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Introdução 

Para que serve a pintura 
A não ser quando apresenta 

Precisamente a procura 
Daquilo que mais aparenta, 

Quando ministra quarenta 
Enigmas vezes setenta? 

(Paulo Leminski) 

O que chamamos de produção artística de determinado período, principalmente de 

um passado mais ou menos recente, e por isso mesmo aparentemente mais facilmente 

"historicizável", está longe de ser um fenômeno restrito à história da arte ou passível de ser 

reduzido a um punhado de definições. Tal produção, é o resultado de inúmeras escolhas e 

lutas sempre localizadas dentro do que Bourdieu chama de condições sociais de 

possibilidade1. Esta produção constitui-se num objeto complexo, erigido por uma série de 

variáveis, cujo estudo pode servir de modelo, conforme o tratamento que o pesquisador lhes 

dá, para o esclarecimento das relações bem menos explícitas entre instâncias diversas como 

as políticas, sociais e culturais, nas lutas pela constituição do campo artístico de 

determinado período ou local. 

O nosso objeto de estudo, a produção que no início dos anos 60 marca no Paraná a 

introdução e aceitação oficial das formas "abstratas" de expressão artística, quando pensado 

além de seus produtos aparentes - a produção abstracionista em si - pode levar a se 

compreender melhor o vasto campo de relações de produção de que o próprio artista 

também é resultado, assim como a atuação das condições econômicas, políticas e sociais 

que agindo em conjunto com os produtores culturais, participam da constituição de um 

campo artístico específico. Em nosso caso, por aceitação oficial, entendemos o 

reconhecimento e premiação em mostras patrocinadas pelo governo, principalmente no 

Salão Paranaense de Belas Artes, um dos primeiros Salões de arte do Brasil. Um Salão que 

embora, por força das dinâmicas da relação entre a produção artística com os órgãos 

oficiais de cultura, tenha perdido seu poder de consagração, permanece até hoje um dos 

certames artísticos mais importantes do Estado. Estreitamente ligada, conferindo-lhe aval, à 

1 Bourdieu, Pierre. O Poder simbólico. Difel: Lisboa, 1989, p. 284. 
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chancela oferecida pelo Salão, estava a Escola de Música e Belas Artes do Paraná, a 

instância máxima no estabelecimento dos padrões de ensino e apreciação da arte no Estado. 

Tal importância era conferida pelo estatuto de mestres alcançado por seus professores, num 

processo que acumulação de prestígio que remonta à instauração dos parâmetros artísticos 

fixados no Paraná por Alfredo Andersen para o ensino de arte. Estes parâmetros, embora 

contendo alguns avanços para o início do século 20 no Brasil, acabam fixados por seus 

alunos, que constituíam parte influente do corpo docente da Escola, num longo processo 

que dificultava a experimentação de formas alternativas à produção artística acadêmica. 

Se examinarmos este cenário simplificado pela distância, situando-o em um 

contexto mais amplo, podemos entrever, com uma clareza provavelmente inexistente no 

momento, que no período que estudamos já havia várias "tradições" abstracionistas, 

nacional e internacionalmente disponíveis aos artistas interessados em alternativas às 

formas figurativas de pintura. Esta constatação nos levou a procurar entender o porquê das 

escolhas estéticas específicas feitas pelos artistas no final dos anos 1950 ao início dos 60, 

até que ponto essas escolhas foram devidas a movimentos propriamente internos ao campo 

artístico local, e qual foi o papel das instâncias políticas na validação social dessas escolhas. 

A questão pode ser ampliada para indagarmos como a situação artística se 

relacionava com o establishment, ou, melhor dizendo, em que medida as formas 

"modernas" de expressão artística dialogavam com os interesses mais gerais do campo 

social. Um campo onde governantes e segmentos detentores de algum tipo de poder, ou 

"capital" - seja cultural, econômico ou político, na terminologia de Bourdieu2 - sempre se 

mostram interessados na elaboração de uma imagem renovadora. Tal questão deve levar em 

conta o poder de consagração das instituições, como os museus e salões, pela sua 

capacidade de produzir artefatos ou idéias que estariam "a serviço daqueles que detém o 

conhecimento da cultura, como atribuidor de valor estético e de mercadoria."3 Estas 

perguntas nos levaram a empreender um estudo do ambiente artístico e cultural do Paraná 

nesse determinado período, para acompanhar a transição, seja ela real ou aparente, entre 

diferentes aspectos do gosto e dos modos de produção de arte aceitos como válidos pelo 

sistema oficial. Por sua vez, essa transição pode ajudar a revelar os conflitos entre modos 

2 Bourdieu, Pierre. Razões práticas. Sobre a teoria da ação. Papirus: Campinas, 1997. 
Zilio, Carlos. A querela do Brasil. A questão da identidade na arte brasileira. Relume Dumará: Rio de 

Janeiro, 1997, p. 26. 

2 



distintos de tratar a cultura e, esperamos, iluminar as motivações das mudanças na maneira 

com que os artistas paranaenses, o ambiente cultural e o Estado, dialogavam com as 

produções culturais do Brasil e de outros países. 

Uma nova imagem do Estado 

Para tentarmos entender o ambiente em que nossos agentes atuavam, devemos 

tentar, sem desviarmos demasiado do nosso tema principal, descrever a "emergência 

progressiva do conjunto das condições sociais", ou as condições que estiveram na base da 

constituição do campo artístico que estudamos, "mas também os índices de autonomia do 

campo tais como a emergência do conjunto de instituições específicas que condicionam a 

economia dos bens culturais".4 O Paraná no período que antecedeu ao que delimita o 

âmbito do nosso trabalho, está inscrito num movimento renovador que segue o espírito 

desenvolvimentista do resto do país, com origens mais remotas na história política do 

Estado, portanto: 

Se um movimento modernizador permeia o país e o Paraná a partir final dos anos 40, 
esse impulso ou o "discurso da 'modernidade ' certamente não é uma característica única dos 
governos correspondentes ao período 1947-82; ele já estava presente, por exemplo, nas Mensagens 
e Relatórios de Manoel R i b a s " . 5 

Ribas, nomeado interventor entre 1932 e 1935 e entre 1937-1945 e eleito 

governador do Estado (1935-37), "é tido como formulador de uma política econômica e 

social de modernização do Paraná; política esta, de certa forma, retomada por seu 

'herdeiro', Moysés Lupion, a partir de 1947".6 

Na publicação comemorativa ao Centenário da emancipação política do Paraná, 

ocorrido em 1953, o governador Bento Munhoz da Rocha Netto enfatiza a modernização do 

Estado, ressaltando a construção de estradas e chamando a atenção para o início do 

processo de utilização do asfalto para a pavimentação, citação exemplar do interesse 

desenvolvimentista da época, um interesse sempre apoiado em articulações políticas mais 

amplas. Na publicação, o governador comunica que : 

4 Bourdieu. Op. Cit.: 1989, p. 289. 
5 IPARDES. O Paraná Reinventado. Política e governo. 1PARDES/SEPL/FUEM: Curitiba, 1989, p. 25. 
6 Idem, 26. 
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Vão adiantados os trabalhos de preparação da base e sub-base para o revestimento 
asfáltico, e com a chegada nos próximos dias ao Porto de Paranaguá, da primeira grande partida de 
asfalto, alcança-se neste ano uma etapa brilhante em nossa evolução rodoviária. 

A licença de importação para o asfalto foi um dos benefícios resultados da honrosa 
visita do Exmo. Sr. Presidente da República ao nosso Estado, em janeiro deste ano. ' 

O Paraná, envolto no clima de otimismo dos anos 40 e 50, é definido em 1954 

por Bento Munhoz da Rocha Netto como um verdadeiro "espetáculo de prosperidade" 

capaz de catalisar a confiança dos seus governados, especialmente no que se refere aos 

órgãos públicos, e de libertar "o Paraná de seu confinamento provinciano".8 Em um 

momento onde o aumento dos níveis de vida faz aumentar o sentimento da importância do 

Estado no contexto nacional, esforça-se para deixar clara a relação entre o progresso 

material e uma ordem política mantida sob cuidadosa atenção, pois o "excelente estado de 

ordem resulta, segundo o governador, da combinação da índole do povo com a eficiência 

dos serviços policiais".9 

Esforça-se para criar e manter uma imagem do Estado como um lugar onde, 

conforme escreve Lupion em 1950, "as doutrinas políticas que costumam medrar onde 

medra a miséria não encontram clima entre nós",10 declaração que deixa à mostra a 

tendência dos governantes à construção de uma imagem de um Estado de gente pacata e 

trabalhadora. Este cenário traz consigo a necessidade de investimentos numa base 

simbólica à altura da modernização econômica e política almejada. Tal situação ajuda a 

explicar o fato de encontrarmos, a partir de 1954, uma tendência crescente de investimentos 

na área de educação e cultura e, curiosamente para um estado agrícola, decrescente na área 

de agricultura." 

Mas o que chamamos Estado está longe de ser um conjunto simples ou 

homogêneo. "O Estado é resultado de um processo de concentração de diferentes tipos de 

capital", da força física ao capital simbólico, (...) daí "que a construção do Estado está em 

pé de igualdade com a construção do campo do poder"*2 e, conseqüentemente, da 

construção das condições de sua manutenção e reprodução. Ora, a produção cultural sempre 

esteve entre os elementos que contribuem para a reprodução de idéias destinadas à 

7 Revista Comemorativa do Centenário de Emancipação Política do Paraná. 1954. 
s 1PARDES: Op. Cit., p. 26. 
" Idem, 27. 
'" Ibidem, 27. 
11 Ibidem. Ver gráfico à página 45. 
12 Bourdieu. Op. Cit. 1997, p. 99 e seg. 
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manutenção de determinada visão de mundo e, tradicionalmente, é patrocinada pelos 

grupos detentores do poder para a irradiação de seu ideário. Assim, vemos, ainda segundo 

Bourdieu, que "O Estado concentra a informação, que analisa e redistribui", realizando, 

"sobretudo, uma unificação teórica".13 Discutiremos essas idéias adiante, com mais 

detalhes, ao falarmos das relações entre os governos do Paraná no início dos anos 60 e a 

instituição do Salão Paranaense. 

Estas advertências ajudam-nos a explicar a absorção de processos e formas de 

representação e produção artísticas, tomados como naturais, mas na verdade escolhidos, na 

maior parte das vezes de modo inconsciente. As escolhas são feitas a partir de uma gama de 

possibilidades, dentre as quais fulgura o modelo buscado pelos agentes culturais, seja por 

aspiração a uma suposta "universalidade", seja por adesão a um dado modelo cultural 

dominante, donde não pode ser descartada a importância das opiniões pessoais dos agentes 

detentores de posições de decisão. Nesse contexto, as obras de modernização da capital do 

Estado, no início dos anos 50, refletem a busca de uma imagem do poder, como nos 

aparece quando refletimos sobre a construção do Centro Cívico, que com um conjunto de 

obras, buscava marcar as comemorações do centenário da emancipação política do Paraná, 

em 1953. 

"A construção desta obra se coloca como um marco das potencial idades locais, da ação 
modernizadora do governo que investe sobre a construção de um ' lugar do poder ' . (...) As obras do 
Centenário compreendem ainda o Teatro Guaira, Biblioteca Pública, Colégio Tiradentes, avenidas 
de acesso ao Centro Cívico, Praça do Centenário e Monumento do Centenário. Em relação a esse, 
cabe observar que, um pequeno lago artificial, um painel decorativo e a estátua completam o 
conjunto, todo cientificamente iluminado. 14 

As estátuas (no plural) assim como o painel com um baixo relevo em pedra, são 

obras encomendadas ao escultor e professor da Escola de Belas Artes Erbo Stenzel, assim 

como o mural em cerâmica do outro lado do painel, a primeira grande encomenda pública 

de Poty Lazarotto. Apesar de executadas na boa e velha tradição dos monumentos oficiais 

comemorativos, as obras não passaram incólumes pelo fervor dos guardiões da moral e dos 

bons costumes, como atesta o fato que a segunda escultura, uma mulher nua sentada, ficou 

Idem: 105. 
' ^ F A R D E S . Op. Cit., 47. 
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escondida nos pátios da prefeitura e só foi, finalmente, colocada onde projetada pelo autor, 

no meio da década de 70.15 

Podemos observar, à guisa de ilustração, na relação de prêmios e premiados no X 

Salão Paranaense no mesmo ano de 1953, o clima do ambiente artístico da época, onde as 

obras com temática pacata e esteticamente nada transgressoras eram as escolhidas para 

premiação, refletindo o gosto e pontos de vista artísticos dominantes à época. Como 

acontece até hoje, o Salão, patrocinado pelo Estado, tinha seu catálogo encabeçado pelos 

nomes das autoridades e podemos ver, pela simples leitura dos títulos das obras e suas 

técnicas de execução, o caráter da produção acolhida pelos sistemas oficiais de cultura. O 

júri era composto por dois professores da EMBAP, Theodoro D e Bona e Arthur Nísio. E 

entre os premiados encontramos artistas que permaneceriam ligados à figuração, por 

motivos diferentes, pelo resto de suas vidas, como Paul Garfunkel, Nilo Previdi e Kurt 

Böiger. Ao mesmo tempo, temos o paulista Arcângelo Ianelli, que se tornaria um expoente 

da abstração cromática brasileira, ao lado do artista alemão e radicado no Paraná, que 

seguiu flertando com a abstração, Werner Jehring . 

X SALÃO PARANAENSE DE BELAS ARTES -1953 
Governador do Estado. Bento Munhoz da Rocha Netto. 
Júri: Theodoro de Bona (Pr), Arthur Nísio (Pr), Percy Lau (Pr) 
Prêmios: 
Erwin Teichmann (SC) Menção honrosa. Titulo: Minha mãe 
Franz Hohenlohe PR), Menção honrosa. Título: Cavaleiro Mongol 
Gaetano Genaro (SP), Medalha de Bronze. Título: Figura. 
Garfimkel (PR), Medalha de Bronze. Título: A feira 
Günther Schierz (PR) Medalha de Bronze. Título: Desenho n 1 
Hans Joachim Urban (PP) Menção honrosa. Titulo: Flores. 
Ianelli (SP), Medalha de Prata: Natureza Morta 
José Daros (PR), Menção honrosa. Titulo: Auto-retrato. 
Kurt Böiger (PR) Medalha de Bronze. Título: Guaratuba colonial. 
Luiz Almeida Jr. (RJ) Medalha de Ouro. Título: Entrada de sítio. 
Previdi (PR) Viagem Estado do Brasil. Título: Gravura n. 1. 
Waldemar Monastier (PR) Menção honrosa. Título: Figura. 
Werner Jehring (PR) Medalha de Bronze. Título: Natureza Morta.16 

Num artigo de 11 de janeiro de 1955, publicado no jornal O Estado do Paraná e 

assinado pelo jornalista Fernando Pessoa Ferreira, futuro freqüentador das rodas de 

discussão sobre arte moderna na galeria Cocaco, encontramos uma declaração bastante 

15 Almeida Santos, Antonio César. Memórias e cidade. Depoimentos e transformação urbana de Curitiba 
(1930-1990). Ed. Aos quatro Ventos: Curitiba: 1997, p. 60. 
16 Justino, Maria J. 50 Anos do Salão Paranaense de Belas Artes. SEEC/MAC: Curitiba: 1995. 
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esclarecedora das relações entre o Estado e a intelectualidade que dirigia as artes do Paraná. 

Podemos 1er aí que 

"Cumpre reconhecer a boa organização dada ao XI Salão de Belas Artes (...) sem contar 
a vantagem de ter sido instalado na nova Biblioteca Municipal. (...)A comissão julgadora também 
foi escolhida acertadamente, pois Guido Viaro, Júlio Senna e Nilo Previdi são nomes que inspiram 
confiança, artistas plásticos dos melhores que temos entre nós. O sucesso da exposição pode ser 
creditado à boa atuação que o Dr. Joaquim de Mattos Barretto vem tendo à frente da Secretaria de 
Educação e Cultura."1 7 

O Estado, envolvido em um ambiente intelectual renovado e animado pelo 

sentimento de desenvolvimento típico do período, encontrava as artes plásticas locais 

envoltas - como o demonstra o exemplo citado - em aspectos conservadores em relação ao 

estágio das artes em outras regiões do país. O cenário paranaense, contemporâneo da 

abstração concretista do início dos anos 50 em São Paulo, estava por um lado baseado em 

um paisagismo em que a temática dos pinheirais não ocultava a estrutura básica da 

paisagem de origem européia, e por outro em uma pintura de figuras com certas 

preocupações de caráter social mas formalmente ainda ligada a uma maneira de 

representação afinada com o muralismo mexicano e baseada em certo estilo neo-clássico do 

Picasso dos anos 20. 

João Osório Brzezinski, um dos primeiros artistas paranaenses, junto com 

Fernando Velloso, Fernando Calderari e Werner Jehring, a ser premiado com obras 

abstratas no Salão Paranaense, conta que a abstração era condenada pelo então professor de 

história da arte da EMBAP, Cario Barontini, que declarava que o abstracionismo não 

"levaria a nada". Ainda segundo João Osório, a idéia mais avançada em arte, defendida na 

época pelos professores e alunos da Escola de Belas Artes do Paraná, era uma figuração 

"expressionista". Expressionismo, aqui, querendo significar uma deformação de cunho 

expressivo, que continuasse apoiada no desenho, ou, como diziam na época, segundo 

Osório, "Era algo tipo assim o Portinari, coisas assim. Quer dizer: 'o Portinari é o cara que 

sabe desenhar, então é uma coisa assim, sólida'."18 

Porém, a pretendida renovação da imagem política não foi facilmente 

acompanhada pela aceitação dos modos de expressão artística menos convencionais, como 

deixa entrever Temístocles Linhares. O crítico literário, referindo-se ao chamado 

movimento de Renovação, um movimento dos jovens artistas que se originou nas 

n Justino. Op. Cit., 55. 
18 Brzezinski, João Osório. Entrevista, Curitiba, 15 de junho de 2001. 
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discussões da galeria Cocaco e foi materializada em uma exposição na Biblioteca Pública, 

escreve em seu diário em agosto de 1957: 

Ontem Eduardo Rocha Virmond me falou sobre o que eu havia escrito em torno dos 
moços do Paraná, do movimento por eles pretendido e que não houve. Fizeram tanto barulho e, 
afinal, tiveram que se contentar com uma simples 'Batalha de Itararé' . Mereci os comentários de 
um deles e Rocha Virmond quis também discutir o assunto, mas não sei porque não o fez. Disse-
me que se o fizesse seria para discordar de minha conclusão e inteiramente do outro, parece que 
desenhista de algum talento. Este demonstrou não ter gostado de eu ter chamado os moços de hoje 
de pessimistas. Na sua opinião, eles são ainda muito crentes, dotados de muita fé (não disse que 
qualidade de fé era essa, apesar de falar em muitos tipos de fé). Pessimista era eu, a minha geração, 
não a deles. O que eles poderiam ser era críticos. Críticos, mas não pessimistas. Céticos com fé? 
Não sei que diabo é isso."19 

O crítico Eduardo Virmond, em entrevista, lembra da relação entre os jovens 

artistas plásticos e os intelectuais já estabelecidos da época: 

Eles não eram do nosso !ado.(...) Esse pessoal que o Bento fez,(...) eram os 
"tradicionais", que era um grupo interessado por literatura, e história, que era o Bento, Temístocles 
- eram sujeitos extraordinários - o Brasil Pinheiro Machado, o Wilson Martins. (...) O Bento tinha 
uma proposição de modernização, mas ele era um ideólogo em relação à história e a formar no 
Paraná unia casta de qualidade - não estou dizendo casta social - uma mental idade de abertura, de 
progresso, de desenvolvimento (...) mas, agora, nunca houve nenhuma aproximação desse pessoal 
com a parte de pintura." 20 

Essa resistência pode ser apreendida ao lermos o conteúdo dos artigos publicados 

na imprensa paranaense da época, denunciando as tentativas de contaminação das Belas 

Artes do Estado pelo vírus "concretista" e outros modos de "modernismos", o que se por 

um lado revela a ciência do que se tenta em outros pontos do país, deixam claras as opções 

de articulistas como Coelho Júnior: 

"E natural que as tentativas de novos rumos estéticos, cujos devaneios terminaram no 
'concret ismo' e aos quais se chama arte moderna (que na Europa datam do começo do século), 
tenham preocupado uma parte das vocações pictóricas do Paraná(...)."21 

Desse modo, podemos perceber no período, um ambiente político e econômico, 

pressionando por mudanças, mesmo que aparentes, que se chocam com os valores 

tradicionais obviamente desejosos de perpetuação. Ora, nada mais natural que um governo, 

buscando apresentar uma face de progresso e desenvolvimento, procure alianças com 

setores da sociedade que defendem tais posições, inclusive as provenientes das áreas de 

produção simbólica. Estas alianças ajudariam na criação de uma imagem mais facilmente 

associada às camadas "modernas" da sociedade, abrindo caminho para a assunção 

" Linhares, Temístocles. Diário de um crítico. Vol. 1. Imprensa Oficial. Curitiba: 2001, p. 22. 
20 Virmond, Eduardo Rocha. Entrevista, Curitiba, 10 de maio de 2001. 
21 Justino. Op. Cit., 75. 
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automática de que tal gestão "moderna" agiria naturalmente sob tais - avançados -

princípios. Donde, conseqüentemente, seus adversários seriam imediatamente associados às 

forças "retrógradas" em relação a essa dada noção de modernidade, ou, dito de outro modo: 

"Em torno de um discurso pela 'modernização ' do Paraná, os governadores dos anos 60 
constroem uma imagem pública de homens comprometidos com o progresso ( tomando-o de forma 
ampla) e desligados das administrações anteriores. (...) Fica, pois, a impressão (a ser avaliada) de 
que o leitor tem diante de si um outro modelo político, portador de um 'proje to de modernização ' , 
anteriormente desenhado e com uma racionalidade interna capaz de jus t i f icar e orientar todas as 
ações dos órgãos do Executivo." 22 

Então, temos que a criação dessa imagem de modernidade busca a criação de uma 

crença implícita nas intenções progressistas do grupo político no poder. Mas, a noção de 

habitus para Bourdieu "implica que a maior parte das ações humanas tem por base algo 

diferente da intenção, isto é, disposições adquiridas" (ênfase minha) "que fazem com que 

a ação possa e deva ser interpretada como orientada em direção a tal ou qual fim."23 O que, 

por outro lado, não implica em um movimento conscientemente motivado nem que os 

agentes sejam apenas receptores passivos das influências de meio dado. Assim, em um 

ambiente como o do Paraná no final dos anos 50, a mudança dos paradigmas culturais traz 

consigo os problemas típicos de uma sociedade que transforma sua imagem pública a partir 

de pequenas mudanças em seus grupos dirigentes. Isto é, problemas originados do fato de 

que essas mudanças sejam baseadas em intenções de uma pequena parcela de agentes em 

um campo em que alterações concretas no habitus incorporado pela maioria da sociedade, 

ainda não se concretizaram. 

Esta defasagem entre os parâmetros artísticos de uma geração de jovens 

intelectuais que se aliam a uma administração que apóia ou permite seus impulsos de 

transformação, e o conjunto do ambiente artístico, sempre mais complexo em sua 

diversidade, traz a necessidade do estabelecimento de meios de validação dos pontos de 

vista em jogo. E a maneira de, se não unificar, mas pelo menos estabelecer os novos 

parâmetros, foi a mudança da orientação estética na composição dos júris do Salão 

Paranaense. O Salão, como vimos, por sua influência e poder de estabelecer tendências, 

acaba por criar uma uniformização dos valores artísticos do Estado, como vistos sob o 

ponto de vista oficial. Pois, "Para que uma troca simbólica funcione, é preciso que ambas as 

22 1PARDES. Op. Cit., 56. 
" Bourdieu, Op. Cit. 1997, 164. 
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partes tenham categorias de percepção e de avaliação idênticas". Essa uniformidade é 

providenciada, como se estudou, pelo Estado, que patrocina uma "lógica da economia de 

bens simbólicos" que "transforma a verdade das relações de dominação no paternalismo".24 

A cultura e o Estado 

O sistema de cultura oficial paranaense, que patrocinava os Salões e sancionava 

um mercado de arte ainda em construção, reflete as peculiaridades da instauração do 

modernismo no Brasil. Aqui, ao contrário de sua grande inspiradora, a França, cuja 

produção de vanguarda se opunha à versão artística oficial, encarnada pelas academias, ou 

pelo menos buscava uma independência em relação ao poder, a situação é outra. 

Para começar, o mercado de arte que poderia substituir a importância do Estado na 

sustentação da produção, apesar de uma tentativa que envolveu Loio-Pérsio, o pintor 

alemão radicado em Curitiba Günther Schierz e Guido Viaro, três artistas que se associaram 

para fundar a galeria El Greco, que teve curta duração no final da década de 1940. 

Iniciativas particulares de maior fôlego apenas começaram a dar seus primeiros 

passos nos fins dos anos 50, segundo declarações do crítico Ennio Marques Ferreira, na 

época um dos proprietários da fabriqueta que depois seria transformada na primeira galeria 

totalmente dedicada à arte moderna no Paraná. Ennio conta que "Era uma fábrica de 

molduras. Aí começou a haver aquela reunião de pessoas, etc. virou um ponto de encontro, 

antes mesmo de ser criada a Cocaco, que foi em 57."25 E do mesmo modo, se olharmos de 

uma perspectiva mais ampla, a arte moderna brasileira em seus começos, mesmo vista pelo 

lado da produção, escolheu outros caminhos que não o da abstração. 

No seu início, no começo dos anos 20, o modernismo foi defendido por um grupo 

de artistas e intelectuais ligados, na sua maioria, às elites econômicas paulistas, no que se 

convencionou chamar de Semana de Arte Moderna de 1922. Depois, o país passou, com o 

primeiro governo de Getulio Vargas, por uma situação política que abriu espaço à classe 

média e a intelectuais que, reunidos no Rio de Janeiro vindos de todo o país, achavam 

espaço em um governo necessitado da aparência renovadora conferida por suas 

24 Bourdieu. Op. Cit.: 1997, 168. 
Ferreira, Ennio Marques. Entrevista, Curitiba, 12 de junho de 2001. 

10 



contribuições culturais. Vale a pena citar um trecho do livro Querelas do Brasil, de Carlos 

Zilio que ilustra com perfeição essa situação: 

"No entanto, durante a década de 1930, na arte moderna brasileira, a tática escolhida foi 
oposta à atitude dos Impressionistas, tendo os artistas brasileiros preferido renovar as velhas 
instituições culturais governamentais, tentando conquistá-las por dentro. Isso mostra, sobretudo, o 
poder do Estado no Brasil como veiculador ideológico, colocando-se de tal maneira presente, a 
ponto de parecer impossível qualquer opção fora dele. Se, para a arte moderna, essa convivência 
oficial possibilitou sua afirmação definitiva e uma divulgação mais ampla, para o governo a 
recompensa, além do prestígio oriundo da 'magnanimidade' do mecenato, foi a conquista de uma 
imagem dinâmica e renovadora." 26 

A gestão Vargas do pós-guerra, foi marcada pelo recrutamento de intelectuais das 

mais diversas vertentes ideológicas que aproveitam o crescimento das carreiras 

profissionais abertas para acomodar uma gama de competências, objetivando o incremento 

da eficiência da administração, aumentando-lhe, ao mesmo tempo, o prestígio num governo 

caracterizado pelo populismo. Mas se houve um elemento diferencial, foi o de que nesta 

gestão se consolidou um novo tipo de relação entre os intelectuais e o Estado, que diferente 

do mecenato típico, institui um conceito de cultura como instrumento de interferência 

estatal na comunidade. Fortemente baseada no modelo fascista, a estratégia de Vargas foi a 

de instrumentalizar a cultura, de modo a instaurar uma ordem, se não na produção, mas 

pelo menos na sua manipulação pelo Estado, agora constituído como um tutor ou gerente, 

com órgãos próprios destinados a receber os artistas e intelectuais que seriam os gestores do 

novo negócio oficial.27 

Esse ímpeto renovador, obviamente não era a única tendência cultural do país e 

não ficaria por muito tempo incólume às investidas das correntes esteticamente mais 

conservadoras. No Paraná as instâncias que conferem validade às produções culturais são 

materializadas por instituições como a Escola de Música e Belas Artes do Paraná, fundada 

em 1948, e pelo Salão Paranaense de Belas Artes, cuja primeira edição data de 1944. Estas 

instâncias constituem um campo composto pelas instituições e seus agentes, a cujas 

relações pode ser aplicado, imperfeitamente que seja, dadas as diferenças óbvias entre 

abstração teórica e manifestação prática, o modelo descrito por Pierre Bourdieu em seu 

livro Razões Práticas. Seguindo o pensamento do autor, utilizei a "análise da relação entre 

as posições sociais (conceito relacionai), as disposições (ou os habitus) e as tomadas de 

26 Zílio. Op. Cit., 57-58. 
27 Ver: Miceli, Sergio. Intelectuais à brasileira. Cia. Das Letras: São Paulo, 2001, pp. 197-198. 
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posição, as 'escolhas '"2 8 dos agentes sociais em suas respectivas práticas. Operações que 

visam, segundo o autor, a obtenção, domínio, aumento ou transformação de um "capital 

simbólico" que começava a se apresentar com uma face cada vez mais adequada às 

experiências da segunda metade do século XX. 

As condições para a organização desse estudo demandam um olhar que 

sobreponha o exame dos aspectos formais típicos das modalidades artísticas dos períodos 

estudados ao traçado de um retrato rápido dos aspectos sociais em que essas formas se 

desenvolveram. Espera-se com isto criar as condições para a interpretação da maneira com 

que ideologias dominantes, buscando a manutenção de seus valores, ao contribuírem para o 

fornecimento de quadros para a burocracia cultural, que se abrem a partir do período 

Vargas, concorrem para que as alterações nos parâmetros artísticos estejam sempre 

mediadas pela possibilidade de assimilação por parte do stains quo. Vistas como resultado 

de um processo que envolve os produtores culturais com suas escolhas estéticas, que por 

sua vez interagem com as organizações oficiais para sua amostragem e validação, as 

representações das visões de mundo dos artistas na sua luta por consagração, acabam 

sofrendo um processo de seleção que está em relação direta com as possibilidades de 

escolhas, com suas motivações próprias, dos personagens que administram estas 

instituições. Serão essas possibilidades, disponibilizadas pelo meio histórico e cultural, que, 

em dada sociedade e em um dado momento, estenderão a teia de condicionantes sobre a 

qual as vontades individuais dos artistas exercerão as possibilidades de elaboração plástica 

do imaginário de sua época.29 

A discussão que se apresenta pode ser sumarizada se questionarmos o tipo de 

rompimento que a pintura estudada realmente efetua com os artistas e estilos de que se 

nutriu. Ou, dito de outro modo, as escolhas dos modos e concepções de representação 

2S Bourdieu. Op. Cit.: 1997, 18, destaques do original. 
29 Como linha crítica principal do desenvolvimento histórico das formas de representação em pintura, serão 
utilizados os trabalhos do professor, escritor e artista plástico, Willian V. Dunning. O autor privilegia o 
desenvolvimento formal da pintura em Changing images of pictorial space. Syracuse University Press:NY, 
1991, e estuda os interesses semánticos dos artistas até os nossos dias em seu outro trabalho: Roots of 

postmodernism. Prentice Hall: New Jersey, 1995. Do mesmo modo os trabalhos da crítica e historiadora de 
arte Rosalind Krauss, notadamcnte seu ensaio: Grids: Format and Image in Twentieth Century Art. The Pace 
Gallery: New York, 1979, e seu livro The Originality of the Avant-garde and Other Modernist Myths, MIT 
Press: Cambridge, 1996, trazem nova luz às relações entre a apresentação formal das idéias artísticas 
conectadas com sua situação histórica e social. 
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espacial revelam algo sobre as relações sempre problemáticas entre a arte e a sociedade que 

a mantinha. Tal constatação pede que as pesquisas realizadas sejam cotejadas com amostras 

das formas correntes de concepção pictórica e ideológica das produções da época. Não se 

pretende, evidentemente, inferir qualquer pretensa "superioridade" das formas da abstração 

em relação à produção figurativa, anterior ou contemporânea, embora, na época, essa visão 

da história em termos de evolução e superação de etapas estivesse freqüentemente presente 

nas argumentações. As discussões que passavam a entender a pintura como uma linguagem 

relativamente autônoma, em que abstração e figuração seriam apenas uma escolha de 

vocabulário dentro do mesmo idioma - o da pintura, com sua historicidade específica 

construída em séculos de arte ocidental - correntes nos Estados Unidos da época e que 

estavam na origem da Pop art, ainda não eram acessíveis, por diversos motivos, aos artistas 

e teóricos paranaenses. 

Tal procedimento, o de relacionar a produção local com um pano de fundo mais 

amplo, segue sendo a base para a descrição do cenário artístico e social paranaense durante 

o período em questão, a fim de possibilitar o estabelecimento de um universo comum de 

referência. Esse pano de fundo, por sua vez, permitiu o cruzamento dos dados históricos e 

iconográficos disponíveis e, desse modo, uma análise mais precisa das opções feitas pelos 

artistas paranaenses no decorrer de sua trajetória. 

Campo e habitus 

A seguir, pretendemos tratar da construção de paradigmas como os que balizam 

nossa percepção de pintura. Para isso, partimos do princípio que nosso olhar é informado 

pelas construções visuais da arte do passado que, por sua vez, estão em consonância com 

pontos de vista mais gerais, muitas vezes longe de serem explicitados. Pierre Bourdieu, em 

seu livro O poder simbólico, apresenta a origem dos seus conceitos de campo e de habitus, 

tomados aqui como instrumento para procurar entender as relações, entre os ambientes 

especificamente culturais e os políticos, que permitirão uma ressonância mais ampla da 

produção artística, desde que esta, como veremos, esteja em consonância com certos 

parâmetros de interesse das instâncias de decisão. Para Bourdieu, o conceito de campo 

define um espaço social de relações objetivas, com uma dinâmica tal que impediria tanto 
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uma interpretação em termos puramente internos às suas práticas, "um certo formalismo 

nascido da teorização de uma arte que chegara a um alto grau de autonomia", quanto uma 

interpretação exterior, que buscaria identificar diretamente as formas artísticas aos 

fenômenos sociais ou econômicos. Neste modo de pensamento que chama de relacionai, o 

autor procura trazer à luz as relações objetivas entre as posições ocupadas pelos agentes 

que determinariam a forma de tais interações, muitas vezes ocultas pelas relações 

imediatamente visíveis entre os agentes envolvidos. Utilizando estes instrumentos teóricos, 

torna-se possível entender os resultados dos embates no campo artístico, por exemplo, 

como o resultado do "encontro entre uma trajetória e um campo, entre uma pulsão 

expressiva e um espaço dos possíveis expressivos, que faz com que a obra, ao realizar as 

duas histórias de que ela é produto, as supere."30 

Uma das trajetórias que cortam o campo artístico é a dos agentes produtores, os 

artistas propriamente ditos. Estas trajetórias são feitas, a partir do que o autor chama de 

habitus, isto é, estão apoiadas em um conhecimento adquirido ou passível de ser adquirido 

em determinado ambiente social que, apesar de parecer indicar "uma disposição 

incorporada, quase postural", é encetada pela ação de um agente por sua vez irredutível ao 

papel de mero produto de determinado meio. A noção de habitus, então, é pensada como 

uma recusa a alternativas estáticas, como as que explicariam as ações dos agentes através 

de opções entre definições de, por exemplo, ou um sujeito consciente que escolhe 

altivamente, independente da sua situação, ou desta figura inconsciente, submetida, por sua 

vez, à dominância do seu ambiente ou à determinação da economia. 

Dado que as manifestações artísticas tendem a responder sempre mais 

prontamente às outras obras que a mudanças imediatas nos campos sociais em que se 

inscrevem, muitas vezes temos que esperar que as discussões exteriores ao campo 

específico da arte comecem a fazer parte de seu aparato de problemas, para que então 

comecem a alterar a forma das novas produções. Essa passagem se faz, e é validada, 

através do que chamamos de instituições de arte, compostas por um círculo, muitas vezes 

menor que imaginamos, feito de grandes museus, críticos, historiadores da arte e artistas. 

Deste modo, temos um conjunto extremamente complexo de elementos que 

devemos levar em consideração, quando nos propomos a examinar uma determinada 

3(1 Bourdieu. Op. Cit.: 1990, 70. 
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produção. Nem todas as discussões estão presentes em todos os circuitos de produção 

artística. Estes circuitos possuem seus próprios mecanismos e sua historicidade específica, 

que alimentam suas discussões teóricas e soluções formais e, de certa forma, condicionam 

suas relações com o campo social em que se inserem. Portanto, faz-se necessário um 

levantamento das condições em que o debate artístico examinado se dá, para que possamos 

situar as escolhas possíveis e seus possíveis significados. 

Em nosso trabalho, este debate se dá na longa construção da especificidade 

histórica do campo artístico ocidental moderno, que começa com as primeiras teorizações 

sobre a pintura renascentista e vem, sempre aumentando em complexidade e em grau de 

autonomia, até os nossos dias. Este recorte, clássico na história da arte ocidental, é 

necessário por oferecer a oportunidade de situar as discussões teóricas e as soluções 

plásticas específicas dos artistas paranaenses durante o período que estamos estudando. 

Nesta próxima seção, procura-se esboçar um arcabouço teórico baseado nos 

conceitos artísticos construídos pela e na tradição ocidental, a fim de iluminar o campo de 

discussões e servir como elemento de referência quando formos estudar as escolhas dos 

agentes que participam da cena examinada por nosso trabalho. 

Iconografía 

"é sempre catastrófico privilegiar o tema (o referente, o 'object 
mat ter ' ) numa análise: este não passa do nivel mais superficial da massa 

semântica constituída pela obra de arte. E não é nunca por aí que pode passar a 
mediação entre a obra e o que ela não é. Essa mediação é, sem dúvida, de ordem 

ideológica, mas é principalmente formal: a forma sempre é ideológica; esta é uma 
verdade que nada tem de nova, dizia Eisenstein, que acrescentava: mesmo assim, 

é preciso repeti-la no café da manhã, no almoço e no jantar e, para os que não 
jantam, antes de deitar. (Yve-Alain Bois em: FERREIRA; Glória e C O T R I M , 

Cecília: 1997, 248) 

Ao tentarmos qualquer tipo de interpretação, análise ou comparação entre pinturas 

de diferentes épocas, tendências artísticas ou ideologias, é importante ter em mente que seu 

"significado", não existe na obra em si. Este, qualquer que seja, depende de complexas 

operações efetuadas pelo observador, que relaciona dados de sua experiência anterior, sua 

cultura artística, mesmo que absorvidos de modo inconsciente. Ele acessa seus hábitos e 

gosto adquiridos e, principalmente, procede a articulação dos significados atribuídos 

durante a história, às imagens, temas, e aos próprios métodos de produção das pinturas, 
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onde mesmo aspectos como o formato e a escala têm acumulados significados durante o 

tempo, significados que passam a ser tornados como dados por artistas e teóricos e 

apreciadores de arte. 

Este conjunto de elementos que contribui para que uma obra possa ser "entendida" 

por um determinado público, mostra que o que chamamos de arte ou, para permanecermos 

circunscritos ao nosso tema, de pintura, tece suas relações num campo específico. A partir 

dele, ela informa os artistas e produtores de todas as épocas, e se constitui em uma rede de 

referências cruzadas, muitas vezes com ligações aparentemente longínquas com o campo 

social em que se inscreve. 

Contudo, esta ligação existe, embora sempre filtrada pelo repertório específico do 

campo artístico. Desse modo, para que possamos tentar uma análise qualquer de obras de 

um determinado contexto, é necessário levarmos em consideração o universo simbólico, 

isto é, o conjunto dos padrões, das idéias, e de sua formalização, isto é, da maneira como 

foram construídas concretamente sobre painéis, telas e paredes. Tais idéias e seus modos de 

execução, sua fatura, têm uma historicidade específica e merecem uma pequena 

recapitulação, pois, como dito por Hal Foster, 

"Críticos tais como Greenberg afirmam que desde o Iluminismo a pintura não teve outra 
fonte de legitimação que não a sua própria tradição; esta é uma razão porque ele (e outros como 
Michael Fried) insiste tão fortemente que pintores contemporâneos aspiram à qualidade dos velhos 
mestres; cada pintura tem que inspirar convicção em Pintura ou morrer. Além do fato que esta 
história cultural é sua própria forma de legitimação (de uma certa arte e crítica formalista), ela 
ignora que a pintura moderna está imbricada em, legitimada por, outras instituições."(grifo 
meu)31 

Estamos acostumados a olhar e apreciar pinturas de um modo tão automático que 

raramente nos damos conta do caráter arbitrário dos paradigmas, intencionais ou 

inconscientemente reproduzidos, que estão na origem da organização das formas, cenas e 

imagens que compõem as pinturas que povoam nossas vidas. 

Devemos ter em conta as características específicas do campo da linguagem 

pictórica ocidental, onde as batalhas pela construção de um modo "ideal" de representar o 

mundo, tal como era entendido pelos seus agentes, foram travadas. A extensão, mesmo que 

exposta rapidamente, é necessária por nos ajudar a entender os momentos onde as relações 

históricas, culturais e sociais, em suas inumeráveis conjunções com as visões pessoais dos 

artistas e teóricos da arte, constroem alternativas às formas tradicionais de construção do 

31 Foster. Hal. Recodings: art, spetacle, cultural politics. The New York Press: NY, 1999, p. 53. 
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espaço de representação. Alternativas que mantém uma relação de continuidade ou 

oposição com estas mesmas formas, estabelecidas por uma tradição que se mantém como 

constante ponto de referência. 

Até o século 19, quando a maior parte dos grandes museus foi aberta, esperava-se 

do público apreciador das artes, o compartilhamento do conhecimento da literatura clássica 

e da mitologia, que estavam nas bases de todos os assunto "dignos" da pintura. Do mesmo 

modo se esperava um entendimento tácito de que diferentes categorias de arte 

relacionavam-se a diferentes funções, bem como que algumas delas eram mais sérias, mais 

elevadas que outras. É, por isso, importante ressaltar, lembrando sempre de nossa época 

menos especializada, que se diferentes tipos de assunto demandam diferentes tipos de 
32 

pintura, eles colocam ao artista problemas diferentes e oferecem diferentes soluções . Isto 

acaba se tornando relevante quando examinamos as escolhas de determinados gêneros, 

mesmo que diluídos, pelos artistas na construção das bases paras suas investigações 

plásticas. 

Embora sem nenhuma intenção de afirmar a produção ocidental, como sendo a 

única maneira, ou o modo mais correto, de representar pictóricamente a "realidade", 

devemos levar em consideração que nossa cultura visual foi formada por esta maneira de 

pensar o espaço de representação. O que torna pertinentes, necessárias mesmo, discussões 

sobre o assunto de modo que possamos manter um olhar crítico, atento a qualquer tentativa 

de estabelecimento ou imposição de formas hegemônicas de representação. 

Isso nos leva a tomar a história da arte tradicional como um campo, amplo que 

seja, onde artistas e críticos se nutrem para tomar suas decisões ou para basear suas 

soluções. É em relação a esse campo que as transformações ocorridas a partir da segunda 

metade do século 19 se posicionam. Aí muitas posições foram tomadas, algumas mantendo 

e outras alterando os códigos estabelecidos, pela crítica e pelo ensino tradicional, para a 

representação em pintura. 

Os fundamentos de representação espacial que estruturam o Quadro 

Renascentista, visto como uma janela aberta para um espaço profundo, que se desdobra a 

partir da superfície da tela para dentro do campo simbólico, estabeleceram-se a partir do 

52 Lynton et al. Looking into paintings. Open University: London, 1985, pp. 17-18. 
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modo com que o homem Renascentista italiano via o mundo - posicionando-se no centro 

geométrico do universo visível traçado através da perspectiva linear. " 

Este processo foi obtido pela junção dos sistemas de perspectiva renascentistas que 

se orquestravam para criar uma ilusão de profundidade sobre o plano da tela. Através da 

representação do espaço, luz, e volume, organizavam o mundo visível segundo o olhar de 

um observador ideal, desde o ponto de vista geométrico estabelecido pelo pintor. Aí as 

coisas são relacionadas em função de sua importância para a história ou para a harmonia do 

todo.34 Ou onde, como escreve Norman Bryson: 

"(...) O ponto de vista é o de uma eternidade onisciente além das transformações 
sublunares. Em sua raiz, a palavra consideração refere-se exatamente a essa operação transcendente 
da visão, onde as estrelas (sidera) são vistas em conjunto, as constelações feitas e nomeadas 
subordinando as configurações aleatórias do céu noturno à ordem da geometria celestial. 35 

Tal modo de organizar o espaço pictórico, embora sofrendo grandes 

transformações na sua aparência externa e, principalmente, nos seus procedimentos 

técnicos, continuou baseado em um sistema que permaneceu inalterado nas suas bases. E é 

justamente a crescente transformação do cenário urbano no século 19 que começa a 

apresentar um novo modelo para pintores e poetas em busca da imagem do mundo 

moderno. Os artistas foram subitamente defrontados, em suas perambulações pelos novos 

bairros e galerias, com uma Paris remodelada sob a égide da "racionalidade". Baudelaire 

conclamava os artistas e poetas a reverem seus olhares para dar conta do impacto da 

tecnología e das transformações sociais na sensibilidade urbana, a fim de encontrar formas 

de representação mais adequadas aos novos tempos. 

Essa sensibilidade, exaltada pelos sucessos científicos e pela crença numa vida 

material e espiritualmente, cada vez mais "sofisticada", está na base da chamada pintura 

"abstrata". Aqui a imagem do mundo cotidiano é suplantada por uma forma abstraída pelo 

intelecto e pela sensibilidade dos artistas, em busca de algum tipo de essência ou princípio 

imutáveis sob o véu das aparências, que teimavam em se esquivar à apreensão pelos 

sentidos. 

Porém, embora rompendo com um certo "naturalismo", entendido como a 

recriação no espaço da tela de uma semelhança visual com objetos e seres da natureza, a 

" Alberti, Leon Batista. Da Pintura. Ed. UN1CAMP: Campinas, 1989. 
34 Ver Dunning, William V.. Changing Images in the Pictorial Space. Syracuse University Press: Syracuse, 
NY, 1991. 
, 5 Idem, p. 95 
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pintura abstrata, no seu início, não rompeu, necessariamente, com a concepção naturalista 

do espaço pictórico. E, principalmente, até muito depois não rompeu com a assunção, ainda 

baseada nas premissas do olhar renascentista, da idéia de um elemento unificador a priori, 

que proporcionava o conforto de saber que todos os elementos contidos "dentro" de uma 

pintura compartilhavam o mesmo universo homogêneo. Um espaço contínuo e unificado 

pelo olhar perspectivo que reunia, pela sua própria existência, todos os elementos visíveis. 

Assim, quando se olhava o mundo, no sentido perspectivo, o universo se organizava pelas 

leis da geometria e o observador tornava-se o centro do universo. 

Dessa maneira podemos dizer que temos, grosso modo, uma série de métodos de 

conceber o espaço de representação, que pode ser grosseiramente sumarizada como segue: 

Um espaço profundo, o espaço perspectivo de origem renascentista. Esta profundidade é 

pouco a pouco tornada rasa pela ênfase cada vez maior na fatura, isto é, nas qualidades da 

pincelada e da aplicação de matéria sobre a tela, como podemos notar, por exemplo, nas 

obras produzidas pelo Impressionismo. Depois, a profundidade do espaço pictórico é 

praticamente negada, com as experiências do início do século 20. As pinturas 'decorativas' 

de Matisse, por exemplo, buscavam um arranjo puramente de superfície - daí o termo 

decorativo, empregado com acepção positiva pelo artista - de formas e cores aplicadas de 

modo a não negar o plano da tela enquanto tal. Esse procedimento objetivava a manutenção 

da característica mais importante da idéia de quadro, a saber, a unidade geral da pintura. 

Esta tendência é levada ao limite com o método da colagem cubista, quando Picasso e 

Braque, ao aplicar literalmente materiais - estranhos à pintura tradicional - sobre a 

superfície da tela, expõem sua verdadeira natureza de anteparo.36 

Mas, enquanto essas experiências explodiram completamente a noção 

renascentista de espaço profundo, o outro elemento básico da representação figurativa 

permanecia intocado: a idéia de composição, no seu extremo, o balanço entre figura e fundo 

em sua relação com o retângulo do quadro. Pois, pela simples presença de um elemento 

dominante "sobre" um plano de fundo, mantinha-se inalterado o principio hierárquico de 

ordenação das coisas do mundo segundo uma "ordem" dada de antemão. O princípio básico 

1(1 Para uma discussão do quadro moderno pensado como anteparo, ver: Tassinari, Alberto. O espaço 
moderno.Cosac & Naify: São Paulo, 2001. 
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do cadre, o retângulo pré-existente, metáfora do cosmos, que determina a composição 

sendo mesmo seu elemento fundante, permanecia inalterado. 

O crítico e poeta maranhense Ferreira Gullar num texto escrito em 1958, sobre a 

obra de Lygia Clark escreve que "O quadro - essa superfície plana coberta de cores 

organizadas de certo modo e protegida por uma moldura - é, pois, em sua aparente 

simplicidade, uma soma de compromissos a que o artista não pode fugir e que lhe 

condiciona a atividade criadora."" Isto é, podemos dizer que toda pintura, como entendida 

no ocidente desde o Renascimento, foi constituída pela separação do mundo exterior a ela 

pela moldura, que traça a divisória entre o mundo real e o mundo simbólico. Deste modo, 

A obra pintada adquire sua unidade antes mesmo de ser um tableau, desde que ela se 
separa de seu entorno por um cadre. Desde que esse "quadro" existe, mesmo que se trate de um 
"quadro" arquitetural, estreitamente ligado às formas do monumento , ele impõe sua marca ao seu 
conteúdo, ele lhe dá uma forma. Não é por acaso que os temas escolhidos para os frisos são 
freqüentemente as procissões, os desfiles. (...) De fato a frisa é mais ritmada que composta. O 
quadro age então como uma concha que dá a seu conteúdo uma certa forma. Por simples que seja 
esta disciplina, já é um princípio de compos ição . 3 8 

Então, temos que a pintura, uma atividade associada na Idade Média às oficinas de 

artes manuais, trava, a partir do Renascimento, uma luta para atingir e manter seu estatuto 

de produção digna do espírito humano, buscando elevar-se na classificação medieval da 

condição de uma das artes mecânicas à das artes liberais. Para isto, entre outras coisas, 

precisou estabelecer parâmetros "objetivos" de concepção e ocupação das imagens no 

espaço da tela. Esse modo de organizar as imagens é o que chamamos de composição. 

Esta longa, embora simplificada, rememoração de conceitos e terminologia 

referentes à tradição artística ocidental faz-se necessário para que possamos examinar com 

mais propriedade as conseqüências das escolhas dos artistas paranaenses durante o período 

que estudamos a fim de melhor avaliar o grau de ruptura ou continuidade com a tradição 

pictórica que os antecedeu. 

Arte e instituição 

Voltando ao cenário artístico paranaense do início dos anos 60, veremos que uma 

série de artistas procura desenvolver formas de pintura que se inscrevem nas discussões a 

que eles podiam ter acesso, veiculadas principalmente por instituições como as Bienais de 

37 Funarte. Lygia Clark. Funarte: Rio de Janeiro, 1980, pp. 8-9. 
3S Bouleau, Charles. Charpentes. La géométrie secrète des peintres. Editions du Seuil: Paris, 1963, p. 31. 
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São Paulo, os Salões de arte e os livros e textos críticos em que eles conseguiam pôr as 

mãos. Acontece que as discussões plásticas propostas por esses veículos divulgadores de 

idéias eram, na sua maioria, diferentes dos padrões tradicionalmente aceitos, divulgados e 

defendidos pelas instituições da cultura oficial do Estado. Deste descompasso emergiu uma 

produção que, ao mesmo tempo em que procurava se desligar do passado conservador, 

mantinha-se atada a ele por laços pessoais, afetivos e intelectuais. 

Agora, após este longo preâmbulo, poderemos retomar, imperfeitamente ainda, o 

problema básico de nossas reflexões, a saber, até que ponto as transformações verificadas 

entre os novos artistas foram devidas às relações com as novas gestões culturais do Estado, 

se verdadeiramente rompiam com o passado, e em que medida se inscreviam nas diferentes 

disputas estético-ideológicas do período. 

No início do primeiro capítulo, em sua primeira seção, Abstração e visão de 

mundo, esboça-se a discussão sobre as formas de representação pictórica e suas 

associações, dentro do campo específico da teoria e história da arte, com diferentes 

orientações ideológicas. Esse arcabouço, que se pretende mais a delimitação de um espaço 

de discussão que uma base teórica, está destinado a informar, situando-os, os métodos de 

análise iconográfica a serem seguidos. A essa reflexão teórica, segue-se uma aplicação 

ligeira ao cenário artístico nacional e às relações com os movimentos políticos de esquerda 

no país, estas tornadas significativas pelas implicações do discurso de sua militância na 

produção artística, desde o início do modernismo no país. 

A segunda seção, Escolhas abstratas, trata de dar um panorama das modalidades 

abstracionistas disponíveis aos artistas paranaenses da época e suas relações com as 

orientações européias e americanas, vistas através dos seus meios de divulgação cultural e 

políticos 

Na terceira seção, Relação com o outro: primeiros contatos, através da análise de 

entrevistas, depoimentos e textos de catálogos da época, procura-se estabelecer uma 

cronologia, embora não exaustiva, das discussões sobre o abstracionismo no Paraná e da 

maneira com que os artistas vêem ou viram na época, suas primeiras experiências nesse 

campo. 

O segundo capítulo, Ambiente artístico e cultural, é iniciado com uma seção que 

procura dar uma idéia panorâmica do ambiente sócio-político do Paraná, com ecos de 
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posicionamentos ideológicos e da criação de um ambiente de progresso e modernidade. 

Aqui, apresentando o Estado, no período que antecede o assunto estudado, procuramos 

esboçar a relação entre os agentes responsáveis pelo estabelecimento do ambiente artístico 

da época e a construção, pelos produtores e pelo Estado, de um resumo da genealogía 

artística paranaense. Nesta seção inicial destacamos o estabelecimento das figuras de proa, 

os "pais" da arte do Paraná, bem como as tentativas de criação de uma iconografia 

paranaense, associada a tendências ideológicas da época. Nota-se também, o fortalecimento 

no período imediatamente posterior à Segunda Guerra, de posições artísticas que pregavam 

a quebra do isolamento e uma abertura às tendências modernas nacionais e mundiais, 

representadas pelos responsáveis pela revista Joaquim. 

Na segunda seção, Instituições culturais, procuramos estudar as duas instituições 

que constituem o campo principal de nosso estudo, pensadas como áreas onde o debate 

sobre as transformações nas artes plásticas do Estado se deu. A saber, a Escola de Música 

e Belas Artes do Paraná e o Salão Paranaense de Belas Artes. Nela serão discutidas 

noções importantes para o estabelecimento de uma terminologia comum, como uma breve 

história das Academias de Arte, que deram origem ao termo "acadêmico", que passa a 

receber uma acepção pejorativa a partir do séc. 19 e da instituição do Salão de Arte, órgão 

consagrador de reputações desde sua fundação na corte francesa no século 17. 

Seguindo um breve histórico da fundação da Escola de Belas Artes, procuramos, 

através de depoimentos de artistas e críticos, ex-alunos, vários dos quais se tornaram seus 

professores, criar uma imagem das intenções, práticas artísticas, disposição estética dos 

professores e uma discussão informal de seu currículo, o que acreditamos ser bastante 

elucidativo da visão de arte defendida pela Escola, através de seus professores. 

Na segunda parte desta seção, sobre o Salão Paranaense de Belas Artes, fazemos 

um pequeno estudo da instituição do Salon, desde suas origens nos salões aristocráticos 

franceses, esclarecendo seu poder de conferir prestígio e traçamos um quadro do clima em 

que se desenvolveu a série contínua de disputas, nas relações com os artistas e intelectuais e 

a instituição do Salão Paranaense de Belas Artes, explicitadas através do seu registro pela 

imprensa. 

E importante notar a violenta reação que sobreveio à premiação, no salão de 1962, 

das pinturas de tendência neoconcreta de Jorge Carlos Sade, artista que não tinha passado 
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pela escola de Belas Artes e não tinha a chancela dos artistas, professores e críticos locais. 

Sua premiação, muito provavelmente, pode ser atribuída à composição do júri, formado 

pelos críticos Mário Pedrosa, do Rio de Janeiro; Nelson Coelho, de São Paulo; Frederico de 

Morais, de Belo Horizonte, e pelo fato dos membros paranaenses do júri terem se abstido 

de votar no caso das participações locais. Esta premiação leva a uma crescente 

ideologização do debate e provoca uma divisão entre os artistas modernos do Paraná da 

época, muito significativa para o estudo da importância que as escolhas pessoais de 

professores e administradores culturais exercem na manutenção de um modo de ver e 

ensinar a arte, capaz de interferir fortemente na formação dos olhares das gerações mais 

jovens. 

No terceiro capítulo, A ruptura dos anos 60, estudamos as transformações políticas 

e suas correspondências nas áreas culturais, como a formação do Museu de Arte do Paraná, 

que marca o início da subida da geração dos simpatizantes da arte moderna aos cargos de 

direção dos órgãos oficiais de cultura. Na primeira seção: O início da ruptura, tratamos do 

momento em que as pressões dos artistas por mudanças nas composições do Salão começa 

a surtir os primeiros efeitos, trazendo um problema novo, a divisão das forças modernas 

entre os simpatizantes da abstração e os que permaneceram ligados às formas figurativas. 

Na segunda seção: 1962: A consolidação da ruptura, estudamos o momento em que os 

jovens intelectuais que participavam das discussões sobre arte moderna desde os finais da 

década anterior, tomando posse dos cargos de direção da cultura oficial, ajudam a mudar a 

face das instâncias de consagração artísticas do Estado. Tratamos também das polêmicas 

que envolveram a premiação de um artista de tendência geométrica e as discussões de 

cunho ideológico e artístico que suscitou. Na terceira seção: Arte e política, seguimos as 

polêmicas que envolveram artistas das várias tendências e os críticos e administradores 

culturais que geriam as coisas da cultura no Paraná. 

No quarto capítulo: A memória da abstração, tratamos de fazer um apanhado geral 

das preocupações que moveram nosso trabalho, com ênfase nas relações entre as classes 

políticas, a atuação intermediária dos gestores culturais e as lutas pela validação da 

produção moderna pelos artistas. Com um balanço das ações dos intelectuais com trânsito 

nas camadas decisorias do governo e sua interferência na direção seguida pelas 

administrações culturais do Estado. Na seção que chamamos de Abstração e memória, 
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traçamos algumas biografias sucintas de artistas importantes para o entendimento de como 

as forças representadas pelos produtores artísticos, dependiam de suas relações pessoais 

concretas para o estabelecimento de uma reputação. Seguindo o raciocínio, estudamos 

como estas reputações dependiam da intermediação de uma burocracia que, no caso, 

simpática à causa abstracionista, contribuiu fortemente para a consolidação desta produção. 

Finalizando, mostramos também como as formas que não seguiam este trânsito, seja pela 

chancela da Escola de Belas Artes, seja pelas premiações nos Salões, acabava não 

conseguindo a possibilidade de, ensinada pela primeira ou validada pelos segundos, fazer-

se presente para a história oficial da arte local ou como possibilidade de escolha para 

artistas das gerações seguintes. 

* 
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Capítulo I 

Abstração e visão de mundo 

Podemos entender melhor um determinado cenário, em nosso caso o início das 

discussões sobre a arte abstrata no Paraná, comparando-o com uma imagem mais ampla 

como, por exemplo, a trajetória seguida pela chamada pintura abstrata, desde seu 

estabelecimento, por Kandinsky, na Alemanha do início da década de 1910 e na Holanda, 

por Mondrian, em 1924. Nesse momento, vemos o surgimento de formas de representar o 

mundo, de estilos ou modos de estruturar o espaço pictórico, muito diversos dos 

preconizados pela escola francesa, de forte tradição narrativa, sempre muito apegada à 

representação figurativa. 

Mas, se as formas figurativas de representação pictórica da natureza chocavam-se, 

na aparência, contra os modos de representar idéias ou sentimentos através de uma 

linguagem autônoma em relação à realidade visível, como os trazidos pela abstração, e a 

dicotomia aqui é apenas didática, não há dúvida que ambas compartilhavam do campo 

comum do espaço representacional herdado do Renascimento. A concepção tradicional do 

espaço pictórico não foi posta em questão, em nenhum momento, por quaisquer das 

modalidades artísticas envolvidas no "debate". Este espaço pictórico, habitado pelas 

criações artísticas aparentemente mais diversas, apoiava-se na crença em que "a natureza 

estava unificada e o espaço geometrizado" já enunciada por Galileu na fórmula decisiva: 

"A natureza está escrita numa linguagem matemática".39 A constituição de qualquer pintura 

permanecia, apesar das transformações da filosofia, história e ciência, baseada nas relações 

entre figura e fundo, articuladas segundo uma hierarquia composicional que se orientava 

claramente, do mais para o menos importante, em uma equivalência do imaginário 

antropocêntrico europeu, tendo sido constituído mesmo num momento onde esta 

centralidade já havia sido contestada. Essa padronização da organização espacial sempre foi 

dependente da crença em um universo organizado e inteligível, logo apreensível e passível 

y> Delumcau, Jean. A civilização do Renascimento. Editorial Estampa: Lisboa, 1966, p. 147. 
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de representação através de um processo equivalente aos mecanismos de funcionamento da 

"realidade".40 

Mas, para podermos discutir os rumos do que chamamos, na falta de um termo 

melhor, de pintura abstrata, é importante que tentemos uma definição do termo "abstrato", 

quando aplicado a um certo tipo de pintura, concretizada, para não irmos muito longe 

remontando às suas origens especulativas, nas produções de Kandinski, Malevitch e 

Mondrian, a partir do início do século 20. Recuando um pouco no tempo poderemos 

entender o ambiente intelectual que tornou o fenômeno passível de ser aceito por um 

público informado por séculos de pinturas e esculturas cujos temas eram reconhecíveis por 

sua semelhança com objetos ou seres do mundo real. 

Para nós, o termo "abstrato" tornou-se de uso corrente, mas durante estes quase 

cem anos, chegou a abranger uma gama extremamente variada de significados. 

Ao escrever sobre arte, o substantivo "abstração" tende a ser usado em dois sentidos 
distintos embora conectados: para referir-se, no caso de certas obras de arte, à propriedade de 
serem abstratas ou "não-figurativas", e para referir ao processo através do qual certos aspectos de 
certos temas ou motivos são enfatizados em algumas obras às expensas de outros. 
Ao descrever estas obras como abstratas estamos implicando que, com o que quer que elas se 
pareçam, o que elas parecem não é para ser explicado por referência a qualquer objeto descrito.41 

De fato, embora na acepção comum do termo, nós nos referimos a obras como 

"abstratas" na ausência de semelhança com o mundo visível, isto nem sempre foi o caso, 

pois o termo abstração foi aplicado a uma série de obras ou procedimentos que, de algum 

modo, afastavam-se de uma formalização realista ou cujos temas eram tratados de modo a 

terem suas características reconhecíveis diluídas ou "estilizadas". O próprio Picasso, que 

jamais manteve qualquer envolvimento com a abstração, foi chamado de abstracionista, 

pela radicalidade com que suas imagens do período cubista desapareciam na trama da sua 

pintura. Esta radicalidade, combinada com a chancela conferida pelo ambiente vanguardista 

europeu do início do século XX, conduz praticamente todos os artistas que estiveram nas 

origens da arte abstrata, a submeter-se a algum tipo de aprendizado dos conceitos e práticas 

da pintura cubista, no período que antecedeu a maturação de suas obras. 

Porém, o termo "abstração", apesar de seu uso corrente, não é a melhor escolha, 

pelo seu caráter ambíguo, o que incomodou mesmo a pioneiros como Klee e Kandinski. 

40 Ver anexo, figura !. 
41 Wood et al. Modernism in dispute. Art since the forties. Yale University Press: New haven and London, 
1993, p. 185. 
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Harrison, num livro destinado a um curso de graduação em história da arte moderna, logo, 

destinado ao público iniciante, prefere o termo não-figurativo ao de abstração. Para ele, 

"Chamar uma obra de não-fígurativa é usar uma forma de descrição mais especializada. 

Sugiro que figuração é melhor pensada por designar aqueles tipos de técnicas gráficas e 

procedimentos por meio dos quais a ilusão de um corpo sólido - de uma ' f igura ' de algum 

tipo, embora não necessariamente de uma figura humana - é estabelecida em uma 

pintura."42 Então, uma obra nâo-figurativa seria uma obra que não apenas não apresenta 

imagens reconhecíveis, mesmo que de objetos ou formas inexistentes no mundo visível, 

mas também que não faça uso das técnicas e procedimentos, através dos quais, um corpo 

poderia ser imaginado ocupando o espaço de uma pintura. Clement Greenberg, em seu 

famoso ensaio intitulado A Pintura Modernista, explica que: "Não é em princípio que a 

pintura Modernista em sua última fase abandonou a representação de objetos reconhecíveis. 

O que ela abandonou em princípio é a representação do tipo de espaço que os objetos 

reconhecíveis, tridimensionais, podem habitar."43 

Mas estas imagens, ou melhor estas pinturas, não poderiam aparecer, vindas do 

nada, e esperar serem aceitas como significantes, ou mesmo como produção intencional de 

um artista, se as condições para o seu entendimento, ou pelo menos as condições de sua 

teorização, já não estivessem sólidamente estabelecidas nas discussões sobre arte e estética 

da Europa, desde meados do século 19. O sonho de uma obra'de arte autônoma, livre do 

referente exterior - idealmente reconhecido desde o Renascimento como Natureza - foi um 

dos principais propulsores do Modernismo. E pensar uma obra de arte autônoma implica 

em admitir que ela produz, ou produziria, os próprios padrões através dos quais deveria ser 

avaliada, e esse desejo não era prerrogativa apenas das artes visuais. O escritor Gustave 

Flaubert escreve em 1852: "Eu gostaria de escrever um livro sobre nada, um livro que não 

dependesse de nada externo."44 

Deste modo, a arte abstrata do século 20 tem suas bases num pensamento sobre 

arte que, embora solidificado no século anterior, tem suas raízes que vão fundo na 

Antigüidade, na crença em algum tipo de harmonia secreta, que estivesse por trás das 

42 Wood. Op. Cit., 20! . 
43 In: Ferreira, Glória; Cotrim, Cecília. Clement Greenberg e o debate crítico. Jorge Zahar: Rio de Janeiro, 
1997, p. 103. 

44 Fineberg, Jonathan. Art since 1940. Strategies of being. Prentice Hall: London, 1995, p. 17. 
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imagens reconhecíveis, isto é, que fossem independentes do tema representado. Esta 

harmonia intrínseca, "natural", foi reconhecida no "número áureo". 

O número áureo designa uma relação proporcional conhecida desde os egípcios, 

definida pela primeira vez por Vitrúvio, no primeiro século antes da nossa era, e que será 

retomada com entusiasmo pelos teóricos da Renascença, acabando por fundamentar o 

famoso tratado De divina proportione, de 1509. Nele, o autor, Luca Pacioli, apoiado nas 

idéias de Piero delia Francesca, liga a forma deduzida do número áureo à perfeição 

universal. Subentendida nestas teorizações está a noção implícita de que uma forma pode 

ser bela e significativa, seja ao espírito seja ao olhar, independente de seus elementos 

reconhecíveis, sendo a arquitetura e a música seus maiores exemplos.45 

O reconhecimento teórico mais explícito da autonomia da forma tem origem na 

filosofia idealista e conduz, no final do século 19, à chamada teoria da visualidade pura, 

formulada por Konrad Fiedler (1841-1895), que se propõe ser uma ciência da arte distinta 

da estética, pelo fato de estudar os fenômenos da visão. Fiedler escreve que "qualquer obra 

de arte só se justifica quando é necessária para representar qualquer coisa, que não pode ser 

representada de nenhuma outra maneira", apresentando, neste momento, a justificativa para 

que se possa aceitar a existência da abstração, pela admissão da forma como um dado 

visual, que pode ser apreendida plenamente pela intuição. Aqui, embora de modo indireto, 

Fiedler resolve o problema da abstração quando abordado pelo aspecto da forma. Os 

Escritos sobre arte, de Fiedler, só serão publicados em 1914, mais de dez anos depois de 

sua morte. Porém, já em 1893, seu amigo e colaborador, o escultor Hildebrand tinha 

publicado um texto, O problema da forma, em que tratava das mesmas questões. 

Mas o passo decisivo para a aceitação teórica da concepção de uma expressão 

plástica não-figurativa será dado na Alemanha, pelo célebre texto, publicado em Munique 

em 1908, de Wilhem Worringer, Abstraktion und Einfühlung (Abstração e empatia). Leitor 

de Schopenhauer, Worringer pensa a história da arte como uma historia da "vontade de 

fazer" (des Wollens), invertendo a perspectiva da análise estética, que partia do "poder 

fazer". Agora, em vez de apreendermos o objeto analisando seu aspecto visual ou forma, 

devemos, pelo contrário, tentar inferir o comportamento do sujeito, sua intenção, abordando 

a forma como o resultado de uma intencionalidade, em vez do resultado de uma 

45 Vallier, Dora. Arte abstrata. Edições 70/Martins Fontes: Lisboa/São Paulo, 1986, pp. 18-19. 
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necessidade exterior, visual. Ao evitar a abordagem puramente formal, Worringer evita o 

que chamava de "o nosso estreito ponto de vista de europeus", podendo então ver as obras 

de arte através de cânones outros que os fornecidos pela arte clássica.46 

Não se sabe se estes textos chegaram ao conhecimento dos primeiros 

abstracionistas, assim como a discussão francesa no final do século 19 sobre as obras de 

Gauguin, que segundo críticos da época tinham suas imagens organizadas não por 

semelhança com a realidade externa, mas como "signos" constituintes de um discurso 

exclusivamente plástico. De qualquer modo, o importante é lembrarmos que tínhamos, até 

o final da Segunda Grande Guerra, uma concepção dominante de arte, seja abstrata ou 

figurativa, que embora radicalmente diversa na aparência, mantinha-se, em termos 

estruturais, isto dito de maneira simplista, fiel a princípios gerais estabelecidos desde o 

Renascimento. Devemos também ter em mente que, principalmente após a Segunda Guerra 

Mundial, essas maneiras de tratar o espaço da pintura, foram igualadas às ideologias 

contrapostas durante o conflito. Por exemplo, as tendências geométricas, de origem 

Construtivista, passam, com o tempo, como descrito por Ronaldo Brito em seu livro 

Neoconcretismo: Vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro, 

"a opor-se formalmente ao informalismo. Enquanto o último recuperava muitas vezes 
uma ideologia romântica - subjetivista e intuicionista- a arte concreta tornava-se na década de 1940 
e da de 50 sinônimo de um trabalho racionalista, objetivista, privilegiador de procedimentos 
matemáticos e de uma integração positiva na sociedade. (...) Optar pela arte concreta no início dos 
anos 50 significava optar por uma estratégia cultural universalista e evolucionista."4 7 

Por um lado a abstração "orgânica", "subjetiva", ilustraria as teses sobre a 

liberdade individual e por outro, a geometria subentendia, para grande parte da crítica da 

época, uma subserviência às leis gerais, acima do indivíduo. Isto é, no cenário dicotômico 

da Guerra Fria, a liberdade individual era oposta às ideologias coletivistas. Deixamos 

propositalmente simplificado um quadro de tal complexidade para conservarmos o que nos 

interessa para o tema que queremos discutir. O importante é termos clara a idéia de que 

estas formas básicas, sejam "expressivas", "geométricas" ou construtivas", possuíam 

conotações ideológicas diversas, mas compartilham a ocupação do espaço da tela baseada 

46 Idem: 21. 
47 Brito, Ronaldo. Neoconcretismo: Vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro. Funarte: Rio de 
Janeiro, 1985, pp. 34-35. Ver anexo, figura 2. 
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nas leis da composição e na concepção tácita de uma "ordem natural" que seria percebida 

intuitivamente, mesmo pelo espectador menos educado. 

Esta concepção da pintura e do espaço pictórico apenas começa a ser discutida 

após a Grande Depressão econômica dos Estados Unidos, por um grupo de críticos e 

artistas americanos de orientação marxista. Os intelectuais da vanguarda americana, quase 

sempre envolvidos em publicações de esquerda, como a revista trotsquista Partisan Review, 

onde militava o crítico Clement Greenberg, começam a desenvolver uma nova visão de arte 

e da pintura. Esta, punha em questão a virtualidade do espaço pictórico renascentista e a 

utilização da pintura para fins de mera sugestão de um espaço e tempo inexistentes na 

realidade concreta da obra. A investida de Greenberg contra a "falsidade" do espaço virtual 

na representação tradicional leva-o à construção de uma teoria crítica que busca encarnar os 

conceitos de igualdade social e o reconhecimento das qualidades materiais das práticas 

artísticas. Nesse novo sistema, os materiais e procedimentos construtivos são ao mesmo 

tempo o tema e a sintaxe da obra, baseada em sua própria materialidade para a apresentação 

de um enunciado que se pretendia mais objetivo, constituído já a partir dos próprios 

métodos de sua execução física.48 

O ambiente da época leva os artistas a buscarem novas soluções técnicas e 

formais para a construção de uma pintura adequada às exigências intelectuais do momento. 

É então que o pintor Jackson Pollock, chega, em 1948, à sua já clássica solução de definir 

um espaço através de uma quantidade de tinta depositada, através de furos no fundo das 

latas ou atirada por pincéis carregados, sobre uma lona estendida no chão do estúdio. Esse 

processo permite que a imagem resultante seja o produto da ação de pintar, destituída de 

intenção da representação de uma virtualidade, mesmo que inconsciente, e que ao mesmo 

tempo seja o resultado das características físicas do próprio material.49 Este, ajustando-se 

pela ação da gravidade ao tecido na horizontal, espalhava-se igualmente por toda a 

superfície da tela numa distribuição que procurava eliminar, pela primeira vez na história 

4S Para Greenberg, "a essência do Modernismo reside no uso dos métodos característicos de uma disciplina 
para criticar a própria disciplina - não de modo a subvertê-la, mas para entrincheirá-la mais firmemente em 
sua área de competência. ' Ele vê esta tendência auto-crítica tanto historicamente específica, quanto como 
específica ao medium de cada forma de arte." Greenberg: Pintura modernista, in Frascina et al, 1993, 58. 

4'' Naves, Rodrigo: O mar e a água viva. Folha de São Paulo, 1987. 

30 



da pintura, qualquer possibilidade de hierarquização dos seus elementos constitutivos. 

Citando Greenberg num ensaio de 1948: 

"O 'al l -over ' talvez responda ao sentimento de que todas as distinções hierárquicas 
foram, literalmente, exauridas e invalidadas; de que nenhuma área ou ordem de experiência é 
intrínsecamente superior, em qualquer escala final de valores, a qualquer outra área ou ordem de 

• „ 5 0 experiencia. 

É interessante notar que enquanto os artistas americanos de vanguarda do período 

declaravam-se de "esquerda" e militavam em partidos comunistas ou associações de 

trabalhadores, tendo mesmo, como Pollock, trabalhado com o muralista Siqueiros na 

execução de painéis, sua relação com os preceitos partidários para a arte era de natureza 

muito diferente da praticada pelos artistas de esquerda brasileiros tais como como Di 

Cavalcanti e Portinari. Tal como Jackson Pollock, Portinari, por exemplo, teve em Picasso 

e nos muralistas mexicanos uma força maior na sua educação formal, assim como nas suas 

preocupações sociais. Mas, à diferença dos brasileiros, os americanos enfrentaram as 

questões estéticas propriamente através dos meios artísticos, num grau de especificidade 

não reconhecido pelos brasileiros que, seguindo as orientações das esquerdas locais, 

permaneceram ligados a uma concepção utilitária e "realista" de arte. 

No Paraná dos anos 50 a situação não era muito diferente. Os artistas de tendência 

modernizante, mesmo os que não se opunham claramente às orientações da escola de Belas 

Artes, eram na sua grande simpatizantes da esquerda política e do Partido Comunista. Tal 

orientação, em plena vigência da Guerra Fria, levava a uma polarização ideológica que 

ecoava nas suas escolhas estéticas, com os jovens artistas paranaenses procurando uma 

linguagem que estivesse mais de acordo com a construção de uma arte ligada aos 

problemas e situações sociais brasileiras, sob forte influência do discurso engajado do 

stalinismo. Tal situação "teve uma importância muito forte no retardamento do movimento 

abstrato acontecer aqui" como lembra o pintor Fernando Velloso51, pois a pintura abstrata 

estaria, para os jovens artistas paranaenses, desligada da nossa realidade social e 

permaneceria incapaz de veicular idéias claramente comunicáveis. 

O paradigma da "realidade" era a principal arma esgrimida pelos artistas e críticos 

de "esquerda" contra a abstração internacional. Esse paradigma torna-se um lugar comum 

Greenberg, Clement. Arte e cultura. Ensaios críticos. Ática: São Paulo, 1996, p. 167. Ver anexo, figura 3. 
51 Fernando Velloso. Entrevista, Curitiba, 4 de julho de 2001. 
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partir da metade dos anos 50 no Brasil, sendo usado para identificar o realismo 'político' 

com o nacionalismo, em contraposição ao internacionalismo 'formalista ' da arte moderna,32 

Segundo o pintor Loio-Pérsio, que embora nascido em Minas Gerais, radicou-se 

em Curitiba desde a adolescência, "A esquerda no Brasil sempre foi nacionalista, desde o 

início, embora fosse um movimento internacionalista. O próprio Partidão ensinava isso. 

Eles tinham uma fórmula: ... o comunismo era internacional pelo conteúdo e nacional pela 

forma."51 

Este novo processo de obtenção de uma pintura, seguido pelos pintores 

americanos, ao abandonar toda hierarquia composicional, mostra-se pouco aceito - ou 

entendido, mesmo na Europa do pós-guerra, quando, como no caso da França, imperava o 

"fenômeno, especificamente francês, do ensaio sobre arte do Escritor ou do Filósofo, quase 

sempre uma eflorescência de palavras condescendentes proferidas por um complacente 

homem de letras."54 Tratando especificamente da influência de Greenberg, já na década de 

1970 na França, o crítico de origem argelina, Yve-Alain Bois reconhecia: 

"Nós sabíamos muito pouco do contexto em que seu discurso tinha emergido, e, embora 
não concordássemos com seu essencialismo ou com seu imperialismo, comparada com a 
vulgaridade que suas contrapartes francesas tinham a dizer sobre Pollock, por exemplo (isso se eles 
ao menos mencionassem sua obra), sua análise formal parecia um notável ponto de partida para 
nós, um tipo de A B C de crítica sem o qual nada sério poderia ser escrito sobre esse pintor."5 5 

Mesmo os movimentos artísticos derivados, como o Tachismo francês, que 

adotam uma abstração automática - derivada do Surrealismo - equivalente ao 

Expressionismo Abstrato americano, mantêm-se, no aspecto da organização formal, em sua 

maioria dentro da composição baseada no balanço das formas dentro do espaço da tela, 

entendida deste modo como um espaço virtual e receptivo ao registro da vontade do artista. 

Tal atitude mantinha a idéia da tela como um plano passivo, submetido à vontade do 

"criador", e negava à pintura o status de objeto novo no mundo, indivisível e dotado do 

estatuto de corpo56 pela evidência de sua própria materialidade, tão fortemente buscado 

pela vanguarda americana. 

52 Zílio. Op. Cit., 74. 
Loio-Pérsio. Entrevista, Curitiba, 30 de janeiro de 2001. 

54 Bois, Yve-Alain. Painting as model. MIT Press: Cambridge, 1998, p. xvi. 
55 Idem. 
5(' Corpo aqui entendido dentro de uma perspectiva fenomenológica, de um ser ou objeto no mundo. 
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Escolhas abstratas: opções disponíveis. 

Ao examinarmos as opções abstracionistas disponíveis aos artistas paranaenses da 

época, encontramos já estabelecida em São Paulo, Estado já com antiga tradição de lutas 

operárias, a tendência concretista, fortemente baseada no racionalismo geométrico da 

Escola suíça de Ulm e no Construtivismo Russo. O concretismo, com motivações políticas 

claramente enunciadas em seus manifestos,57 era conhecido através de viagens aos Estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro e, acenavam do exterior, através da vitrine das Bienais de 

São Paulo, as escolas francesas e americanas, representadas pelo Expressionismo Abstrato 

americano por um lado e pelo Tachismo francês pelo outro. 

Para se ter uma idéia das opções postas à disposição dos artistas paranaenses, é 

interessante e informativo, atentarmos para as forças políticas e ideológicas em jogo no 

período. Por um lado, a cultura americana do pós-guerra, procurava divulgar valores de sua 

produção, através de instituições como o Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, o 

Interamericano, uma escola de língua inglesa e promotora da cultura e valores americanos. 

Loio-Pérsio, por exemplo, pintor mineiro radicado em Curitiba já era um freqüentador da 

biblioteca do Interamericano desde a década de 1940. Segundo Loio, "o Interamericano 

serviu muito, porque a biblioteca era excelente! Recebia todas aquelas revistas americanas 

importantíssimas. Científicas, revistas de antropologia, de sociologia, de filosofia."58 Outro 

artista, este curitibano, João Osório Brzezinski, lembra que foi onde teve o primeiro contato 

com a pintura abstracionista, já em 1959: "A primeira vez que eu vi abstração na minha 

vida, foi em Curitiba, no Interamericano, em uma exposição de um pintor americano. Que, 

infelizmente, eles não têm documentação nenhuma e eu já esqueci o nome do cara. Era 

abstrato."59 

O Interamericano desenvolvia um serviço de divulgação, através da sua biblioteca e 

da distribuição de diversas publicações culturais produzidas e assinadas pelo Serviço de 

Informações dos Estados Unidos. João Osório lembra que ao ingressar na Escola de Belas 

Artes, "o Azevedo, o diretor, ganhou do Interamericano um monte de livros sobre pintura 

57 Para unía discussão sobre os manifestos abstracionistas brasileiros ver Cocchiarale, Fernando e Geiger, 
Anna Bela. Abstracionismo geométrico e informal. A vanguarda brasileira nos anos cinqüenta. Funarte: Rio 
de Janeiro, 1987. 
38 Loio-Pérsio. Entrevista, Curitiba, 30 de janeiro de 2001. 
5'' Brzezinski, João Osório. Entrevista, Curitiba, 15 de junho de 2001 
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americana e distribuiu para todos os alunos. Um livrinho bonitinho, com ilustrações a cores. 

Tinha desde o início e chegava ao Pollock."60 É interessante notar que este livro, A Pintura 

Americana no Século XX, tinha, certamente, como um de seus objetivos, divulgar os pontos 

de vista "democráticos", típica do período da guerra fria, como entrevisto na sua 

introdução, onde se lê: "A pintura americana floresce na atmosfera revigorante da 

democracia. Livremente, os artistas reagem em face das fronteiras cada vez mais vastas do 

conhecimento."6 ' 

Mas, a cultura norte americana ainda não merecia a aprovação dos artistas 

modernos do Paraná, por um lado pelo alinhamento quase automático às posições políticas 

anti-americanas, e por outro, pela falta de entendimento do que essas posições artísticas 

significavam em termos de exploração livre de temas externos à pintura e de manipulação 

de materiais. Tais atitudes eram absolutamente contrárias aos paradigmas das escolas de 

arte de vertente tradicional. Dadas as condições curitibanas, à época de forte caráter 

conservador, as formas artísticas baseadas na intensa expressão da subjetividade do artista 

teria sido vista com certa desconfiança, senão incompreensão, como a fraca aceitação 

institucional da obra de Miguel Bakun comprova.6 2 

Enquanto isto, movimentos abstracionistas como o Tachismo, (nome retirado do 

termo francês tache: mancha) herdeiro como o próprio nome indica, das preocupações 

formalistas da Escola de Paris, começavam a se espalhar pelo Brasil reforçado pela 

divulgação recebida após a V Bienal de São Paulo de 1959. O Tachismo apresentava um 

aspecto tentador para uma geração em busca da modernização formal mas com pouco 

espaço social para excessos de comportamento ou ideologia. Some-se a isto um passado de 

relações culturais com a França, que estava longe de ser apenas uma moda típica dos 

refinamentos de uma elite e fazia parte de uma longa tradição de aperfeiçoamento artístico, 

com origem na instalação da corte portuguesa no Brasil. 

A França tinha sido o destino tradicional dos estudantes de arte que recebiam os 

prêmios do Estado para temporadas nos ateliers acadêmicos e que na volta recebiam as 

encomendas dos quadros e monumentos oficiais. E Paris seguiu sendo a Meca dos 

60 Idem. 
M Pintura americana no século XX: Serviço de Informações dos Estados Unidos, s/d, 4. 
62 Miguel Bakun, artista com um talento reconhecido por seus pares, mas que devido a seu caráter algo 
ingênuo, era tido como "est ranho" e visto com certa ironia benevolente pela critica e pelos artistas locais. 
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intelectuais paranaenses em busca do charme que um país como os Estados Unidos da 

época estava longe de oferecer aos brasileiros, embora já fosse o porto seguro, desde 1913, 

para artistas de vanguarda europeus em busca do reconhecimento que não obtinham em 

suas pátrias de origem. 

A reticência dos jovens artistas paranaenses em relação aos Estados Unidos estava 

baseada em uma posição política de simpatias esquerdistas, mesmo que isto não 

significasse um alinhamento oficial com o Partido Comunista, mas também, em um quase 

completo desconhecimento da produção artística e intelectual americana do pós-guerra. As 

possibilidades de acesso a programas de intercâmbio já existiam, mas eram quase sempre 

desconsideradas pelos jovens artistas que mantinham uma forte relação de respeito cultural 

para com a França e a Europa em geral. 

Fernando Velloso dá um bom exemplo disso quando lembra que: "nas minhas 

relações de família, com meu pai, eu fui uma vez convidado, me sugeriram que eu fizesse 

um estágio nos Estados Unidos e eu simplesmente não aceitei. (...) Não aceitei, porque 

achava que naquele país não tinha nada para aprender, que era um troço que só tinha sujeito 

burro. Era uma falta total de informação e não sabia nem que os Estados Unidos já eram, na 

época e antes disso, o maior centro de criatividade moderna."63 Como vemos, as relações 

dos artistas modernos com os diferentes estilos e escolas de pintura, assim como as 

justificativas para suas escolhas, num Brasil de arraigadas convicções figurativas, podem 

ser entendidas por uma história fortemente carregada de colorações ideológicas. 

No início do Modernismo brasileiro, encontramos a influência do Expressionismo 

alemão através da exposição de Anita Malfatti em 1917, seguida pela instalação definitiva 

no país de um membro do grupo expressionista, o pintor Lasar Segal, que se radica em São 

Paulo nos anos 1920. No final dessa década, Di Cavalcanti, já membro do Partido 

Comunista, vê a possibilidade do estilo ser utilizado para a crítica da sociedade burguesa, 

associado ao teor de denúncia social do muralismo mexicano, sempre retocado à maneira 

do estilo pós-cubista do Picasso do "retorno à ordem". Essas formulações, teóricas e 

visuais, servem como uma luva aos interesses dos artistas e intelectuais brasileiros, 

desejosos de praticar uma imageria que, mantendo os ares de modernidade, leia-se, 

mantendo registros das escolas européias, principalmente a francesa, ao mesmo tempo 

w Fernando Velloso. Entrevista, Curitiba, 4 de julho de 2001. 
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suportasse os princípios ditados pelos partidos de esquerda para a militância social. Esta 

ligação da esquerda brasileira com a figuração militante apenas tem suas fundações 

abaladas com as atividades do movimento Concretista de São Paulo no começo dos anos 

50, com participação de membros do PCB, que procuravam substituir os modos artísticos 

tradicionais por considerá-los, agora, indissoluvelmente ligados a uma visão de mundo 

burguesa, socialmente alienada e passível, como a pujante industrialização paulista 

assinalava, de substituição por uma iconografia baseada na produção objetiva de imagens 

de evidente formulação racional, obtidas através de procedimentos técnicos, industriais e 

publicitários.64 

Tal vertente, porém, que assume a forma da abstração geométrica herdeira do 

construtivismo russo e iria dar origem ao Concretismo brasileiro, não é reconhecida por boa 

parte da esquerda brasileira, sob a forma de artistas importantes como Portinari, e muito 

menos pelos modernistas de esquerda paranaenses, que continuavam defendendo uma 

figuração militante de inspiração stalinista. 

Relação com o outro: primeiros contatos. 

O Concretismo propunha a luta contra os chamados valores estéticos burgueses, a 

partir da própria estrutura da pintura, que deveria abandonar processos ilusionistas e 

assumir seu papel de produto do trabalho racional, de acordo com os métodos de produção 

industrial. No manifesto do grupo Ruptura, escrito por Waldemar Cordeiro para o 

lançamento do movimento concretista em São Paulo, em 1952 lia-se que 

"o naturalismo científico da renascença - o método para representar o mundo exterior 
(três dimensões) sobre o plano (duas dimensões) - esgotou sua tarefa histórica" e que a tarefa agora 
seria "conferir à arte um lugar definido no quadro do trabalho espiritual contemporâneo, 
considerando-a um meio de conhecimento dedutível de conceitos, situando-a acima da opinião, 
exigindo para o seu juízo conhecimento prévio"/ '5 

Esta orientação, seja a estética ou a ideológica, não encontra ecos entre os artistas 

influentes do Paraná que permanecem na esfera das instituições oficiais, por ligações 

estudantis ou profissionais, como o ensino na Escola de Belas Artes ou os prêmios do Salão 

Paranaense. Já os artistas ligados ao Partido Comunista local, como o pintor Nilo Previdi, 

M Brito. Op. Cit. Pp. 34-46. 
('5 in: Cocchiarale, e Geiger. Op. Cit., 219. 
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mantinham-se avessos às tendências abstratas consideradas por eles, elitistas e afastadas das 

possibilidades de entendimento da população leiga. Mesmo artistas como ele, que 

defendiam uma reformulação dos conceitos transmitidos pela Escola de Belas Artes, e que 

foram importantes como orientadores ao fomentar a discussão e realização de experiências 

modernizantes no Centro Paranaense de Gravura, não admitiam a pintura abstrata. 

O Clube da Gravura, que mais tarde se transformou no Centro Paranaense de 

Gravura, funcionava embaixo da Belas Artes, no porão da Escola, e era um centro de 

encontros, de discussões artísticas e ideológicas, mas sobretudo, utilizado para o exercício 

de-uma vida boêmia que estava mais de acordo com a pouca idade de seus membros e a 

relação, mais epidérmica que profunda, com os dogmas do Partido. Loio-Pérsio, conta bem 

humorado, que eles, na época muito jovens, ganharam a verba para o estabelecimento e 

administração do Clube e "beberam a verba toda". 

O crítico Eduardo Rocha Virmond lembra que a origem do Centro de gravura 

deve-se à influência do artista gaúcho Carlos Scliar, que acreditava na vocação democrática 

e popular da gravura, e queria fazer do Rio Grande do Sul uma base da gravura brasileira. 

O artista viajava pelo país, defendendo uma arte realista segundo a orientação do Realismo 

Socialista e num encontro testemunhado por Virmond, cobra dos jovens paranaenses mais 

responsabilidade em relação à instituição que tinham criado.6 6 

Nilo Previdi, segundo seu amigo Loio-Pérsio, "Era uma pessoa boa. Um operário, 

um sujeito correto, bom, simpático, tinha habilidade. (...) eu gostava dele," lembra Loio, 

"chegou a pintar alguns quadros muito melhores que os de gente importante".67 Previdi 

continuou fiel às suas crenças políticas e apesar de ter chegado a realizar alguns 

experimentos com a abstração, manteve-se ligado a uma figuração devedora das formas 

figurativas européias e de um estilo ainda conectado com a propaganda stalinista, que se 

espraiou pelas Américas da época, derivado do muralismo mexicano. 

Loio-Pérsio, já atuando no Rio e em São Paulo experimentava, desde cerca de 

1957, com os materiais pictóricos pensados como elementos constitutivos da pintura, 

independente de suas referências figurativas. O pintor, o primeiro artista jovem a realizar 

uma exposição individual no novo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1959, 

Idem. 
1,7 Loio-Pérsio. Entrevista. Curitiba, 2001. Ver anexo, figura 4. 
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mostrou pela primeira vez no Brasil uma pintura abstrata de orientação informal, direção 

que apenas anos mais tarde foi seguida pelos artistas que permaneceram na capital 

paranaense.68 Porém, a discussão sobre a abstração no Paraná só se ampliou com as 

polêmicas envolvendo as participações e premiaçôes do Salão Paranaense, no começo da 

década de 1960. 

Loio conta que o contato com a primeira Bienal de São Paulo, em 1951, a 

princípio reforçou suas convicções figurativas: "...até esse momento eu achava a pintura 

abstrata uma coisa sem saída. Quer dizer, a pintura para mim ainda era uma coisa 

figurativa. Eu não tinha percebido ainda, é claro que não tinha como, eu ainda não tinha 

essa experiência. Eu estava me formando".69 

Perguntado se seu interesse pela arte figurativa na época era devido a maior 

possibilidade de comunicação com o público em geral, o artista responde: "Exato. Exato. 

Era uma coisa sincera, autêntica. Por uma questão pessoal, subjetiva, e por uma questão 

ideológica. Eu já estava me formando, (...) Eu já estava percebendo que o caminho era esse, 

de expressar a coisa do povo, de um povo."70 

Mas, com as Bienais, o artista começa a tomar contato com outras formas de se 

entender a pintura, e o contato com artistas ligados ao chamado Informalismo espanhol, 

possibilita um novo modo de ver a pintura como manifestação concreta do trabalho 

humano. Segundo Loio, o Informalismo reduz a pintura à matéria e, com sua manipulação 

concreta, realiza a superação dos aspectos idealizados ou virtuais da simples representação 

de imagens com uma estrutura pré-estabelecida, eles sim desligados da realidade social. 

Em 1957 Loio-Pérsio já está fazendo, em São Paulo, experiências com a matéria 

pictórica e, no mesmo ano, inaugura a primeira exposição da galeria Cocaco em Curitiba. A 

Cocaco era uma galeria de arte, que já se tornara ponto de encontro e discussões sobre arte 

moderna, em que o artista era um dos expoentes. No texto de apresentação, o crítico 

Eduardo Rocha Virmond, embora apresentando o pintor com um "fígurativista", nota a 

presença de algumas obras voltadas para a dissolução das imagens. Nesse texto, também 

podemos notar uma referência feita de passagem ao predomínio, na opinião do crítico, das 

tendências concretistas em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

1,8 Ver anexo, figura 5. 
"" Idem. 
70 Ibidem. 
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"Nada mais significativo que inaugurar-se esta nova 'petit galer ie 'com uma exposição 
de obras de Loio-Pérsio, nome tão integrado na atividade e nos sucessos da Cocaco. 

(...) Loio-Pérsio é um pintor figurativista por excelência. Suas pesquisas se 
desenvolveram quase sempre em torno do retrato, curioso 'met ier ' para um artista contemporâneo, 
insólito objetivo nesta época em que os diagramas concretistas, e só eles, ocupam a atenção de 
artistas de Rio e São Paulo. (...) O artista tenta decompor as suas figuras, aproximando-se de uma 
tendência abstratizante. As poucas abstrações que vemos em sua exibição não são mais que 
experiências de forma, de cor, de linha e perspectiva. O sentido dessas poucas experiências, porém, 
está marcando a sua produção mais recente e o apreciador percebe que tanto o desenho quanto a 
cor têm mais força expressiva, de mais completa realização poético-pictórica, livre de embaraços 
de natureza dogmática. 

(...) de um lado, o retrato se afirma com mais pureza, mais despojado de elementos a ele 
estranhos, com mais caráter e firmeza; de outro, uma investigação se impõe, com energia, nos 
trabalhos onde a imaginação tem livre curso. 7 1 

Loio, nessa época, passa a viver no atelier-residência que os sócios da Cocaco, 

Ennio Marques Ferreira e Manoel Furtado dividiam. Lá faz suas primeiras experiências não 

figurativas e em carta explica a Ennio: 

(...) Aquele quadro iniciado no atelier da Visconde7 2 , com influência direta de Tápies, 
serviu-me de ponte para um novo caminho. Revelou-me (ou marcou a revelação) a contradição dos 
dois mundos de que é feito o mundo da forma, os dois estilos da natureza ' de que fala Eugênio 
D'Ors . De fato, não são dois estilos, mas dois aspectos de uma mesma força. O mundo é uma 
constante criação e destruição de formas. Não existem formas puras senão idealmente e o equilíbrio 
de forças antagônicas é apenas o início de uma nova desintegração. Tal raciocínio, como se vê, leva 
à negação da forma. Como exprimir isto em pintura? 73 

Mas essas, muito provavelmente, não foram as primeiras experiências 

abstratizantes no Paraná. Como freqüentemente acontece, um ambiente formado por artistas 

de diversas extrações, sejam étnicas ou sociais, faz com que o aporte das diferentes 

contribuições aflorem, de um modo nem sempre facilmente perceptível em seu tempo, pois 

as relações entre os agentes e as instituições culturais são afetadas por inúmeras variantes, 

desde as relações propriamente pessoais, marcadas por carisma pessoal ou relações 

familiares, até a pouca disposição de alguns artistas para se colocarem à frente das 

discussões. 

Este parece ter sido o caso de Werner Jehring, artista nascido na Alemanha, que 

participava de grupos de discussão e trabalho com outros artistas de origem germânica. 

Com sua mudança para São Paulo e Rio, a influência de Loio-Pérsio entre os artistas 

paranaenses decresce nas discussões teóricas e formais, e olhando em retrospecto, Adalice 

Araújo lembra das pesquisas de Jehring, que: "era um representante comercial de firmas 

71 Virmond, Eduardo Rocha. Catálogo da Exposição de Loio-Pérsio. Galeria Cocaco, 1957. 
72 O atelier ficava na Rua Visconde do Rio Branco, 944, em Curitiba. 
73 Ferreira: 1957, in: Loio-Pérsio, A construção do olhar. SEEC/MAP/Pr : 1996, 13. 
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alemãs e visitava muitas galerias de arte na Alemanha."74 A própria Adalice num texto para 

o catálogo da exposição de Jehring na Galeria do centro Cultural Brasil Estados Unidos, o 

Interamericano, escreve: 

"Em 1953 empreende uma longa viagem à Europa, tendo então oportunidade não só de 
visitar os principais museus da Alemanha e outros países, como também galerias e exposições 
vanguardistas. De regresso ao Brasil, impressionado com o que vira, sua obra até então presa a um 
objetivismo visual começa a sofrer radical transformação. Através da geometrização e intersecção 
de planos, suas naturezas-mortas tendem a um 'cubismo cézanniano ' . Quando, em 55, passa a 
integrar o Grupo que freqüentava a Cocaco, acentua-se a liberdade formal da sua pintura. Fato 
inédito para o Paraná são as composições deliberadamente abstratas que então produz, onde formas 
geométricas ritmadas organizam seu próprio espaço."7 5 

O crítico Eduardo Rocha Virmond também é de opinião que Werner Jehring foi o 

primeiro a executar experiências abstratas no Paraná, "Mas eu vi pouca coisa do Jehring." 

Para Virmond, Jehring, um homem tímido, começou a fazer experiências abstratas e a 

mostrá-las quando percebeu que já havia abertura nos círculos artísticos paranaenses. 

Apesar dos interesses vanguardistas, o pintor freqüentava um grupo de artistas acadêmicos 

e não participava pessoalmente de discussões ou polêmicas públicas. Segundo o crítico, à 

época - final dos anos 1950 - diretor do Museu de Arte do Paraná, Jehring "não entrava 

nessas coisas. Ele só aparecia, com sua figura, entregava os trabalhos e não participava do 

dinamismo da discussão, daquela onda. Ele se colocou na posição de um pintor que pintava 

e participava com os trabalhos dele, e só isso."7 6 

O artista, que chega ao Brasil, desembarcando em Paranaguá, em fevereiro de 

1933, começa a freqüentar as aulas que o professor da Escola de Belas Artes, Estanislau 

Traple dava em sua residência. O grupo contava também com outros artistas que falavam 

alemão, como Kurt Böiger, Freysleben, e Erbo Stenzel e reunia-se para trabalhar e discutir 

a obra de artistas de vanguarda como Kandinski, Paul Klee, Picasso, Schwitters, Mondrian 

entre outros. Em 1953, Jehring vai à Europa em uma viajem de negócios, passando pela 

Bélgica, Holanda, Suíça, Áustria e Alemanha, sofrendo forte impacto pela produção que 

encontra em museus e galerias de arte moderna. Na volta desliga-se de seu antigo grupo 

passando a freqüentar o círculo da Cocaco. Desde 1956 começa a tentar com as formas 

abstratas e expõe sua primeira pintura não-figurativa em julho de 1957, numa exposição no 

Museu de Arte Moderna de São Paulo, em mostra coletiva de artistas paranaenses, 

74 Araújo, Adalice. Entrevista, Curitiba, 2001. 
7> Araújo, Adalice. Catalogo da Galeria do CCBEEU, 21 de agosto de 1975. Ver anexo, figura 6. 
7(' Virmond, Eduardo Rocha. Entrevista, Curitiba, 2001. 
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recebendo uma acolhida pouco favorável do crítico Sérgio Milliet, publicada no jornal O 

Estado de São Paulo. 

Em maio de 1959, ainda segundo Jehring, os jornais Ultima Hora e O Diário do 

Paraná destacam suas pinturas abstratas, mostradas em uma exposição na Galeria Tijucas, 

que liga a Av. Luiz Xavier à rua Cândido Lopes, em Curitiba. O artista nota também que: 

Do catálogo do XI Salão da Primavera (1959) consta sob no. 51 uma composição 
abstrata de minha autoria e em 1960, no XVII salão Paranaense de Belas Artes ganhei com a 
pintura abstrata 'Var iação III ' , o premio de aquisição da Metalúrgica Mueller Irmãos Ltda. 
Finalmente no XVIII Salão da Primavera (1961) apresentei sob número 21 do catálogo a tela 
abstrata 'Variação VII ' cuja exposição coincidiu com a de obras abstratas de outro autor, 'as 
primeiras feitas por artista paranaense ' - segundo súmula histórica na publicação Referência pág. 
39.77 

Lembrando do período, a crítica de arte Adalice Araújo faz referência a outro 

pintor, Mario Rubinski, que teria produzido, ao menos, uma "aquarela abstrata" por volta 

de 1958. Adalice nota também que "eu tenho esta aquarela abstrata do Mário Rubinski de 

1958, mais ou menos".7S Em 1967, Rubinski declara que seguiu o abstracionismo por 12 

anos tendo "voltado" ao fígurativismo "porque gosto da natureza".79 E, segue a matéria, 

certamente confundindo não-figuração com elementos figurativos simplificados ou 

"abstraídos": "apesar disso, suas telas ainda guardam caracteres abstratos".80 

Mas os primeiros contatos, com certa constância, dos artistas do Paraná com obras 

abstratas, muito provavelmente remontam à Bienal de São Paulo. Já a partir de 1951, um 

grupo de artistas, "entre os mais inconformados" como nota Fernando Velloso, vai a São 

Paulo para assistir a primeira edição da mostra que mudaria os rumos da arte moderna no 

país. Miguel Bakun, Loio-Pérsio, Fernando Velloso, Domício Pedroso, Thomaz 

Wartelsteiner, Nilo Previdi, entre outros, viajam num clima de excursão e retornam 

deslumbrados. "(...) Na primeira, entre outras coisas, foi nosso primeiro contato com 

(Jackson) Pollock, (Mark) Rothko e com Mark Tobey. (...) Você imagina o que é que fez 

com a cabecinha da gente." Lembra ainda Velloso: 

"Em 53, portanto na segunda Bienal, nós fomos novamente a São Paulo, e essa Bienal 
me seduziu muito fortemente pelo Cubismo, que eu não conhecia muito na intimidade. (...) E nos 
outros setores dessa Bienal de 53 tinha uma sala imensa, especifica do Paul Klee, que foi também 

77 Jehring, Werner. Boletim Informativo do Museu Guido Viaro. Março de 1981. 
7S Araújo, Adalice. Entrevista, Curitiba, 26 de maio de 2001. 
''' Gazela do Povo, 8 de junho de 1967. 
s" ver anexo, figura 7. 
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um choque e uma abertura de janela. Tinha uma sala do Tápies, e o De Kooning, que só vim a 
81 

descobrir que era importante, muitos... 20 anos depois. 

Anos mais tarde, em 1959, Fernando Velloso parte para uma viagem de estudos 

em Paris, e no começo de 1960 começa a produzir uma série de pinturas abstratas. O pintor 

lembra de uma distinção, importante para as discussões da época, entre obras abstratas e 

abstratizantes. As primeiras, seriam aquelas totalmente desvinculadas de referências ao 

mundo visível e as segundas, seriam versões simplificadas, "abstraídas" das formas do 

mundo, mas ainda conservando sua estrutura interna. O pintor acredita que as disputas 

sobre quem teria feito as primeiras obras abstratas no Paraná sejam irrelevantes e declara 

que já havia uma produção semi-abstrata, de uma figuração já diluída, que fatalmente 

levaria à abstração total. Velloso afirma que: 

"(...) Mesmo estando lá em Paris, eu me correspondia, acabei produzindo certas 
influências, não é? Tanto que o próprio Viaro, nesse ano, 60/61, tentou algumas experiências 
abstratas, e que ainda, também com muita ligação no mundo objetivo. Mas quando eu cheguei, 
realmente produzi um efeito muito grande porque, primeiro, de eu estar chegando da Europa, o que 
na época, ainda era uma coisa muito difícil, não é?82 

Para o artista, nesse momento aconteceu um grande aumento no movimento 

abstrato em Curitiba, lembrando das pinturas abstratas com algumas reminiscências 

paisagísticas de Helena Wong e das esculturas abstratas de Antonio Patitucci. Velloso 

lembra dos títulos de suas obras, que constam dos catálogos dos Salões de 1961, como 

evidência de sua intenção propositalmente afastada de referências naturalistas, como 
83 

Composição em azul, Composição com caixa branca. 

O pintor Fernando Calderari, um dos primeiros artistas paranaenses a tentar 

formas de arte abstrata, e que passou pela Escola de Belas Artes de 1959 a 1962, chama a 

atenção para a importância que os Salões tiveram para os jovens artistas e lembra que à 

medida que estes foram se tornando de âmbito mais nacional, abriram-se aos artistas 

paranaenses novas possibilidades de pensar sua pintura. Pinturas de temática mais 

abstraída, obras que se afastavam propositalmente da representação naturalista, começaram 

a participar dos Salões e os jovens artistas começaram a perceber que alguma coisa estava 

acontecendo, em termos de valores especificamente pictóricos. Cada vez menos associados 

s l Velloso, Fernando. Entrevista, Curitiba, 2001. 
S2 Idem. 
^ Ver anexo, figura 8. 
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ao tema e cada vez mais presentes, a importancia da matéria, da textura, se apresentavam 

com uma ênfase que os artistas paranaenses não viam na pintura tradicional. 

"Nos salões começaram a aparecer alguma coisa que não era figura. Então a gente já 
ficou, mais ou menos, ligado e começou a perceber certos valores da arte abstrata, que a gente não 
via na outra pintura, por exemplo, a matéria, a textura, coisa que a gente não via na pintura 
tradicional. Relacionava tudo isso como pincelada, e não como valor em si. Então isso ficou dos 
valores fundamentais, digamos, de uma obra de arte.84 

Calderari lembra de sua premiação no Salão de Curitiba, quando ainda cursava o 

segundo ano da Escola de Belas Artes, com um desenho executado na prensa do Centro de 

Gravura, dirigido por Nilo Previdi, que nem foi premiado no mesmo concurso. 

E nós tentamos fazer alguma coisa nova. Então eu peguei, foi um desenho que eu fiz, 
né? Um desenho. Em cima eu fazia umas figuras e depois na prensa eu apliquei uma tinta de 
impressão em cima, e não sei o quê e ficou a figura meio desfigurada, ou seja, não tão explícita. 
Então ficou meio abstrato, meio figurativo. E nesse salão ganhei o prêmio de melhor artista 
paranaense.8 5 

E Calderari continua, comentando que, apesar a utilização eventual de 

equipamentos de impressão, ele ainda não fazia gravura, o que ocorreu somente depois de 

sua ida ao Rio, resultado de prêmios no Salão Paranaense. O artista nota que as 

preocupações com os valores típicos da gravura, acabaram levando-o a pensar ainda mais 

nos valores da matéria na pintura. Pensando no período, Calderari lembra que na sua 

chegada da Europa, Fernando Velloso ainda não mostrara suas pinturas abstratas, "Ele era 

um cubista meio Gris, assim, e eu não posso dizer que ali era totalmente abstrato".86 

Depois de formado, Calderari passa uma temporada no Rio de Janeiro, estudando 

gravura no Museu de Arte Moderna, onde o contato com as técnicas de gravação e 

impressão chamam sua atenção para os valores de tonalidades, de textura, da matéria, 

coisas que, segundo o artista, não eram enfatizadas pelos seus professores na Escola de 

Belas Artes. Guido Viaro e Teodoro de Bona, seus professores, falavam em pincelada sem 

pensar nisso como valor em si. O artista declara que a partir dessa experiência com gravura 

começa a trabalhar em umas naturezas-mortas executadas em termos de planos de cor e 

textura, e que, ainda segundo Calderari, ele não pintava mais uma garrafa, fazia um plano.87 

Sobre os primeiros contatos com a pintura abstrata, Calderari lembra que 

aconteceram através dos Salões e das Bienais, e que ficou muito impressionado com a obra 

S4 Calderari, Fernando. Entrevista, Curitiba, 2001. 
S;> Idem. 
s<' Ibidem. 
87 Ibidem. 
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do italiano Renato Guttuso, que apresentou, numa Bienal, grandes pinturas, com espesso 

material, como jornais e carteiras de cigarro, aplicados sobre sua superfície, de modo que 

parecessem pintados. Apesar da obra de Guttuso não ser abstrata, a procura da matéria era 

uma coisa com que, segundo Calderari muitos artistas estavam preocupados na época. 

Embora os participantes das Bienais que interessavam aos artistas paranaenses 

não fossem propriamente abstratos, como Morandi, que foi premiado, com suas naturezas-

mortas, numa Bienal visitada por Calderari, e o artista gaúcho Iberê Camargo, que na sua 

fase dos carretéis, reduzia estes objetos a simples elementos constitutivos da estrutura do 

quadro para poder se dedicar ao empasto e conseguir valores de superfície que 

interessavam aos artistas do Paraná.88 

Discorrendo sobre o ambiente paranaense, na época das primeiras experiências, 

Calderari lembra que Werner Jehring chegou a fazer alguma coisa, mas que, para ele, não 

era completamente abstrato, mas tinha um gesto mais cubista: "Porque abstrato mesmo, 

quer dizer, sem a imagem, acho que fui eu e o João que chegamos a fazer aqui. Eu não me 

lembro de outro assim. O Erico (da Silva) também fez alguma coisa assim. Fez uma 

exposição, inclusive, totalmente abstrata. (...) no IPASE, que hoje é INPS ou SUS. Então 

basicamente, o panorama era esse aqui.89 

O artista e colega de turma de Calderari na Escola de Belas Artes, João Osório 

Brzezinski, lembra que seu primeiro contato com a abstração foi mesmo em Curitiba, ainda 

em 1959, numa exposição promovida pelo Interamericano. João não recorda o nome do 

artista, vindo dos Estados Unidos, e lamenta o fato de não haver mais nenhum registro da 

exposição, que segundo ele, teria despertado a desconfiança de seu colega Fernando 

Calderari: "Lembro que eu fui lá, fui eu e o Calderari. Inclusive o Calderari, acho que não 

gostou: 'Ele não me convenceu'. . . (risos) não gostou muito, não."90 

Mas na Bienal de 1959, João Osório viu muitas obras abstratas. A versão de 1958 

do Salão Paranaense, também trazia uma obra de Aníbal de Mello Pinto, que era 

praticamente abstrata e chamou a atenção do jovem artista. A pintura era uma bicicleta 

reduzida a seus elementos formais mínimos, um triângulo para o quadro e círculos para as 

rodas, dispostos em um espaço raso. 

s s Ver anexo, figura 9. 
s'' Ibidem. 

Brzezinski, João Osório. Entrevista, Curitiba, 2001. 
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João Osório, que desde os tempos de estudante da Belas Artes assistia às reuniões 

da Cocaco, conta que na época, em que Loio-Pérsio já havia se transferido para São Paulo, 

o líder das discussões era o pintor Alcy Xavier, que simpatizante do Partido Comunista, era 

frontalmente contra a abstração: "O René metia o pau. O René chegou a declarar numa 

entrevista que a 'abstração é o bambolê artístico', porque naquele tempo estava na moda o 

bambolê". 91 

Numa entrevista de janeiro de 1968, João Osório fala de sua concepção de 

pintura, descrevendo o processo que o levara da pintura de paisagem às imagens mais 

simplificadas com que foi premiado no Salão Paranaense. 

"Que seria essencial numa paisagem: uma casa, uma árvore, um rio? Ora, ela pode 
existir sem qualquer desses elementos ou outros quaisquer. Então chego à essência, ou seja, àquela 
amplidão, aquele sentido de pequenez que experimentamos em contato com a natureza. E esse 
valor que abstraio ao pintar, sendo isso o que quero que se sinta diante de minhas obras. 

Deste modo terminamos este capítulo, em que procuramos compilar os primeiros 

contatos com a abstração e as primeiras experiências abstratas dos artistas envolvidos na 

introdução desta forma de pintura no Estado. Pudemos notar várias maneiras de se olhar a 

arte abstrata. Alguns artistas voltavam-se para a abstração procurando investigar a 

qualidade material dos elementos pictóricos, na busca de um sucedâneo para a necessidade 

do "realismo", de interesse dos movimentos de esquerda da época. Outros pensavam nas 

qualidades formais tradicionais e nos seus problemas típicos, livres da imagem 

reconhecível, na época considerada obstáculo à observação da pintura pensada como 

linguagem independente. E outros ainda, utilizando a abstração para a depuração das 

imagens do mundo, abstraídas de sua aparência exterior e reconhecível, mas mantendo sua 

estrutura e capacidade evocativa. 

O período que estamos estudando, sofria um processo de modificação dos 

parâmetros de modernização, em que gerações mais novas começavam a alcançar as 

instâncias de tomada de decisão, seja nas áreas administrativas do Estado, como nas esferas 

artísticas. Uma nova geração de artistas começa a entrar no circuito das artes plásticas, pela 

participação nos Salões, trazendo consigo suas reivindicações, e no processo de ensino da 

Escola de Belas Artes, onde os artistas modernos começam a fazer parte do corpo docente, 

dividindo assento com seus mestres. 

"'.Idem. 
O Estudo do Paraná. Curitiba, 22 de janeiro de 1968. Ver anexo, figura 10. 
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No próximo capítulo, fazemos um acompanhamento do processo de formação 

desse ambiente de transformações, procurando traçar um retrato do clima social e político 

do Estado. 

* 
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Capítulo II 

Ambiente artístico e cultural 

A pintura paranaense desde seus primordios deveu muito aos artistas europeus que 

ao imigrarem, trazem para o Brasil o acesso às práticas e teorias de uma parte da arte 

européia que ainda não tinham necessariamente sofrido os impactos das transformações 

modernistas. Na revista comemorativa ao Centenário de Emancipação Política do Paraná, 

observa-se talvez a primeira tentativa de sistematização de uma história da cultura do 

Paraná, verificando-se o esforço para a constituição dos "pais fundadores" da arte no 

Estado. 

Num capítulo da revista, o professor da Faculdade de Direito da Universidade do 

Paraná, escritor e ele próprio um artista plástico, Nelson Luz, escreve: 

"(...)já em 1886, fundou-se, no Paraná, uma Escola de Belas Artes, sob a inspiração de 
um grupo chefiado por um artista português, "medíocre, embora fecundo", de nome Mariano de 
Lima. E nesse período que Curitiba inicia as suas atividades pictóricas "em equipe" com um corpo 
de professores organizado e um programa sério de realizações.(...) 

Enorme impulso, e definitivo, tomaram as artes plásticas do Paraná com a radicação, em 
nossa terra, de um vulto insigne da arte européia do fim do século passado: Al f redo Andersen. (...) 

Seja a arte de Alfredo Andersen encarada sob este ou aquele prisma, com maior ou 
menor entusiasmo, um fato não merece dúvida: foi dela que nasceu a grande força, o grande 
estímulo da pintura paranaense, ou melhor dito, das artes plásticas em geral; foi ela que inspirou, 
que orientou, que convidou ao trabalho e ao estudo."9 3 

Alfredo Andersen, o "pai" da pintura paranaense, introduz a contribuição de um 

sólido conhecimento acadêmico informado por uma temática paisagista, já banhada por 

certa luz impressionista, o que por si só já representava um avanço em relação aos ditames 

da pintura tradicional européia mas que, todavia, mantinha-se à margem das ousadias e 

interesses, formais ou conceituais, das vanguardas do século 19. O artista, segundo Adalice 

Araújo, ensinou a convite de D. Mariazinha Aguiar Lima, esposa de Mariano de Lima, na 

Escola fundada por seu marido, onde dá aulas no curso noturno. Depois, funda em 1902 a 

Escola de Belas Artes, que após sua morte é transformada pelo artigo 17 de ato das 

Disposições transitórias da Constituição Estadual, de 12 de julho de 1947, na Casa de 

n Revista comemorativa ao Centenário do Paraná. 1954. 
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Alfredo Andersen - Museu e Escola de Arte.94 O pintor norueguês, assenta os parâmetros 

para uma pintura agora provida de competência técnica e que começa a investigar as 

características da paisagem paranaense. Essas investigações, conquanto orientadas para a 

aquisição de uma luz "tropical", dão-se, no entanto, sem se afastar das soluções de 

representação, da luz ou do espaço, típicas do ambiente europeu. Nisso ele é seguido com 

entusiasmo por seus alunos que principiam a busca, prática e teórica, de uma pintura 

"paranista" mas com a dicção culta que conferia legitimidade ao que seria de se esperar de 

uma "boa pintura".95 

A idéia paranista tem sua origem no ambiente intelectual e ideológico de 

construção de uma base de sustentação simbólica do Estado que segundo Luis Fernando 

Lopes Pereira, foi: 

"fruto de um projeto de construção de uma identidade cultural que mostrasse o Paraná 
como um local diferente, fruto de suas particularidades naturais e étnicas". 

"Aqui se destacam as figuras de João Turin, Zaco Paraná, Lange de Morretes e João 
Ghelfi, entre outros que, através e sua produção artística, geradora do que se convencionou chamar 
de estilo paranista, irão elaborar uma arte regional e os símbolos não oficiais do estado."9 ' ' 

Mais adiante, ainda segundo escreve Lopes Pereira, Lange descreve como 

chegaram a tal feito: 

'Ghelf i , sempre entusiasmado e sonhador, tomou de um pedaço de carvão e na parede 
de seu atelier traçou, do tronco do pinheiro, um fragmento de fuste, sobre o qual compôs um grupo 
de pinhas como capitei. (...) Turin e eu estávamos com uma semente no peito a germinar. E, 
curioso, o semeador Ghelfi contentou-se com a semeadura. ' 

Esta descrição de Lange de Morretes que se refere à estilização do pinheiro mostra 
como havia a preocupação em tornar a utilização deste grande símbolo paranaense mais fácil para o 
horizonte artístico, a partir da semente de Ghelfi , que teria ficado satisfeito com a semeadura, pois 
viria a falecer em breve de acidente familiar." (grifos do autor) 97 

Adalice Araújo declara que o próprio João Ghelfi pode ter sido o pioneiro na 

introdução de imagens cubistas no Estado, pois: 

"O primeiro, talvez, mas que não ficou nenhuma obra, que trouxe o cubismo para cá, foi 
o Ghelfi, Segundo um depoimento dado pelo Freysleben, quando ele voltou de Paris ele trouxe 
umas mulheres quadradas. Mas essas obras teriam sido destruídas, não sei se por ele ou... porque 
você sabe que ele morreu em conseqüência de uma machadada que a mulher deu na cabeça dele. 
(,..)ele era meio D. Juan, e um dia ela perdeu a paciência e deu uma machadada na cabeça dele e 
ele acabou morrendo, Não sei se ela destruiu os quadros ou o que foi." 98 

94 Fonte: Setor de Pesquisa do Museu Alfredo Andersen. 
t}> Ver anexo, figura 1. 
9(1 Pereira, Luiz Fernando Lopes. Paranismo: o Paraná inventado. Cultura e imaginário. Ed. Aos quatro ventos: 
Curitiba, 1998, p. 135. 
97 Idem, 146. 
98 Araújo, Adalice. Entrevista, Curitiba, 2001. 
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Mas, se o movimento paranista procura pôr a produção artística do Paraná em 

contato com a arte moderna européia, este contato não se dará através dos movimentos 

mais radicais, estéticamente falando, como o Cubismo e o Dadaísmo, mas através da 

absorção de elementos trazidos do futurismo italiano, com sua ênfase na exaltação dos 

valores locais, pelo desenvolvimento de uma simbologia baseada em elementos nativos 

como o pinheiro paranaense e o pinhão, simplificados até serem transformados em 

logotipos. Tais elementos iconográficos regionais, marcados por uma linguagem art-déco 

de forte teor publicitário, eram trabalhados de modo a se constituírem em estímulo à 

criação de um "espírito paranaense". Estas opções, estéticas ou ideológicas, não foram 

incorporadas de maneira indireta, mas através de contatos com o próprio Benito Mussolini, 

que teve, por exemplo, um artigo de próprio punho publicado na revista IIlustração 

Paranaense, numa edição totalmente dedicada à Itália durante o regime do D u c e . " 

Num período marcado pelas preparações para as comemoração do Centenário da 

Independência, o governo não economizava nos gastos para os preparativos. A praça 

Eufrásio Correia, em frente à estação ferroviária, era um dos cartões de visita da cidade, sua 

porta de entrada, e um de seus principais pontos de encontro. A prefeitura entregava as 

reformas da praça Santos Andrade, onde hoje ainda se vê um monumento em homenagem a 

Santos Dumont, de clara estética fascista- um homem de corpo atlético heroicamente 

estilizado, ergue nos braços elementos mecânicos como um troféu da modernidade. A praça 

da República e a rua VII de Setembro, somavam-se ao grupo de lugares públicos, "novos 

locais destinados às massas, seguindo novamente as intenções do futurismo que fazia um 

grande elogio aos elementos modernos e urbanos".100 Estudantes ensaiavam exercícios 

físicos sincronizados, destinados a apresentações públicas, sempre para demonstrar a 

capacidade de disciplina e os ideais de saúde do povo paranaense. No que dizia respeito às 

artes plásticas, a construção de uma imageria tipicamente paranaense, se dava sempre 

apoiada no reconhecimento da figura fundadora de Andersen, que seguia sendo erigida 

como a do "pai da pintura paranaense". 

A posição proeminente de Alfredo Andersen e de seus alunos, apenas foi 

questionada com a geração de artistas, poetas e intelectuais agrupados na revista Joaquim, 

w Pereira. Op. Cit. 1998, 150. 
Idem: 161-62. 
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editada a partir de 1946 pelo jovem Dalton Trevisan, que em artigos e editoriais procuram 

desentronar a figura de Andersen e pretendem, em seu lugar, a produção mais moderna de 

Poty e Guido Viaro. 

O artista plástico Napoleão Potyguara Lazarotto, em entrevista no primeiro 

número da revista, comenta uma exposição de arte contemporânea francesa que ele havia 

visto no Rio de Janeiro, evidenciando uma posição de abertura às contribuições externas: 

"Na exposição de arte francesa contemporânea, as obras foram distribuídas por diversas 
salas: a primeira, a sala dos antigos, na qual f iguram Picasso, Matisse, Braque. Saliento isso para 
mostrar o atraso com que assimilamos, ainda hoje,as tendências de arte que agitam o mundo. E se 
pensarmos, então no Paraná... Novidades de mais de 40 anos! Não chegamos nem a começar a 
experimentar o que já foi talvez superado!" 

(...) Falta-no ' importação ' . Parece que nos contentamos sempre com a 'prata da casa ' , 
sem nos preocuparmos em saber se ela é mesmo boa. 

(...) Minas, com ser um dos centros, no Brasil, de maior profundidade de tradição, 
coloca-se numa posição extraordinariamente progressista. Haja vista a obra realizada pelo prefeito 
de Belo Horizonte, Kubistschek". 101 

O número 7 da revista, publicado em dezembro de 1946, apresenta um artigo de 

Gianfranco Bonfanti chamado De como não ensinar pintura, sobre o ensino de pintura na 

escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. O artigo denunciava as restrições 

acadêmicas transformadas em dogma pelos professores da Escola. O mesmo número da 

revista trazia o célebre texto, sem assinatura, de Dalton Trevisan, Viaro, hélas... e abaixo 

Andersen, onde, de passagem, aponta as concessões comerciais feitas pelo professor da 

Escola de Belas Artes, Theodoro De Bona, que chegado da Itália, não conseguiu impor a 

pintura avançada que tinha desenvolvido no seu período de estudo e trabalho em Veneza e 

prossegue: 

"Há um tempo para semear e outro, para colher; se houve tempo em que era de bom 
tom admirar Alfredo Andersen, agora é necessário exorcizar a sua sombra. (...) 

Viaro é o erro que se eleva para a beleza viva e por isso mais fecundo que a beleza 
morta. Lancemos um exorcismo sobre Andersen, não tanto por causa dele, mas pelo que representa 
como arte superada, moldes consagrados, tabu. (...) 

Chega de canonização do pintor pai de não sei que que se o foi em priscas eras, já é 
puro fantasma a assombrar a pintura de época que não a sua.102 

Viaro, seguramente uma pessoa muito carismática, tinha trânsito entre os artistas e 

intelectuais de várias gerações, como nos mostra uma anotação de Temístocles Linhares em 

março de 1958: 

"" Revista Joaquim. Número 1. 1946. 
11,2 Idem. Número 7. 1946. 
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"Visitando ontem a exposição de manchas de Viaro, estive conversando com o pintor. 
Figura curiosa, dizia-me ele que, em materia de pintura, já foi inventado tudo, tudo já foi 
descoberto. O que distingue um artista de outro é apenas a maneira de ser de cada um. Mas essa 
maneira de ser não pode levar ao descobrimento de uma técnica nova? Ele acha que não, apesar de 
estar agora empenhado na valorização da cor, ou melhor, do branco principalmente, que não é cor 
em pintura. O que lhe parece assim admissível é que cada pintor, seja figurativista ou 
abstracionista, explore essa parte da sensibilidade o mais possível. E uma espécie de sensibilismo 
que ele prega, pois. E o certo é que seus quadros são bem, pessoais, refletem toda a sua inquietação 
fabulosa, que não lhe permite parar, a ponto de me dizer que, dentro de um ano, terá fatalmente de 
refazer tudo aquilo que estava exposto, cerca de oitenta telas, muitas das quais, é exato, de reduzido 
valor artístico, mas outras bem apreciáveis."103 

O italiano Guido Viaro, de passagem por Curitiba com destino ao México onde 

iria estudar os muralistas mexicanos, apaixona-se pela transeunte curitibana que viria a ser 

sua esposa, gastando em ñores para a bela desconhecida, o dinheiro de sua passagem de 

navio.104 Viaro introduz um sopro de renovação no cenário local. Sua contribuição, num 

Estado povoado por imagens de um academismo anacrônico, apresenta uma figuração 

expressiva, com base no chamado "retorno à ordem", um movimento de retorno à 

figuração, característico da Europa tornada conservadora, desconfiada dos excessos que em 

muitas opiniões teriam estado na origem da Primeira Grande Guerra.105 

Assim, são os discípulos de Andersen, mais a figura carismática de Guido Viaro 

quem, através de atuação no ensino e da participação, como jurados ou concorrentes, no 

Salão Paranaense, estabelecem o ambiente para a corrente principal da arte paranaense do 

início dos anos 60. Essa geração de professores, bastante tradicionais em sua maioria, foi a 

base, seja da formação artística ou das relações com as instituições, da maior parte dos 

artistas que formam o núcleo responsável pela produção das primeiras pinturas abstratas 

realizadas no Estado a serem aceitas e premiadas nos Salões de arte locais. 106 Este grupo 

era formado por artistas como Erico da Silva, Fernando Calderari, Fernando Velloso, 

Helena Wong, João Osório Brzezinski, Loio-Pérsio, Mario Rubinski, Violeta Franco, 

Werner Jehring, e críticos e teóricos, como Adalice Araújo, Eduardo Rocha Virmond e 

Ennio Marques Ferreira. 

Depois da Segunda Guerra, começa a aumentar a influência das idéias e 

discussões sobre a modernização das artes no Paraná. Intelectuais se reuniam em cafés para 

103 Linhares. Op. Cit., 61. 
104 Viaro, Constantino. Guido Viaro. Ed. Universitária Champagnat: Curitiba, 1996, p. 58. 
1115 Para uma boa discussão sobre o Retorno à ordem ver: Fer, Brion et al. Realism, Rationalism, Surrealism. 
Art between the wars. Yale Univ. Press: New Haven/London, 1994, p. 16. 

Salão Paranaense de Belas Artes. (XIX: 1962: Curitiba) DC/SEC V.I -2 . Catálogo oficial: 1962. 
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discutir sobre arte e literatura. Um grupo, ao qual o crítico Eduardo Rocha Virmond se 

junta a partir de 1947, reunia-se no Café Belas Artes para discutir as últimas novidades 

artísticas. Livros sobre Picasso e sobre a arte contemporânea da época. "Eu lembro que nós 

lemos, na época, um livro do Francastel, um livro daquele Faurré, do André Lothe, que foi 

professor do Fernando Velloso, que tinha um livro de arte moderna muito importante... 

Tinha um livro escrito por um brasileiro, um livro magnífico do Sérgio Milliet, chamado 

Pintura Quase Sempre, muito importante" conta Virmond. O crítico lembra também da 

importância do aprimoramento técnico dos processos de impressão, o que possibilitava a 

reprodução de obras difíceis de serem apreciadas anteriormente, como pinturas, ou 

trabalhos de fatura mais delicada. "Reproduções de Picasso, de Matisse, da arte francesa em 

geral, que era mais fácil de ver (...) E isso aí, naturalmente, mudava a idéia das pessoas, em 

relação à pintura".107 

Para o crítico, estava chegando o momento em que as aspirações modernizantes 

dos artistas plásticos paranaenses buscavam um elemento catalizador. E, para ele, este 

elemento foi a criação, em Curitiba, de uma galeria dedicada à arte contemporânea, 

chamada Cocaco. 

A Cocaco, inicialmente uma fábrica de molduras, era dirigida pelo também pintor 

Ennio Marques Ferreira, primo de Virmond, e foi fundada em 1955 como uma fabriqueta 

de molduras e objetos de madeira, cuja razão social era Marques e Nunes, Decorações Ltda. 

Em 1957, sob o nome de fantasia de Cocaco, passou a ser o ponto de reunião de artistas e 

intelectuais, que se tomou o núcleo do grupo de artistas que iriam reformular os conceitos 

de arte moderna no Paraná. Lá surgiu, já em 1957, o que seria chamado de movimento de 

Renovação. A galeria funcionava na Rua Ebano Pereira, em frente ao bar Cinco, onde os 

artistas se reuniam para depois irem à Biblioteca Pública, que ficava na esquina. A 

Biblioteca, onde acontecia o Salão Paranaense, era o local de exposições e palestras e, sob a 

direção do filósofo Ubaldo Puppi, tornou-se um centro de aglutinação dos artistas 

modernos. Quando os artistas jovens revoltados com o julgamento do Salão Paranaense de 

1957, retiraram suas obras em protesto, Puppi lhes cedeu uma sala na própria Biblioteca, 
108 para que expusessem seus trabalhos, no chamado Salão dos Pré-julgados. 

107 Virmond, Eduardo Rocha. Entrevista, Curitiba, 2001. 
")s Ferreira, Ennio Marques. Entrevista, Curitiba, 2001. 
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Tais novos artistas, que renovaram a pintura paranaense na década de 1960, 

estabeleceram-se firmemente como orientadores assumindo os lugares deixados pelos 

mestres na Escola de Belas Artes, então a única instituição de ensino superior de arte no 

Paraná, tornando-se responsáveis pela formação, seja estética seja dos modos de relação 

com o Estado, das gerações que os sucederam. Estes novos artistas, alguns com passagem 

pela Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, outros com temporadas de estudos 

na França, iniciam um movimento de renovação que culmina com a Medalha de ouro, no 

XVIII Salão Paranaense de 1961, para obras de Fernando Velloso e medalha de prata para 

Fernando Calderari, tornando definitiva a aceitação oficial da arte abstrata no Paraná e 

provocando uma série de discussões bastante ilustrativas do cenário artístico e social do 

estado na época. 

Mas em que o estudo dos procedimentos pictóricos utilizados pelos pintores 

paranaenses à época poderia ajudar a entender seu universo estético-ideológico? Ou como 

se deram as relações de continuidade e/ou rompimento com as formas de representação 

dominantes, sejam elas estéticas ou ideológicas, desses artistas com os seus antecessores e 

com a sociedade que os abrigava? 

As Instituições Culturais 

A escola de Música e Belas Artes do Paraná. 

O ambiente artístico do Paraná recebeu novo reforço institucional com a 

instalação da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, fundada em 1948, durante o 

governo de Moysés Lupion. Em 5 de janeiro de 1948, o governador do Estado assinou 

decreto designando o professor Fernando Corrêa de Azevedo para viajar ao Rio de Janeiro 

onde, estudando o funcionamento da Escola Nacional de Belas Artes e da Escola Nacional 

de Música, traça as linhas de operação da nova Escola.109 

Antes que possamos falar com mais propriedade da Escola de Belas Artes, assim 

como associar sua produção ao termo "acadêmico", faz-se necessário uma pequena 

introdução ao conceito de Academia, entendido como sistema específico do ensino de artes 

Fonte: Flistórico da Escola dc Música e Belas Artes do Paraná. 
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plásticas e a transformação do termo "acadêmico" em uma palavra de sentido pejorativo, 

como resultado da rejeição modernista à academia francesa do século 19."° O termo 

adquiriu uma coloquialidade ,tal que seus sentidos originais, importantes para o 

entendimento das tomadas de posição pró ou contra uma produção ou ensino "acadêmicos" 

acabaram esvaziados. No final do século 19, tornou-se lugar comum ligar o termo 

acadêmico à produção conservadora, que contava com as benesses estatais e geralmente 

ficava com os prêmios e encomendas oficiais do governo francês. Uma outra acepção, 

também negativa de academia é baseada na insistência sobre uma prática sistemática e 

doutrinária, embora esta não seja uma característica exclusiva sua, sendo freqüente, 

também, em escolas ou estilos de orientação modernista. Finalmente, "academia" é 

freqüentemente confundida com imitação, submissão a regras e produção de discípulos. 

Assim, temos que, no final do século 19 e começo do 20, a idéia originada no Iluminismo, 

de que as questões estéticas poderiam ser universalmente submetidas à razão, acaba 

conduzindo à imposição de um conjunto rígido de regras que condicionava aceitação de 

obras e artistas aos prêmios e financiamentos estatais."1 

Antes da palavra "academia" ser usada em conexão com as artes visuais, ela foi 

associada com a escola de Platão e, no Renascimento, com a filosofia de Marcilio Ficino, 

de quem se pensa ter fundado a primeira academia desde o fim da antigüidade clássica. Este 

pode muito bem não ser o caso, pois o termo, como usado no Renascimento, possuía vários 

sentidos incluindo o de uma escola humanista privada, um termo atualizado para a 

universidade medieval, qualquer encontro regular de literatos, ou uma casa, villa ou câmara 

usada para seus estudos literários ou filosóficos."2 

O aparecimento das academias é uma tentativa dos pintores e escultores de 

distanciar-se das guildas e da tradição dos ateliers, constituindo-se, a partir do próprio 

nome, em centros de aprendizado humanista, enfatizando a atividade intelectual em 

contraste com a manual. Academia era uma organização desenhada como um studio, isto é, 

110 Hess, Thomas B., in: Goldstein, Carl. Teaching art. Academies and schools from Vasari to Albers. 
Cambridge Univ. Press: Cambridge, 1996, p. 3. 

Goldstein. Op. Cit., 14. 
112 Idem, 14. 
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um lugar cie aprendizado, que deveria treinar artistas para as artes do disegno como uma 

profissão liberal nos moldes das suas artes irmãs das Letras."3 

O termo disegno era carregado com significados profundos na Renascença e suas 

conotações eram amplas e abstratas. Ele era considerado a base de todas as artes visuais -

pintura, escultura e arquitetura - destinado a ser o ' p a i " das outras artes e, principalmente, 

o responsável pela separação da artesanía. Nas palavras de Vasari: "Disegno é uma 

expressão e declaração aparente do concetto (ou julgamento) que é mantido na mente o 

qual, para dizer a mesma coisa, foi imaginado no intelecto e fabricado na idéia ". Disegno, 

então, é uma atividade inelutavelmente intelectualizante, e que não deve ser confundido 

com o desenho descritivo.114 

A mais famosa das primeiras academias e certamente a primeira pública, foi a 

Accademia Del Disegno, fundada em Florença em 1563 por inspiração do pintor e 

historiador da arte Giorgio Vasari, cujos primeiros diretores foram Cosimo de Médici e 

Michelangelo. Ela foi precedida por outras "academias", uma ou outra das quais podem ser 

qualificadas como a primeira. Uma delas chegou a ser associada com Leonardo, embora 

mais provavelmente fosse simplesmente um encontro social de amadores para discutir 

assuntos relacionados às teorias da arte. 

Ao contrario das guildas, somente artistas bem estabelecidos podiam ser membros 

da Academia de Disegno. Estas idéias foram seguidas pela Academia de São Lucas, 

fundada em Roma em 1593, que ao enfatizar a instrução e as exposições de seus membros, 

estabeleceu o padrão para as academias modernas. Pelos dois séculos seguintes, o 

academicismo dominou a arte italiana. O declínio do poder da Igreja e do patrocínio dos 

aristocratas, tradicionalmente os maiores financiadores dos artistas, deixa-os mais 

dependentes de encomendas de um publico mais amplo. Isto torna as exposições essenciais 

e a academia apoiada pelo Estado, que agora é a única instituição capaz de realizar 

encomendas em grande escala, começa a controlar o gosto do público e a sorte dos artistas, 

determinando mesmo os padrões das obras escolhidas para as exposições. Na França, a 

partir de onde causa o maior impacto sobre as artes plásticas do Brasil, desde a vinda da 

missão francesa a pedido de D. João VI, a Academic Royale de Peinture et de Sculture é 

Ibidem, 17-21. 
m Idem, 14. 
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fundada em 1648, e logo assume um controle quase total da arle francesa, exercendo 

enorme influência na arte européia como um todo. Sob seus auspícios, surge em 1667 o 

conceito de exposição julgada, que sobrevive até os nossos dias, que recebeu o nome de 

Sa lun. 

A partir deste pequeno retrospecto podemos entender como o conceito de 

academia teve suas ações ligadas a uma produção que dispensava, por definição, a idéia de 

novidade e que desde meados do século 17 esteve ligada ao Salão competitivo, uma 

instituição criada para validar oficialmente a produção de seus membros. Este foi o modelo 

seguido pela maioria das escolas de arte de orientação "culta" e a Escola de Música e Belas 

Artes do Paraná não foi exceção, nem o foi a ligação umbilical - e nada estranha, como 

vimos - com a fundação do Salão Paranaense de Belas Artes. 

Voltando ao nosso ambiente, o pintor Fernando Velloso, que fez parte da primeira 

turma da Escola de Belas Artes do Paraná, conta que na época de sua fundação, havia 

muitos anos não existia ensino formalizado de arte no Estado. Curitiba, segundo o artista, 

era um ambiente acanhado artisticamente, que não oferecia oportunidades de educação 

visual, a não ser pela produção, bastante acadêmica, dos discípulos de Andersen. Velloso 

conta que quase não havia impressos em cores e que os poucos livros de arte que 

porventura apareciam eram em preto e branco, e por serem importados, muito caros. 

Esta situação fazia com que jovens que como ele fizeram parte da primeira turma 

da Escola de Belas Artes, e eram atraídos para as questões das artes plásticas, enfrentassem 

uma total ausência de acesso à informação artística. A Biblioteca Pública só foi inaugurada 

nos anos 50 e Velloso lembra que o então Secretário de Educação, Newton Carneiro, trouxe 

da Europa uma grande coleção de livros sobre pintura, mas que devido à sua formação, era 

de orientação totalmente acadêmica. 

O artista lembra que gostava de desenhar desde criança e tinha o hábito de criar 

pequenas histórias em quadrinhos, o que fez com que sua família percebesse seu interesse 

pelas artes plásticas, e que seu avô, que o criou, sugerisse que fosse ter aulas com Schlemm, 

e com o professor João Woisk, um artista de orientação acadêmica que tinha sido aluno de 

Alfredo Andersen. Na época da inauguração da Escola de Belas Artes, o pai do artista que 

tinha sido Secretário de Educação do Estado, e era ligado aos intelectuais e artistas, foi 

procurado pelos criadores da Escola, os próprios professores que disseram a ele: 'olha, 
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manda teu filho aqui, porque soube (sic) que ele gosta' ...porque a cidade era muito 

pequena, então fomos eu, o Domício Pedroso, o Renato Pedroso, irmão dele. Tem a 

Adalice Araújo... quem mais? ...a Ana Maria Prince Cômodo, Thomaz Wartelstein... era um 

grupo de vinte e poucas pessoas no começo, que depois se diluiu e depois eu não sei se 

chegaram a se formar 16 ou 18, mas que se transformaram em artistas muito poucos."115 O 

ambiente cultural da época, com suas relações características entre os sexos pode ser 

aferido através de casos como o de que entre os primeiros alunos da Escola havia muitas 

moças e, "como dizia o Viaro, muito sarcástico, nas aulas: 'vocês estão aqui, não para fazer 

um curso de arte, mas para fazer um estágio pré-matrímonial. (risos)" '1 6 

O grupo que fundou a Escola era formado por artistas de orientação acadêmica, na 

sua maioria ex-alunos de Alfredo Andersen, e que acreditavam que o artista norueguês seria 

o máximo da criação artística. Para Fernando Velloso, tal visão de arte foi inculcada "sem a 

menor dúvida, nas turmas de alunos que entraram lá com total desconhecimento, com a 

maior das ingenuidades provincianas, e que começaram a ter aquela lavagem cerebral. 'Que 

pintura era aquilo, e que o resto era coisa de maluco', e que 'o macaco pintou um quadro 

com o rabo e foi para um salão de arte', e todo aquele anedótico que de certa forma, 

formava a personalidade desse pessoal jovem."1 1 7 

Para Velloso, o elemento destoante neste corpo de professores era o pintor Guido 

Viaro, de personalidade irreverente e talentosa, que tendo tido uma formação mais ampla, 

ainda em seu período europeu, dizia a seus alunos: "na arte tudo é permitido" e que "vocês 

não estão aqui para fazer fotografia".118 

O currículo da nova escola, como não podia deixar de ser, pelas relações de seus 

fundadores com os métodos de ensino de Alfredo Andersen, era baseado nas orientações 

típicas das academias, com forte ênfase na cópia de modelos de gesso. A pintura apenas 

começava a ser praticada, sob a forma de um gênero considerado menor, a natureza-morta, 

no segundo ano. O currículo inicial era composto principalmente por desenho, com aulas às 

segundas, quartas e sextas, e o professor era o pintor Teodoro De Bona. No primeiro ano 

havia também aulas de modelagem, ministradas pelo professor Oswaldo Lopes. O 

115 Velloso. Entrevista, Curitiba, 2001. 
" " I d e m . 
117 Ibidem. 
" , s Velloso. Entrevista, Curitiba, 2001. 
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programa desta disciplina era restrito a baixos-relevos e elementos decorativos simples, 

como folhas de acanto. O artista João Osório Brzezinski lembra que o professor Lopes 

ficava irritado quando algum aluno pretendia ir além desses elementos básicos, como 

modelar um perfil, por exemplo. "E que ele achava que era muito avançado, um cara no 

primeiro ano, modelar figura humana, então ele só dava relevos e coisinhas simples, aquela 

história de 'pinhão estilizado'. Ele falava muito em esti l ização"."9 

Lopes havia sido aluno de Lange de Morretes e absorveu o ideário Paranista de 

seu professor, o que explicava o interesse pela simplificação das formas até seus elementos 

gráficos mínimos, à maneira de um logotipo. Lopes chegou a desenhar e executar seu 

próprio caixão, muitos anos antes de sua morte, decorado com pinheiros e pinhas 

estilizadas. Segundo Constantino Viaro, as dimensões propositalmente confortáveis do 

caixão levaram o pedreiro, quando chegou a hora de seu sepultamento, a ter que quebrar as 

esculturas que ornavam o túmulo, para que o caixão pudesse entrar.120 

O arquiteto Fernando Carneiro lecionava a disciplina de Arquitetura Analítica, 

uma espécie de história da arte voltada apenas aos estilos arquitetônicos. E o currículo do 

primeiro ano era completado pela disciplina de Geometria Descritiva, ministrada pelo 

professor Cleon Dória. "Aí no segundo ano é que entrava pintura" lembra João Osório, 

"continuava o Desenho de gesso, que com o De Bona não foi mais de gesso, já foi figura 

humana, cabeças. Entrava Perspectiva, no lugar de Geometria Descritiva, e entrava também 

anatomia, com o Erbo Stenzel".121 

O pintor e colega de turma de Osório, Fernando Calderari, também recorda do 

currículo da Escola, dando também uma pista para se entender como as imagens abstratas 

eram entendidas pelos professores da Escola de Belas Artes e - seria possível dizer? - por 

extensão, pela organização do Salão Paranaense, que possuía uma seção dedicada às Artes 

Decorativas, onde eram aceitas composições com formas não figurativas. 

Calderari lembra que no terceiro ano começava a História da Arte propriamente 

dita, só então o Desenho da figura, com o Viaro, pintura de Paisagem, com Waldemar Curt 

Freysleben, e Composição Decorativa. "Nessa Composição decorativa, basicamente, se 

você quisesse, você saía para o abstrato. Ele dava o tema e você... Então no quarto tinha 

"' ' Brzezinski. Entrevista, Curitiba, 2001 
1211 Viaro. Op. Cit., 137. 
121 Brzezinski. Entrevista, Curitiba, 2001. 
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Pintura do Nu, tinha Desenho com o Viaro, a figura com o nu. Tinha Historia da arte e 

tinha Composição Decorativa, só".122 

A disciplina de Composição Decorativa, que possuía uma categoria equivalente 

no Salão Paranaense, era destinada aos estudos de decoração arquitetônica e ministrada 

pelo professor Bianco. Segundo Calderari, apesar de limitado, ele não era um mau 

professor: "ele ensinava aqueles troços dele, porque eles faziam aquelas decorações, que 

antigamente tinha. Nas Igrejas, (...) aquelas coisas. Então você podia fazer (algo) moderno. 

Ele dizia, lá, por exemplo, 'hoje o tema vai ser frutas' , então você fazia um troço sobre 

frutas, entrelaçado, meio cubista, do jeito que você quisesse, você fazia".123 

Já as aulas de História da arte passavam longe das ousadias modernistas, como 

conta a professora e crítica de arte Adalice Araújo. Para ela "o (professor Cario) Barontini 

era uma pessoa que, realmente, durante anos fez uma pregação contra a pintura abstrata. 

(...) Eu acho que ele entrou em 53, e fez muito uma campanha, tanto é que eu própria, de 

certa forma, fui influenciada e tive no começo uma certa resistência".124 

João Osório, lembra que o professor Cario Barontini, que substituiu Nelson Luz, 

como professor da Escola era um italiano tão apaixonado pelo Renascimento que "se 

entusiasmava e praticamente ficava dando o ano todo, no terceiro ano.(...) ele chegou no 

Picasso, falou um pouco do Futurismo para nós. (...) Ele era fascista, né? (risos) (...) e 

gostava muito de arquitetura religiosa." Osório lembra que o professor Barontini gostava 

muito de arquitetura religiosa e detestava o arquiteto Oscar Niemeyer pelo fato deste ser 

militante do Partido Comunista.125 

Fernando Calderari, lembra da Escola e da situação dos jovens diante da escassa 

divulgação de informação sobre arte, notando o predomínio, entre os artistas mais 

modernos, de uma figuração de tendência "expressionista". Para Calderari, a Belas Artes 

era uma escola tradicional, que não chegava a ser acadêmica, mas encorajava uma pintura 

convencional, fortemente baseada na figura humana. Como principal fonte de formação e 

informação dos artistas paranaenses, essa situação fazia com que o panorama artístico local, 

no final dos anos 50 fosse restrito, falando de um modo um pouco redutor, à influência dos 

Calderari, Fernando. Entrevista, Curitiba, 2001 
123 Idem. 
I2J Araújo. Entrevista, Curitiba, 2001. 
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seus professores. Com a crescente onda modernizadora que acabava trazendo aos Salões 

artistas de tendências diversas, os jovens artistas e estudantes locais começaram a dispor de 

novos parâmetros em que basear suas pesquisas pictóricas. Calderari recorda que para os 

estudantes de arte do final dos anos 1950, o que havia de mais avançado seria uma pintura 

figurativa como a feita pelo seu antecessor na escola e futuro colega, Luiz Carlos de 

Andrade e Lima. Uma figuração que não era pintada à maneira tradicional, ilusionista ou 

anatómicamente realista, mas que conservava a construção, a forma e as relações com o 

entorno do quadro da pintura tradicional. 

Assim, vemos como alguns artistas e críticos envolvidos no processo percebem a 

Escola de Belas Artes à época e seu impacto para a formação de um certo "gosto" artístico 

local. Este entendimento é importante pois tais posições estéticas eram geralmente 

referendadas pelos Salões, principalmente o Salão Paranaense de Belas Artes, cujas 

comissões julgadoras eram, muitas vezes, constituídas por seus professores. 

O Salão Paranaense, como praticamente todos os certames artísticos em que 

artistas concorrem a prêmios e medalhas baseados na seleção e análise de uma comissão 

julgadora, foi concebido nos moldes dos Salões franceses do século 19, que por sua vez 

tiveram origem no Salão de Paris. O Salão de Paris era uma Exposição anual patrocinada 

pelo governo francês, através da Academia Real Francesa de Pintura e Escultura, e 

originou-se em 1667 quando Luiz XIV patrocinou uma exposição de obras dos membros da 

Academia, mais tarde conhecida como Academia de Belas Artes. O Salon deriva seu nome 

do fato de que a exposição era montada no Salon d'Apollon do Palácio do Louvre em Paris. 

Após 1737 o Salon, que sempre tinha acontecido como um acontecimento artístico 

esporádico, torna-se anual e mais tarde sofreu as modificações em que foi introduzido o 

sistema de seleção, julgamento e premiaçào, através de uni júri.126 

Embora desde sua fundação, no século 1 7, as exposições informais dos membros 

da Academia fossem apresentadas no Salon d'Apollon, não foi antes do século 19 que o 

Salão assume sua importância paradigmática. Reduto seleto dos membros da Academia 

Francesa, eleitos apenas entre os artistas mais importantes entre os reconhecidos pela 

instituição, foi apenas durante a Revolução francesa que o Salon foi aberto pela primeira 

vez a todos os artistas franceses. A despeito disto, os artistas e críticos acadêmicos 

l2<> Fontes para o estudo do Salon: www.ar t l ex .com e Encyclopaedia Universalis France S.A.: 2000. 
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continuaram a controlar a maior parte das exposições, patrocinadas pela instituição, 

realizadas até o final do século 19, Com a formação, em 1881, da Sociedade dos Artistas 

Franceses, para assumir a responsabilidade de manter o Salon, e com a crescente 

importância das exposições independentes das obras de artistas de vanguarda, o Salon 

gradualmente foi perdendo sua influência e prestígio. 

As exposições eram selecionadas por um júri escolhido entre críticos com ampla 

influência nos meios culturais e a aceitação geralmente assegurava as vendas e a reputação 

de um artista. Um prestígio ainda maior estava ligado ao recebimento de medalhas nos 

gêneros artísticos tradicionais, como pintura, escultura e gravura. Enquanto o século 

avançava, o júri acadêmico e crescentemente conservador acabava rejeitando muitos 

artistas inovadores, que por sua vez, iam abrindo um espaço cada vez maior de discussão, 

principalmente através de aliados -geralmente escritores - na imprensa. As polêmicas na 

imprensa tornaram-se importantes até que, em 1863, Napoleão III estabeleceu o chamado 

Salon des Refusés em resposta ao protesto contra o número de obras rejeitadas pelo Salão 

oficial da Académie des Beaux-Arts deste ano. Por volta de 1870, com as discussões 

trazidas por grupos de artistas de vanguarda como os Impressionistas, o Salon acaba se 

tornando um sinônimo de arte convencional e declina em importância. 

Em Curitiba, quase cem anos depois, o Salão Paranaense acaba protagonizando 

um acontecimento que acaba por se desenrolar sob a inspiração do Salão dos Recusados 

franceses. Na edição de 1957, um grupo de artistas modernos, revoltados com a fúria 

conservadora da comissão julgadora, que corta a quase totalidade dos artistas modernos 

inscritos, provoca uma polêmica que termina com o Diretor do Departamento de Cultura 

cedendo-lhes um espaço na Biblioteca pública para a exposição de suas obras, o que 

recebeu o título de Salão do Pré-julgados. 

O Salão Paranaense de Belas Artes 

Nesta segunda parte da seção dedicada às Instituições Culturais do Estado, 

traçamos um breve histórico do Salão Paranaense de Belas Artes, acompanhado de um 

estudo sobre as relações entre os artistas e intelectuais desejosos de modificações e a 

estrutura acadêmica do salão. Para isto, escolhemos como início do recorte temporal de 
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nosso trabalho, o Salão de 1957, pelo seu caráter de ruptura com as posições acadêmicas 

dominantes até então. Aqui, mais uma vez, procuramos ouvir as vozes dos agentes, 

principalmente quando explicitadas pelos registros na imprensa, na expectativa de informar 

nossas reflexões e tentar esclarecer a natureza dos conflitos entre as posições esteticamente 

antagônicas. 

Mas, o acompanhamento das disputas através da imprensa tem, ao mesmo tempo, 

o objetivo de mostrar o papel desempenhado pelo Salão na época, como instância de 

validação de tendências artísticas. Igualmente importante, é notar o movimento que vai das 

posições claramente conservadoras em arte, à tomada de posições mais avançadas, à 

medida que os jovens agentes participantes dos movimentos de renovação começam a 

assumir papéis de decisão nos órgãos de administração cultural do Estado. 

Fundado em 1944, o Salão Paranaense de Belas Artes, era uma idéia alimentada 

há muito tempo por discípulos de Andersen como o pintor Teodoro De Bona e Raul 

Gomes, na época presidente da Sociedade Amigos de Alfredo Andersen. De Bona redigiu o 

anteprojeto dos estatutos, no que foi auxiliado por Edgar Sampaio, muito provavelmente 

baseado na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e das experiências obtidas na 

sua permanência para estudos e trabalho em Veneza. A primeira edição do SPBA consistia 

na seção de Pintura e na chamada Sala livre, destinada aos outros gêneros e modos de 

expressão artísticos. Nesta primeira versão do Salão, Teodoro De Bona foi o premiado com 

o título máximo, a medalha de prata na divisão de Pintura.127 

O Salão seguiu uma trajetória quase sem percalços até que na sua décima quarta 

versão, em 1957, sofreu o impacto das tendências modernizantes, concretizadas pelas 

discordâncias de um grupo de artistas insatisfeitos com a forma com que os trabalhos de 

julgamento e atribuição das premiações eram realizados. João Osório lembra que "naquele 

tempo o Salão Paranaense era assim... agora está na vez do fulano ganhar a Medalha de 

Ouro".128 

O ambiente começava a se abrir para as formas modernas de arte, com a ajuda de 

simpatizantes, como lembra Fernando Velloso, outro participante dos movimentos de 

renovação da arte paranaense do final dos anos 50. Instituições como o Clube Concórdia, 

127 Justino. Op. Cit., 1. 
I2S Brzezinski, Entrevista, Curitiba, 2001. 
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que patrocinava o Salão da Primavera, fundado em 1948, em 1951 acabam cedendo às 

reivindicações dos artistas modernos que contavam com aliados entre os jovens de sua 

diretoria, instaurando a chamada Seção Moderna do seu certame. Como este Salão foi 

desde o início dedicado às formas artísticas tradicionais, abriu-se esta segunda seção 

dedicada às formas modernas. Mas a Seção Moderna não era das mais concorridas, e 

Velloso lembra um fato interessante e significativo da pouca maturidade da situação das 

artes plásticas paranaenses do período. Velloso conta que o professor Guido Viaro, para dar 

mais destaque à seção, inscreveu, ele próprio, sua coleção de gravuras de artistas de renome 

nacional, composta de nomes como Nelson Ceschiatti, Clóvis Graciano, Di Cavalcanti, 

Goeldi e Marcello Grassmann. Ainda segundo Velloso, a abertura da Seção Moderna do 

Salão da Primavera possibilitou a entrada em um certame artístico influente, de jovens que 

ainda não tinham acolhida segura no Salão Paranaense. Este fato permitiu o aumento da 

circulação da produção jovem do Paraná, ajudando a movimentar as discussões e 

aumentando a ligação entre os interessados na produção alternativa à veiculada pelo grande 

Salão oficial e pelos professores da Escola de Belas Artes.1 2 9 

O Salão Paranaense, continua Velloso, " até que nós fizéssemos aquela revolta, 

era um salão totalmente acadêmico, viciado com aquela coisa de... você já sabia quem ia 

ganhar o prêmio no ano seguinte. Era 'o da vez... a bola da vez: agora é o Traple, agora é o 

Freysleben, agora é o não sei quem. Agora é o Loio'. . ."130 

De modo que, segundo a visão de Velloso, os jovens artistas não tinham nenhum 

incentivo para participar dos Salões e qualquer forma de arte menos convencional, não era 

aceita ou, quando aceita, exposta nos corredores "no fundo, no canto, no pior painel, 

sempre em condições humilhantes."131 Condições aliás, características da hierarquia, 

estabelecida pelos júris dos Salões desde o século 19, quando a comissão julgadora decidia 

o que entraria, o que seria premiado e onde as obras seriam expostas. A comissão decidia 

como as "melhores" seriam dispostas, à altura dos olhos dos expectadores nas salas de 

melhor iluminação, e as menos importantes em baixo e acima pelas paredes e corredores. 

1957 - O Salão dos Pré-julgados 

12'' Velloso. Entrevista, Curitiba, 2001. 
1 3 0 , , Idem. 
111 Ibidem. 
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1957 foi o ano que marcou a ruptura entre as versões anteriores do Salão 

Paranaense, marcadas pelo predomínio da produção que seguia os moldes preconizados 

pela Escola de Belas Artes e a vontade dos novos artistas, muitos deles egressos ou ainda 

estudantes da instituição. O grupo de artistas que se reunia na Cocaco para discutir as novas 

tendências em arte, teve suas obras recusadas em sua maioria, com uma Menção Honrosa 

atribuída a Paul Garfunkel, um artista de formação européia que praticava uma figuração 

avançada para os critérios da Curitiba da época. Tendo chegado ao Brasil em 1927, depois 

de participar da I Bienal de São Paulo em 1951, passa, a partir de 1954, a se dedicar 
> • 132 

exclusivamente a pintura. 

Seguindo-se a divulgação dos premiados no XIV Salão, inaugurado em 19 de 

dezembro de 1957, os jovens artistas empenhados em promover uma produção afastada dos 

padrões defendidos pela Escola de Belas Artes e pelos sucessivos júris dos Salões 

anteriores retiram os poucos quadros aceitos pela comissão. Paul Garfunkel rasga sua 

Menção Honrosa e após bate-boca com a segurança e com o Diretor do Departamento de 

Cultura, acabam mostrando seus trabalhos em uma outra sala da Biblioteca Pública, com o 

nome de Salão dos Pré-julgados. A imprensa deu ampla cobertura ao incidente e já em um 

artigo de 21 de dezembro podemos 1er: "Os momentos subseqüentes à abertura do XIV 

Salão Paranaense de Belas Artes têm sido de agitação, nos meios pictóricos. Até o instante 

que redigimos esta nota, o ambiente é de divergência, tendo ocorrido, ontem à tarde, às 18 

horas, na Biblioteca Pública, um sério incidente, entre um grupo de pintores e elementos 

que dirigem a exposição oficial".133 

No dia 22 de dezembro de 1957, sob a manchete "Em pé de guerra os artistas 

plásticos", lê-se que os jovens artistas discordaram dos critérios de julgamento considerado 

por eles uma farsa. Diz a matéria que os artistas retiraram suas obras do local da exposição, 

após um acalorado debate com Guido Arzua, então diretor do Departamento de Cultura, 

órgão da Secretaria de Educação do Paraná que organizava o certame. Depois disso, 

continua o jornal, o diretor "prevendo os grandes transtornos que a atitude daqueles artistas 

iria provocar, garantiu aos mesmos que suas obras seriam removidas para o "hall" da 

Biblioteca, onde permaneceriam expostas durante o tempo regulamentar. Ainda na tarde de 

112 Centro de Pesquisa do Museu de Arte Contemporânea do Paraná. Ver anexo, figura 2a 
133 A Gazela do Povo. 21 de dezembro de 1957. 
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ontem os artistas entregaram ao prof. Guido Arzua um manifesto, protestando contra a 

atitude decepcionante do júri, e argumentando no sentido de serem suas obras retiradas do 

Salão." 134 

No manifesto, na verdade uma carta ao Diretor do Departamento de Cultura, os 

artistas expressavam seu descontentamento e comunicavam a retirada das obras expostas. 

Na carta, datada de 20 de dezembro de 1957, que foi assinada entre outros, por Loio-Pérsio 

e Ennio Marques Ferreira, lia-se: 

Nós, artistas modernos que concorremos ao Salão Paranaense de Belas artes e que não 
concordamos com os critérios de seleção e premiação do Júri deste Salão, nem com a visível 
parcialidade com que foram julgados vários artistas modernos de reconhecido valor que, apesar de 
terem sido admitidos no Salão (por força de possuírem medalha de prata em salões anteriores) 
tiveram suas obras expostas à parte, num salãozinho sem luz, nem espaço para necessária 
visibilidade, dirigimo-nos à V.S. a fim de requere-lhe.. .nossos trabalhos serem retirados, em sinal 
de protesto, e sejam expostos em outro local da Biblioteca do Estado." 135 

Loio-Pérsio publica, na mesma edição de O Estado Paraná de 22 de dezembro de 

1957, o artigo "O XIV Salão Paranaense de Belas Artes ou a burrice oficializada" onde, na 

sua verve peculiar, declara que: 

"Este XIV Salão Paranaense de Belas Artes anulou, por completo, todos os esforços 
dispensados pelos artistas e críticos conscientes nos salões anteriores. Assaltado por uma quadrilha 
de velhos imbecis, que fizeram da pintura um remédio para suas enxaquecas e um artificio a mais 
para obter dinheiro fácil, não representa em absoluto a arte paranaense. É um Salão de antiquários 
e, como se não bastasse, de antiquários desonestos."1 3 6 

Loio reclama da composição da comissão que não contemplava a indicação de um 

membro, que deveria, "se possível", conforme o regulamento, ser simpático à escola 

moderna, e continua: "Seria preciso desentocar da sua obscuridade medíocre esses dois 

espécimes arqueológicos? Especialmente de saber eleito o sr. Freysleben, essa notabilidade 

provinciana, pintor d 'antanho e crítico engraçado, que escreve deliciosas asneiras sob o 

pseudônimo de Emílio não sei o quê?"137 

No dia seguinte, 23 de dezembro de 57, a resposta imediata, sob o título "Artistas 

de Fancaria" é publicada no Diário da Tarde, onde o autor, que não assina a matéria, 

escreve: 

"Três pintores laureados constituíram a Comissão Julgadora do Salão: - um do Rio de 
Janeiro, outro de Porto Alegre e um terceiro do Paraná, todos eles, no entender dos nossos 

l3'1 Em pé de guerra os artistas plásticos. O Estado do Para/tá. 22 de dezembro de 1957. 
135 Carta assinada pelos artistas. Álbum do Salão Paranaense de 1957. Setor de Pesquisa do MAC/PR 
136 Loio-Pérsio. "O XIV Salão Paranaense de Belas Artes ou a burrice oficial izada".O Estado do Paraná: 22 
de dezembro de 1957. 
137 Idem. 
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modernistas de província, desonestos, cretinos e parciais na atuação que tiveram, selecionando telas 
medíocres e concedendo premiações tão somente aos filiados do academicismo plástico. Pois bem, 
foi assim ju lgando os julgadores da mostra que, de início, se manifestaram os "enfant gâtés", os 
meninos estragados pelos mimos do louvor gracioso e fácil, os meninos prodígios aos quais nossa 
boa e generosa imprensa tem cumulado de lisonjas, mais visando o estímulo e a emulação que 
propriamente o enaltecimento do valor intrínseco de sua arte." 138 

Outro aspecto que não deve ser negligenciado para que possamos ter uma imagem 

mais nítida desse período, é o aspecto em que se encontravam as relações entre as 

produções, artística e intelectual, locais e nacionais e internacionais. 

A geração de artistas e intelectuais reunidos em torno da revista Joaquim pregava 

desde 1946 uma convivência atualizada com a produção nacional e internacional, sem levar 

em consideração preocupações fronteiriças. Por outro lado, encontramos freqüentemente na 

imprensa, já em 1957, declarações em sentido inverso, como o artigo escrito no calor das 

disputas entre modernos e acadêmicos, mas que também levanta outras questões, como uma 

exaltação aos valores típicos do Paraná. No artigo, intitulado "O Salão de Belas Artes", 

publicado em O Dia, edição de 21 de dezembro de 1957, o articulista Serafim França, 

escreve: 

"Sou um apaixonado pela nossa Terra. Exalto-a, defendo-a , regozi jo-me com suas 
belezas naturais e proclamo com orgulho o seu valor artístico. (...) 

Agora realizou-se o XIV salão Paranaense de Belas Artes, Instituição bonita, de alcance 
cultural, visando afervoar o nosso idealismo artístico. (...) 

A idéia, generosa e bela, colima - a proteção, o estímulo às vocações pictoriais, ou, com 
mais latitude, às manifestações estéticas paranaenses. O aprimoramento de nosso singular gênio 
criador nos setores da Arte.. (...) 

Entretanto, esse Salão, que é de - Arte Paranaense - não objet ivou essa finalidade: 
Tornou-se, não sabemos porque, um Salão Nacional. (...) 

Resultado: o salão teve juizes de fora, acolheu obras de vários Estados e...os prêmios 
foram distribuídos, quase todos - a gente de fora!139 

E, termina o articulista: "Atentem-se sobre isso os nobres de espírito. Temos que 

afirmar o Paraná dentro de sua real mentalidade." 140 

Deste modo, estava posto o cenário para que os campos dos modernos e o dos 

acadêmicos ficassem claramente estabelecidos. Estabelecidos, embora nem sempre em 

franca oposição, pela íntima convivência com os professores da Escola de Belas Artes ou 

ainda pelo compartilhamento de valores "artísticos" mais universais, esgrimidos contra uma 

138 "Artistas de Fancaria". Diário da Tarde:Curitiba. 23 de dezembro de 1957. 
13<) França, Serafim. "O Salão de Belas Artes" O Dia, Curitiba, 21 de dezembro de 1957. 
140 Idem. 
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tendência preocupante, a saber, a abstração, e mais especialmente, a abstração geométrica, 

que pairava ameaçadora, já estabelecida em círculos de artistas do Rio e de São Paulo. 

O XV Salão Paranaense, de 1958, começa com fortes discussões sobre a 

composição do júri e a redação do regulamento, que não prevê premiações específicas para 

os artistas locais. Após grande debate, os artistas de tendência moderna conquistam o que 

consideram uma vitória sobre o Departamento de Cultura, com a eleição de Guido Viaro, 

para compor a Comissão Julgadora. O jornal O Estado do Paraná publica uma entrevista 

com Viaro, sob o título "O Salão é paranaense e dos paranaenses" onde o pintor, 

perguntado sobre se achava que os membros do júri deveriam ser exclusivamente 

paranaenses, declara: 

"Sim, por duas razões: primeiro porque o jurado de fora, o menos que poderá fazer 
será torcer para os representantes do seu Estado, e se por acaso ele for um artista de nomeada, o 
nosso representante será reduzido em seu poder de defesa por um fator psicológico ou por 
interesse próximo ou futuro. 

Meu caro repórter, o salão é paranaense e dos paranaenses, e quando se convida 
artistas de fora para o certame e estes concorrem, como no caso do ano passado, o 
Departamento de Cultura do Estado terá o dever sagrado de reservar alguns dos prêmios para os 
nossos jovens artistas que concorrem em desigualdade de condições." 141 

Confirmando a expectativa dos jovens artistas, o mesmo jornal publica uma 

reportagem em 22 de novembro de 1958 onde os jovens pintores e freqüentadores das 

discussões da Cocaco, Alcy Xavier e Fernando Velloso, afirmam que a eleição de Viaro 

representou uma vitória dos artistas contemporâneos do Paraná sobre a vocação acadêmica 

da diretoria do Departamento de Cultura. Os pintores declaram seu apoio a Guido Viaro, 

visto por eles como um aliado dos valores modernos e no entendimento da necessidade de 

se reservar uma parcela da premiação aos artistas paranaenses, demonstrando que se havia 

diferenças entre seus pontos de vistas estéticos, ambos os lados estavam de acordo quanto à 

necessidade da preservação de uma reserva de mercado aos artistas locais.142 

O outro membro desta Comissão Julgadora, decididamente pertencente às hostes 

modernistas era Quirino Campofiorito, um pintor e crítico de arte que já era conhecido dos 

intelectuais modernos paranaenses por suas colaborações com a revista Joaquim. 

Pertencente à geração de Di Cavalcanti e Portinari, Campofiorito, diferentemente destes, 

não tinha prevenções em relação às discussões sobre a arte abstrata. Sua presença foi 

141 Viaro, Guido: "O Salão é paranaense e dos paranaenses". O Estudo do Paraná. 15 de novembro de 1958. 
142 O Estado do Paraná. 22 de novembro de 1958. 
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festejada pela imprensa local e suas declarações em entrevistas podem ter representado a 

primeira vez em que as tendências abstratas foram discutidas, sob um viés positivo, por 

membros do júri do salão. 

Para Campofiorito a arte abstrata constituiria, "sem dúvida, a expressão artística 

mais válida e atual. Toda a especulação estética moderna está condensada no 

Abstracionismo. Qualquer volta ou interesse maior pelo figurativo sofrerá, de qualquer 

forma, influência das conquistas estéticas abstratas." Assim, segue Campofiorito afirmando 

que "Não só admito como acredito que, mais cedo ou mais tarde, a figura voltará a 

interessar os artistas de vanguarda. Não obstante, estou também convicto de que esse 

'retorno' não importará em prejuízo ou negação dos caminhos desbravados em nossa 

época."143 

Mas abstração, para o crítico, significava as suas variantes informais, não 

geométricas, pois as resistências às "tendências concretistas" continuam fortes. Discutindo 

a abstração geométrica, propriamente dita, declara Campofiorito, "O Concretismo, 

abstração geométrica com funções pré-estabelecidas, inclui-se, sem dúvida, na esfera da 

arte industrial. Não pode, assim, em virtude de sua própria essência, desempenhar no 

panorama artístico contemporâneo o papel que alguns querem imputar-lhe, no Brasil."144 

E sobre a relação entre a representação da natureza e as qualidades artísticas, o 

crítico carioca ecoa a célebre declaração de Maurice Denis de que "um quadro - antes de 

ser um cavalo de guerra, uma mulher nua ou uma anedota qualquer - é essencialmente uma 

superfície plana recoberta de cores combinadas numa dada ordem".1 4 5 Para ele, a 

importância ou valor de uma obra não estaria no assunto que ela representa, em detrimento 

da solução formal, lembrando que alguns artistas acadêmicos, e mesmo alguns não 

totalmente acadêmicos, enganam-se pensando que extrairão beleza pela escolha de temas 

belos por convenção. E conclui que estes erram ao "valorizar o assunto em detrimento da 

solução formal. O assunto não tem a menor importância."146 

14:1 O Diário do Paraná. 6 de dezembro de 1958. 
144 O Estado do Paraná. 14 de dezembro de 1958. 
145 O que não era propriamente uma novidade mesmo entre os acadêmicos, pois o crítico Charles Blanc, em 
seu famoso Gammaire des Arts du Dessin (Paris: Renouard. 1867, p. 509). escrevia: "a pintura é a arte de 
expressar todas as concepções da alma por meio de todas as realidades da natureza, representadas numa 
mesma superfície, em suas formas e cores." (apud: Chipp. H. B. Teorias da arte moderna. Martins Fontes: 
São Paulo. 1988. p. 90) 
140 Idem. 
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Mas como não poderia deixar de ser, o crítico e suas opiniões encontram opiniões 

críticas e, em 30 de janeiro de 1959, o articulista Coelho Júnior escreve sobre ele: 

O homem não tem nada. Nem desenho, nem idéia, nem novidade, nem colorido. 
Inexpressivo, vulgar, falso, oco. 

Não pode, não tem qualidade para ser membro do júri num Salão onde expõem De 
Bona, Viaro, Traple, Freysleben, Bakun, Angely dos paranaenses, e do Rio e São Paulo Oswaldo 
Teixeira,(...) e Sylvio Alves. (...) O que a cultura pictórica séria paranaense não deve é abandonar 
os rumos certos e sadios da escola acadêmica, cujos valores lhes ensinaram a interpretar as 
magníficas e diversificadas e majestosas expressões da incomparável natureza paranaense. 

Porque a natureza paranaense é de surpreendente beleza e o homem paranaense um 
enamorado dela. 

E só com a verdade, isto é, com a escola acadêmica, é que se a pode interpretar.147 

O diálogo do crítico e pintor carioca Quirino Campofiorito com a produção 

moderna paranaense remontava à sua participação na revista Joaquim, com artigos e 

ilustrações de orientação surrealista. Já no final dos anos 1950, sua atuação, na imprensa ou 

no julgamento de obras, ainda provocava respostas como a que acabamos de 1er, o que pode 

nos dar uma idéia de como as opiniões que davam suporte à produção dos artistas 

considerados conservadores pela nova geração continuavam a dar a tônica. Seja na 

imprensa ou nos grupos que elegiam os membros do júri do Salão e administravam o 

Departamento de Cultura, as principais posições ainda eram favoráveis aos professores da 

Escola de Belas Artes e a uma orientação de tendência acadêmica para o Salão Paranaense. 

Assim, estavam colocados os termos de uma disputa. Por um lado, os defensores 

de uma idéia acadêmica de pintura, infensa às discussões internas à própria academia que 

tradicionalmente privilegiou a figura humana como seu tema principal, e que elegeu 

abertamente a representação da paisagem paranaense como o tema por excelência dos 

pintores locais, cujo exemplo claro foi o movimento Paranista. Do mesmo modo, como 

pudemos perceber, esta tendência conservadora era associada pelos modernos, a uma 

orientação do Departamento de Cultura do Estado. Do outro lado, estavam os jovens 

artistas que buscavam uma conexão maior com o que se pensava sobre arte em outros 

centros. Porém, as posições estavam longe de ser tão claramente polarizadas entre 

conservadorismo e modernização. Ao contrário, a questão da relação dos jovens artistas e a 

produção moderna nacional, quase uma década depois da inauguração da Bienal de São 

Paulo e da introdução institucional da arte abstrata no Brasil, ainda não era um ponto 

147 
Coelho Júnior. O Estado do Paraná.. 30 de janeiro de 1959. 
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pacífico e. merecia cuidados. Mesmo entre os "progressistas" paranaenses, havia os que 

ainda sentiam a necessidade de ressalvas nos regulamentos do salão, para assegurar o que 

eles viam como um equilíbrio de forças necessário entre a produção local e a que começava 

a se mostrar nos Salões, vindas principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esta 

preocupação, com a noção implícita de uma certa "inferioridade" dos artistas paranaenses 

em relação aos vindos dos "grandes centros" de certo modo funcionava como um traço de 

união entre as diferentes gerações unindo os antigos professores e seus alunos. Talvez esta 

disposição comum tenha contribuído para acalmar os ânimos nos momentos precedentes à 

organização do XVI Salão, de 1959. 

Os trabalhos de seleção e premiação do salão que inaugura em 19 de dezembro de 

1959, acontecem em um clima mais apaziguado em relação às versões anteriores, marcadas 

por disputas entre artistas, comissão julgadora e Departamento de Cultura. A principal 

polêmica desse XVI Salão envolveu a retirada, por alguns dos patrocinadores, dos Prêmios 

de aquisição por não poderem, como acontecia anteriormente, escolher as obras 

"premiadas", independente das escolhas da comissão julgadora. 

Os prêmios de aquisição eram somas em dinheiro doadas à organização do salão, 

muitas vezes chegando, segundo Ennio Marques Ferreira, a ser maiores que o orçamento 

anual de todo o Departamento de Cultura.148 Eram indispensáveis para que o Salão pudesse 

ser realizado, mas estavam vinculados à escolha, pelos próprios "mecenas", das obras que 

julgassem serem merecedoras da aquisição, independente dos critérios do júri do Salão. 

Esse procedimento era prática comum e na verdade se constituía em uma compra de obras, 

quase sempre de artistas de produção acadêmica e formalização tradicional. 

O pintor Alcy Xavier, jovem artista e ativo participante das discussões da Cocaco, 

eleito membro do júri, torna pública a interferência da Diretora do Departamento de 

Cultura, que solicitou à Comissão julgadora que reconsiderasse as atribuições dos prêmios 

aquisições, aumentando-os em número para que outras obras pudessem ser escolhidas pelos 

patrocinadores. Alcy declara que: 

"Sendo chamado pela Diretora do Departamento de Cultura a fim de esclarecer aos 
senhores doadores de prêmios de aquisição da posição do júri relativa a atribuição desses prêmios, 
recusei-me terminantemente a aceitar a proposta feita pelos doadores no sentido de que a Comissão 

,4S Ferreira. Entrevista, Curitiba, 12 de junho de 2001. 
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reconsiderasse as suas decisões, por julgar de acordo com o regulamento, lei única do salão, 
absurdas estas pretensões.1 4 9 

A comissão formada pelo pintor paulista Mario Zanini, pelo paranaense Alcy 

Xavier e pelo professor Alfredo Galvão, do Rio de Janeiro, procurou reduzir o número de 

participantes, procurando apresentar uma mostra técnica e esteticamente mais equilibrada. 

A orientação do júri foi de tendência moderna e resultou numa exposição de aparência 

progressista em relação aos anos anteriores, embora, pelo próprio regulamento do Salão, 

tivessem que ser aceitos como Hors concours, artistas premiados nas versões anteriores. 

Tais artistas, embora aceitos, foram apenas indicados para os prêmios de aquisição. Um 

Salão de maioria moderna, sem a presença dos artistas consagrados pelas mostras anteriores 

acaba provocando estranhamento, como mostra uma crônica publicada na época onde se lê 

que: "Encerrou-se ontem, à semelhança de quem virasse, instintivamente, uma página 

incolor, de autor desconhecido e medíocre, a Exposição de Pintura, que todos os anos, a 

Secretaria de Educação do Estado, institui e estimula, em homenagem a data de nossa 

emancipação política. (...) O que se viu ali na Biblioteca Pública foi, nada mais, nada 

menos, do que uma borracheira simulando a arte. Teve o castigo merecido. " O cronista 

prossegue afirmando que apenas se salvaram meia dúzia de "impressionistas e artistas de 

renome", e, finaliza: 

E o pior de tudo isso que ali se viu, é que os generosos Mecenas que haviam concorrido 
pecuniariamente, para auxiliar os verdadeiros pintores retiraram suas dádivas como protesto à 
imposição dos julgadores que quiseram impingir-lhes uma arte indecifrável, hieroglífica, que eles 
como todos os que amam o belo, repudiam. Arte. Arre, bem feito!"1 5 0 

Sobre o aspecto mais propriamente estético da edição de 1959, os membros da 

comissão julgadora declaram que "para fixar o caráter do Salão foi considerada a tendência 

dominante dos figurativos-expressionistas e o número reduzido de abstratos. Primaram pela 

ausência os concretos, neo-concretos e tachistas (um trabalho apenas)". Notam também, 

mais adiante que "de modo geral foi voto vencido o professor Alfredo Galvão, cuja 

orientação acadêmica destoava do critério da atualização dos trabalhos."'51 

149 Xavier, Alcy. Cartas dos leitores. O Estado do Paraná. 13 de dezembro de 1959. 
I>u Augusto, José: "A arte Pura". O Diário da Tarde. Curitiba, 7 de janeiro de 1960. 
IM Última hora. 10 de dezembro de 1959. 
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Alcy Xavier declara que "teremos uma mostra atualizada, em que deparamos com 

obras figurativas predominando sobre os trabalhos que se filiam ao abstracionismo 

podendo-se dizer que o expressionismo é a tendência dominante no Salão."1 

Luiz Carlos de Andrade e Lima, jovem pintor formado pela Escola de Belas Artes 

onde estudou com Viaro, e que aos 26 anos arrebatou a Medalha de Ouro dessa edição do 

Salão, deixa claro seu ponto de vista sobre a arte abstrata, em entrevista ao suplemento de 

cultura do O Estado do Paraná. Na entrevista, diz não acreditar que o abstracionismo dure 

como pintura e que apenas levaria mais cinco ou seis anos para desaparecer, embora não 

por completo, pois, segundo declara, "o abstracionismo dentro do 'métier ' pode ser 

aproveitado no plano figurativo, pois é a vida interior de cada indivíduo, vida essa que é 

levada para ' fora ' por meio da forma e da cor, dentro dos quais está o que o artista quis 

dizer. Portanto acho que esses elementos (a forma e a cor) são os que se poderia 

aproveitar".153 

As declarações de Luiz Carlos, demonstram o estágio em que se encontravam as 

discussões sobre a arte abstrata, mesmo entre artistas talentosos no Paraná. Para ele, o 

abstracionismo se reduziria a expressão de algum modo de "vida interior" que o artista 

sentiria, o que descartaria qualquer possibilidade de controle técnico ou conceituai. Esta 

vida interior seria então exposta em termos de cores e formas. Tal ingenuidade talvez possa 

ser creditada a uma formação destituída de observação crítica da produção artística, vista 

sob uma perspectiva mais abrangente. Isto, de algum modo, é confirmado pela seqüência da 

entrevista, onde o artista declara que tendo visitado a V Bienal de São Paulo, teria gostado 

particularmente dos quadros de Van Gogh, mas que, para ele, o ponto alto da exposição foi 

mesmo o conjunto dos trabalhos de Portinari.154 

Apaziguadas, temporariamente, as disputas entre os artistas modernos, que ainda 

não haviam sofrido a cisão entre abstratos e figurativos, e o Departamento de Cultura, 

apenas as discussões sobre os prêmios de aquisição parecem perturbar o cenário. Podemos 

notar, porém, nas declarações publicadas pela comissão julgadora, uma preocupação em 

estabelecer as diferenças entre a predominância da participação figurativa e a presença 

pouco significativa, segundo a comissão, dos "concretos, neoconcretos e tachistas". Essa 

152 O Estado do Paraná. 1 1 de dezembro de 1959 
1x1 Lima, Luiz Carlos de Andrade. Tabloide: O Estado do Paraná. 10 de janeiro de 1960. 
154 Idem. 
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ênfase parece ser o prenuncio de uma nova querela, pois neste momento, os artistas 

modernos paranaenses ainda não haviam se decidido a discutir as questões da pintura 

abstrata, já corrente no Rio e em São Paulo. As duas capitais ainda eram uma fonte de 

referência para os paranaenses e de certa forma, eram um termômetro de tendências. Para 

os artistas modernos do Paraná, a pintura moderna estava claramente ligada à figuração, 

seja entre os ligados aos partidos de esquerda, seja entre os preocupados com uma 

"evolução" da pintura tradicional, pela deformação e exageros cromáticos. Não se 

concebia, como vimos, a investigação de uma gramática pictórica não figurativa, pois a 

abstração geométrica era considerada "anti-artística" e a informal, herdeira principalmente 

do tachismo francês, um devaneio formalista. 

Ao mesmo tempo, a declaração do jovem premiado, Luiz Carlos de Andrade 

Lima, embora ingênua estética e ideologicamente, já é um prenúncio da subdivisão 

explicitada nas edições posteriores do salão, dos artistas modernos entre abstratos e 

figurativos. 

* 
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Capítulo III 

A Ruptura dos anos 60 

Na passagem da década de 1950 para os anos 60, começa a se esboçar uma 

transformação das relações entre as forças que lutavam pela implantação das idéias de 

vanguarda em arte no Paraná e que terminarão por se consolidar por volta de 1962. Os 

defensores dos valores artísticos conservadores são representados na esfera oficial pelos 

professores da Escola de Belas Artes e seus simpatizantes no governo, e no ocaso do poder 

de Moysés Lupion, cuja gestão acaba em 1961, vão abrindo espaço para uma visão de arte 

que, seguindo uma tendência da orientação política emergente, começa a varrer os rastros 

das gestões anteriores. Porém, as mudanças, no que tange às transformações em arte, não 

serão nem uma decorrência direta da substituição parcial das forças do poder político, nem 

resultantes da subida ao poder de um governador simpático à arte moderna, como podemos 

depreender da reação do governador Ney Braga que, diante de uma obra premiada de Jorge 

Carlos Sade, no Salão de 1962, declara: "eu também faria isto!".155 Na verdade, o processo 

é a resultante do cruzamento de diversos fatores políticos, sociais e estéticos que, no início 

dos anos 1960, possibilitaram a alteração dos rumos que vinham sendo seguidos pela 

produção artística no Paraná. As tensões internas ao campo artístico paranaense, eram 

alimentadas por forças de diversas orientações, representadas tanto pelos remanescentes das 

posições acadêmicas, quanto pelos artistas modernos que lutavam, como pudemos ver pelos 

debates que acompanharam as últimas versões do Salão dos anos 50, por um tratamento 

diferenciado, que de alguma forma salvaguardasse os artistas locais da competição direta 

' " A grande gandaia cultural. O Estudo do Paraná. 25 de agosto de 1979 



com os provenientes dos "grandes" centros artísticos. Também ajudavam a compor o 

cenário aqueles que propunham uma abertura ao confronto direto das produções locais e 

nacionais, colocando-se abertamente em disputa com os defensores da "reserva do 

mercado" artístico. Tal mudança de rumos, reivindicada havia anos por um grupo atuante 

de artistas e teóricos modernos, foi possível, não em pequena parte, pelas alterações da 

composição da grande instância de validação das tendências, o Salão Paranaense que, por 

sua vez, dependia da orientação escolhida por seus dirigentes, os diretores do Departamento 

de Cultura do Estado do Paraná. 

O inconformismo deste grupo de artistas e intelectuais, com a situação artística 

local, havia começado a sedimentar com a fundação da galeria Cocaco em 1957, e ganha 

força e espaço político com a reverberação das suas idéias, através de jornalistas e 

intelectuais com trânsito no governo do Estado. Curitiba e o Paraná necessitavam de um 

espaço para abrigar as manifestações contemporâneas, mas encontravam pouca 

receptividade no governador Lupion, que "não queria nem ouvir falar no assunto museu de 

arte"156, pois segundo suas concepções artísticas, ou as de seus assessores, "arte paranaense 

era a feita por Andersen e seus discípulos"157, e com a existência do Museu Alfredo 

Andersen, o quadro, para ele, já estaria resolvido. Tentando preencher este vazio, um novo 

órgão dedicado às artes plásticas foi fundado, o Museu de Arte do Paraná, que embora de 

curta duração, era patrocinado pelo império de comunicação de Assis Chateaubriand, logo, 

menos dependente das vontades oficiais do Estado, embora funcionasse numa pequena sala 

cedida pela Biblioteca Pública. O MAP era dirigido, em escolha referendada do próprio 

Chateaubriand, pelo crítico simpatizante das idéias vanguardistas e freqüentador das 

l 5 ' 'Velloso. Entrevista, 2001. 
157 Idem. 
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reuniões da Cocaco, Eduardo Rocha Virmond. O crítico atua para que Ennio Marques 

Ferreira seja indicado, pelo governador eleito, Ney Braga, para o Departamento de Cultura, 

aonde Fernando Velloso vem a trabalhar assim que volta de Paris, o que praticamente 

define a orientação modernizante da nova gestão da política cultural do Paraná. 

Porém, nesse interregno, as diversas forças artísticas do Estado ainda estavam em 

equilíbrio, como demonstra a escolha da comissão julgadora do XVII Salão Paranaense. A 

edição de 1960 do Salão, parece ter se constituído como reação à polêmica versão anterior. 

O júri, foi composto por Edgar Walter Simons, Catedrático de Paisagem no Instituto de 

Belas Artes, pela pintora e professora Georgina de Albuquerque, Ex-Diretora da Escola 

Nacional de Belas Artes, e do pintor paranaense Paul Garfunkel, artista figurativo de 

tendência moderna, que já havia recebido medalhas em salões anteriores, tendo participado 

do Salão dos pré-julgados, ocasião em que rasgou a menção honrosa recebida do júri 

oficial. A mostra resulta em uma exposição morna, com premiações divididas entre 

tendências estranhamente conflitantes. 

A Professora Georgina declara à imprensa que "Os jovens precisam criar pinturas 

que tenha a essência de sua terra" e que a "pintura brasileira deve ter cunho de brasilidade e 

encerrar motivos nacionais para se destacar dos outros movimentos internacionais",158 

citando como exemplo, Di Cavalcanti, Portinari e Djanira. A artista e professora carioca 

demonstra sua admiração pelo artista mineiro radicado no Paraná, Loio-Pérsio, pela sua 

competência no desenho e "deseja que ele fuja à sua tendência atual de liberdade para 

firmar sua fama e grande conceito que goza nos círculos intelectuais."159 A professora 

Georgina, que de modo bastante significativo escolhe o termo "liberdade" para designar 

algo a ser evitado pelo artista, faz ecoar uma discussão corrente nos meios artísticos ligados 

à Escola Nacional de Belas Artes e grupos ligados ao Partido Comunista. Estes, com 

poucas exceções, defendiam uma figuração engajada, representativa de temas sociais ou 

I:kS O Diário do Paraná. 7 de dezembro de 1960. 
,5" Idem. 
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nacionais, cara ao Partido e aos intelectuais nacionalistas que desejavam se afirmar contra o 

que viam como a imposição de valores estrangeiros sem vinculação com o que pensavam 

ser a cena brasileira. 

No cenário local, o público e a imprensa dividem-se entre as premiações, 

atribuídas tanto a obras declaradamente acadêmicas quanto às de alguns jovens artistas que 

já mostravam o produto de um flerte, mesmo que incipiente, com a abstração. Num artigo 

de autor não identificado, intitulado XVII Salão de Belas Artes na mira dos críticos e 

leigos, o autor, escrevendo sobre as ausências dos grandes nomes da pintura paranaense, 

elogia a premiação do professor da disciplina de modelagem da Escola de Belas Artes, que 

apresentou um busto de realização extremamente tradicional, enquanto estrila em relação à 

premiação do escultor Paulo Gnecco com uma das primeiras obras não figurativas a serem 

premiadas no Salão: "Há exceções, raras: há um Oswaldo Lopes, que recebe, com méritos, 

medalha de ouro pelo busto de Clóvis Bevilacqua"160 e, continua, 

"A medalha de ouro, desta feita foi conferida a Oswaldo Teixeira. A presença do seu 
trabalho livrou a Comissão Julgadora de um problema sério pois não haveria concorrente ao premio 
maior do Salão". (...)Há uma medalha de prata, conferida ao senhor Paulo Gnecco, por um trabalho 
(?) denominado 'For jado I'. Ninguém sabe, ao certo o que seja aquela lingüeta de metal que lembra 
uma cobra (lembra, de longe, notem bem...) Aquilo não foi feito nem criado: simplesmente 
aconteceu." 161 

Vemos aqui que as disputas nas versões anteriores, parece ter levado a uma 

composição, concretizada na escolha do júri, das forças em conflito. Agora, embora com a 

tendência acadêmica ainda dominante, representada pelos membros - indicados pelo 

Departamento de Cultura - da Escola Nacional de Belas Artes, a comissão julgadora 

também contava com o moderno, mas respeitável, Paul Garfunkel, eleito pelos artistas 

participantes. A Professora Georgina, declaradamente partidária de uma pintura 

nacionalista, chama a atenção para o excesso de "liberdade" de um jovem Loio-Pérsio, já 

reconhecido como grande desenhista e que, a esta altura, já realizara uma exposição 

individual no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, composta totalmente de obras 

abstratas que passou a realizar a partir de 1957. 

"'" XVII Salão de Belas Artes na mira dos críticos e leigos. Álbum de recortes do XVII SPBA, Setor de 
Pesquisa do MAC/PR. 
IM Idem. 
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À atribuição da premiaçâo máxima em escultura de um busto, na mais completa 

linhagem acadêmica, do escultor e professor da Escola de Belas Artes do Paraná, Osvvaldo 

Lopes, segue-se a estranha - pelos critérios subentendidos pelo primeiro prêmio - medalha 

de prata a uma escultura abstracionista de Paulo Gnecco. Esta premiaçâo, como vimos, 

provocou a ira de articulistas inconformados com a "lingüeta de metal que lembra uma 

cobra". 

O início da ruptura 

A estranha composição de vertentes, estética e conceitualmente tão desiguais, 

pode ser atribuída à presença cada vez maior de membros das gerações renovadoras da arte 

paranaense nos centros oficiais de decisão da política cultural do Estado. Note-se que 

Eduardo Rocha Virmond, advogado e jornalista, já era, a esta altura, o diretor do recém 

criado Museu de Arte do Paraná, um órgão "virtual" segundo o próprio Virmond, que não 

tinha sede própria, funcionando em uma sala da Biblioteca Pública. O novo Museu foi 

criado a partir da reivindicação de artistas, que fizeram um "movimento para pedir aos 

Diários Associados para se criar o Museu de Arte do Paraná"162, nos moldes do Museu de 

Arte de São Paulo, o MASP. Apoiados por jornalistas como Aderbal Stresser, que era o 

representante no Paraná dos Diários Associados, o museu foi criado, pelo menos no papel, 

e Virmond, que trabalhava num dos jornais da rede, O Diário do Paraná, foi indicado seu 

diretor. Mesmo sem possuir uma sede e sem verba fixa, o novo museu já começava a 

organizar o Salão de Curitiba, uma mostra competitiva patrocinada pelos Diários 

Associados com a ajuda do Departamento de Cultura. Este Salão, que teve apenas duas 

edições, apresentava uma tendência modernizante, seguindo a orientação do seu 

organizador que militava contra o academicismo, escrevendo textos sobre os artistas 

modernos desde os tempos da fundação da Cocaco. No final da gestão de Moysés Lupion, a 

presença de Virmond na condução de parte do aparato oficial de cultura, abria as portas 

para que, no governo de Ney Braga, as forças favoráveis às formas modernas de arte 

melhorassem suas posições no governo e fossem se tornando cada vez mais capazes de 

influenciar os rumos das instituições culturais do Estado. 

",2 Virmond. Entrevista, 2001. 
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A exposição de 1961 marca uma virada nos rumos seguidos até então pelo Salão 

Paranaense. Com o governador Ney Braga recém empossado, sobe à direção do 

Departamento de Cultura, um dos fundadores da galeria Cocaco, Ennio Marques Ferreira, o 

que leva definitivamente ao poder a geração que participou do movimento de Renovação de 

1957, desde então no centro das discussões sobre a arte moderna no Paraná. Segundo 

Virmond, esta conquista não se deu de modo pacífico: 

"nós impusemos um Salão Moderno. Ai houve uma briga tremenda e por fim acabou o 
mandato do Diretor do Departamento de Cultura anterior. Então aí eu já estava participando. 

Fomos pedir ao futuro governador, que seria o Ney Braga, que tinha sido eleito em 
novembro ou outubro, que ele nomeasse o Ennio Marques Ferreira como Diretor do Departamento 
de Cultura. 

Aí, eu digo, eu sou o diretor do museu e, com o Ennio, nós vamos fazer uma dupla... e 
fizemos então o primeiro Salão de Arte que o próprio museu fez, que tinha uma parte nacional e 
uma parte local."163 

Ennio Marques Ferreira outro agente desta reviravolta na orientação artística dos 

setores culturais do governo do estado, recorda como foi indicado diretor do Departamento 

de Cultura: "Até hoje eu não sei bem porque, (risos) (...) Acho que foi por indicação do 

(jornalista) Fernando Pessoa Ferreira, que (...) foi nomeado também diretor do Teatro 

Guaira. Ela trabalhava mais no palácio assim, tinha um relacionamento com o pessoal e 

tinha um relacionamento na Cocaco." 164 

Ennio lembra, que o Salão Paranaense já tinha, àquela altura, intenções de 

vanguarda, pelo menos como vistas no contexto do Estado da época, e que vários artistas 

que compunham a vanguarda artística paranaense, como Paul Garfunkel, Jair Mendes, René 

Bittencourt e outros, começaram a ser rejeitados nos Salões que tinham um cunho mais 

conservador. Estes artistas, e isto é um exemplo das divisões entre os artistas modernos à 

época, defensores de uma figuração desvinculada dos padrões da Escola de Belas Artes, 

eram prejudicados por praticarem uma obra avançada para aqueles padrões. Ennio ressalta 

que estes mesmos artistas, passaram a ser rejeitados nos Salões posteriores a 1961, que 

tinham comissões julgadoras compostas por artistas e críticos simpatizantes das novas 

tendências. E, continua Ennio, "esses mesmos artistas, que eram prejudicados pelos 

163 Idem. 
">4 Ferreira. Entrevista, 2001. 
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conservadores, depois foram, também, prejudicados pelos membros de júris que eram mais 

ligados à arte abstrata." 165 

Nesse momento, a partir de 1961, o cenário artístico do Paraná, sofreu uma 

bifurcação na antiga polarização entre os artistas de tendência acadêmica e os modernos, 

quando entre os últimos, alguns preferiram manter-se fortemente ligados à figuração 

enquanto outros aderiam à abstração. O pintor Fernando Calderari concorda, afirmando que 

"Foi justamente isso. Foi um erro de cálculo deles mesmo. Permaneceram, não 

quiseram...não é mudar, mas procurar um novo caminho. Mas enfim, eu acho ainda que o 

Luiz Carlos (de Andrade Lima) foi o maior expoente nosso aqui." 

Calderari conta que o que o espantava era que os professores da Escola, como De 

Bona, Viaro e o próprio Stenzel, "não abominavam a arte abstrata. Era muito mais o 

pessoal, nós, que na época... nós não, que eu sempre achei que uma coisa, independente se 

figurativo ou abstrato, a pintura é que vale. A essência da pintura como conteúdo. Mas o 

outro pessoal, justamente esse outro pessoal, eles achavam 'isso é uma porcaria ' . E (os 

professores) nunca disseram: 'pare de fazer essa porcaria, esse troço não é nada ' . 166 

O crítico literário Temístocles Linhares anotou em seu diário, suas observações 

sobre o Salão de Curitiba, promovido pelo Museu de Arte do Paraná. Em suas notas, 

datadas de 16 de abril de 1961, o crítico conta que foi assistir à inauguração da segunda 

edição do Salão promovido pelo museu criado pelos Diários Associados e dirigido Por 

Eduardo Virmond. Temístocles nota que o Salão foi muito concorrido e que as obras dos 

artistas paranaenses foram expostas em local separado das dos artistas de outros Estados. 

Chamando a atenção para o caráter de vanguarda do Salão, o crítico escreve que estavam 

representadas na exposição "as mais modernas tendências de vanguarda, que tinham de 

escandalizar muita gente, como de fato escandalizaram. A chamada pintura informal estava 

presente. E o que se ouvia eram comentários como estes: 'Isso aí também eu faço. Onde 

está a arte? Que quer dizer esse quadro? Não vejo, não sinto nada. Os pintores estão é 

malucos'." 

Seguindo seu diário, encontramos que, para o crítico, uma certa homogeneidade nos 

processos era facilmente notada, o que denotaria a constituição de uma nova escola. 

165 Idem. 
Calderari. Entrevista. 2001. 
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Homogeneidade percebida pelo menos nos artistas de outros Estados, pois para ele, "nos 

paranaenses, havia muita pobreza de imaginação, muitos anos de atraso. A pintura no 

Paraná vai mal." E Temístocles segue afirmando: "Anacrônicos, despidos de técnica, ainda 

empenhados em deformar figuras, dentro de um figurativismo de todo ultrapassado, os 

pintores daqui se distanciam de tudo que de novo está ocorrendo no mundo nesse campo". 

Linhares conta que percorrendo a mostra em seqüência, e tendo visto primeiro as 

pinturas dos artistas "brasileiros do Rio e de São Paulo", o contraste assumia aspectos 

trágicos. Para ele, salvaram-se apenas os desenhos de Fernando Calderari, "a maior 

promessa do Museu (sic), segundo me informaram Lourival Gomes Machado e José 

Geraldo Vieira, dois dos juizes. Pode-se não aceitar o que está em cima, mas o que está em 

baixo se revela de uma pobreza e deficiência de dar pena."167 

A comissão julgadora era composta pelo crítico de arte paulista Lourival Gomes 

Machado, que tinha sido integrante do Júri de seleção da VI Bienal de São Paulo, o que 

demonstra a nova direção imposta ao Salão; pelo pintor paulista Arcângelo Ianelli, que já 

tinha sido premiado no Salão e participado da mesma Bienal; e pelo crítico Eduardo Rocha 

Virmond. A escolha da comissão revela, segundo Ennio Marques Ferreira, a influência de 

Virmond na condução da nova linha levada à frente pelos novos nomes que assumiam os 

cargos de direção da cultura do Estado. 

A nova orientação dos dirigentes culturais que assumiam os cargos de liderança 

da cultura no Paraná era a de colocar abertamente a produção local em contato com o que 

se fazia nos principais centros artísticos de vanguarda do país, notadamente, São Paulo e 

Rio de Janeiro. Nesse ano de 1961, conta Ennio, além da escolha a dedo de críticos ligados 

à vanguarda artística nacional para a composição do júri, houve também a preocupação de 

atrair a participação dos principais artistas que tentavam as novas formas de arte no Brasil. 

O diretor do Departamento de Cultura chega a viajar ao Rio de Janeiro e São Paulo para 

divulgar o Salão e fazer contatos com artistas de vanguarda para que participassem da 

mostra paranaense. Além disso, nesse ano houve o interesse em estimular a gravura, gênero 

ainda pouco desenvolvido no Estado fora das experiências do Círculo de Gravura dirigido 

por Previdi no porão da Belas Artes, 

"procurei trazer gravadores do Rio e São Paulo, porque na época havia uma 
efervescência lá no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no atelier de arte de lá. Eu até 

167 Linhares. Op. Cit., pp. 236-7. 
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estive lá no atelier de gravura, em contato com o pessoal todo e liz com que eles fizessem a 
inscrição no Salão Paranaense, com gravura. Eu mesmo trouxe os trabalhos que eles inscreveram lá 
no Rio. Até montamos os trabalhos aqui, para que se apresentassem melhor, etc. E o trabalho da 
maioria deles era abstrato.(...) Não houve a preocupação de trazer artistas abstratos, mas 
simplesmente aqueles que trabalhavam no atelier de gravura do MAM/RJ". 

É claro que este estado de coisas não ficaria sem resposta e Paul Garfunkel, um 

dos artistas, que rasgando sua menção honrosa, deu início à revolta que levou ao Salão dos 

Pré-julgados em 57, agora escreve um artigo, intitulado "Piedade para os jovens pintores", 

onde chama o Salão de cemitério da pintura, por trazer "o novo academismo moderno em 

todo o seu horror." E continua o artista: "Meu amigo Ennio, temos combatido juntos o 

academismo clássico, mas não o fizemos para virmos cair nesse excesso contrário. (...) 

Conheço aqui alguns jovens, tão talentosos e tão capazes de fazer boa pintura quanto os 

laureados, mas que ainda não se quiseram dobrar aos imperativos da ditadura 

abstracionista." 169 

A comissão organizadora do Salão trabalhou com o objetivo de produzir uma 

mostra com unidade de conjunto e, como vimos, em conexão com a produção de vanguarda 

nacional. Segundo Virmond, eleito pelos artistas através da ficha de inscrição, seu nome foi 

selecionado pelos participantes por desejarem severidade na escolha das obras e na 

concessão dos prêmios, pois isto seria necessário para a superação da "fase do 

provincianismo barato e do elogio". Segundo ele, a intenção dos artistas era da "renovação 

de seus valores e dos seus métodos artísticos no sentido da integração nacional." 170 

A reação do público e de parte dos artistas foi notada pelo jornalista e crítico de 

arte Aurélio Benitez que escreve uma coluna sobre artes plásticas. Para ele, a reação deveu-

se ao fato dela apresentar, principalmente na parte dedicada à pintura, de trabalhos 

predominantemente abstratos. Para ele: 

A reação do público é aceitável devido a estar ele acostumado a entrar nos salões 
Oficiais anteriores com trabalhos em sua maioria figurativos. (...) Treinados com a experiência do 
II Salão de Curitiba, onde o figurativismo deixou de ter primazia, isto há menos de um ano, os 
nossos pintores não (...) e não estavam preparados mesmo para enviar trabalhos abstratos. 
(grifo meu)17 ' 

" , s Ferreira. Entrevista, 2001. 
IIW Paul Garfunkel: "Piedade para os jovens pintores". O Estado do Paraná. 7 de dezembro de 1961. 
1711 Entrevista com Virmond. O Estado do Paraná. 10 de novembro de 1961. 
171 Benitez, Aurélio: Artes plásticas. O Estado do Paraná. 10 de dezembro de 1961. 
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O Salão Paranaense de 1961 encerra um ciclo com a premiação de trabalhos de 

tendência abstratizante em sua maioria, produzidos por artistas que se apresentavam como 

representantes de uma nova maneira de ver a arte e sua relação com um passado 

considerado provinciano. Com a premiação de uma pintura de Fernando Velloso, é a 

primeira vez que uma obra abstrata recebe o premio máximo na categoria mais prestigiosa 

do Salão, que oferece a Medalha de Prata a Fernando Calderari com um trabalho -

Natureza Morta II - que se encaminha para a dissolução das imagens em uma espessa 

matéria pictórica. A Medalha de Ouro em Desenho vai para uma obra de Helena Wong -

uma abstração em que ainda se percebe as relações com suas paisagens anteriores. A de 

gravura vai para a gravadora carioca Margarita Mortarotti e de escultura para o italiano 

Giovani Vangi, todos com obras abstratas, o que deixa clara a nova orientação imposta pela 

nova direção do Departamento de Cultura. 

O que, talvez, pudesse nos ajudar a entender a importância dessas mudanças na 

relação dos artistas com o poder consagrador do Salão, visto como instância de aprovação 

oficial de tendências artísticas, seria interrogar a afirmação do jornalista Aurélio Benitez, 

quando afirma que "o figurativismo deixou de ter primazia, isto há menos de um ano, os 

nossos pintores não (...) estavam preparados mesmo para enviar trabalhos abstratos." 

O pintor Mario Rubinski lembra que a carreira dos jovens artistas seguia uma 

certa seqüência que começava com o Salão dos Novos, que acontecia geralmente pela 

metade do ano e em novembro havia a oportunidade de tentar o Salão Paranaense, um 

evento mais importante, de efeito consagrador em termos da carreira dos artistas locais. No 

depoimento de Rubinski podemos entrever a importância dos Salões e Bienais na 

informação artística dos jovens artistas paranaenses da época. O artista, que participou de 

Salões e realizou experiências abstratizantes já no final dos anos 1950, lembra divertido dos 

jovens que enviavam trabalhos tradicionais para o Salão dos Novos e depois da visita à 

Bienal de São Paulo, enviavam obras com linguagem completamente diferente ao Salão 

Paranaense. Rubinski lembra que: "Então esses coleguinhas, que faziam, de repente para o 

Salão dos Novos, barquinhos e umas coisinhas assim. Aquela infantilidade, e, de repente, 

voltavam como moderninhos. (risos)"172 

172 Rubinski, Mario. Entrevista em 20 de outubro de 2001. 
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1962: a consolidação da ruptura 

O XIX Salão, de 1962, aproveitando o movimento iniciado no ano anterior segue 

buscando a sintonia da situação artística do Estado com a produção de vanguarda nacional e 

é concebido como parte das comemorações do cinqüentenário da Universidade do Paraná. 

Segundo Virmond, na exposição de 62, o Museu de Arte do Paraná, dirigido por ele, e o 

Departamento de Cultura, fizeram um convênio, fundindo, para esta edição, os Salões de 

Curitiba e o Salão Paranaense de Belas Artes, o que recebeu o nome de Salão do Paraná, 

com os prêmios sendo distribuídos pelo Salão Paranaense.1 7 3 

O júri, formado pelo crítico Mario Pedrosa, radicado no Rio de Janeiro; Frederico 

de Morais, de Belo Horizonte; Nelson Coelho, de São Paulo; mais Eduardo Rocha Virmond 

e Ennio Marques Ferreira de Curitiba, realiza uma seleção feroz e cerca de 85 por cento dos 

trabalhos inscritos são cortados. A quase totalidade dos premiados é de artistas abstratos, o 

que provoca uma celeuma entre os recusados. A comissão é acusada de favorecer os artistas 

abstratos o que acaba rendendo uma série de reportagens e entrevistas intituladas O Salão 

do Paraná na Berlinda, onde Virmond defende as decisões do júri, declarando que: 

Tanto não houve protecionismo aos artistas abstratos que, dos 1.500 trabalhos 
rejeitados, excluindo os quadros notoriamente acadêmicos, cerca de 90% dos restantes são 
abstratos. Isto pode ser comprovado por quem quiser se dar o trabalho de ir até o porão da 
Biblioteca, onde estão os quadros rejeitados." 

O ju lgamento foi absolutamente imparcial e tanto é assim que o premio correspondente 
ao melhor gravador nacional foi atribuído a um artista figurativo (Adir Botelho), integrante do 
Centro Popular de Cultura da Guanabara. Outro membro do C P C (Antonio Henrique) igualmente 
teve inúmeras gravuras suas acolhidas pelo júri , a quem não interessou constatar a filiação dos 
artistas a esta ou àquela corrente, mas tão somente verificar a qualidade artística das obras. 174 

Segue a seção "O Salão do Paraná na Berlinda" entrevistando Fernando Calderari, 

ainda estudante da Escola de Belas Artes, que recebeu o premio de melhor artista do 

Paraná. O artista declara que, se o número de obras expostas diminuiu em relação aos anos 

anteriores, elas "aumentaram em qualidade. Devemos isso aos novos valores, que possuem 

sólida base e que trabalham consciente e seriamente, deixando de lado as conversas de café 

173 Virmond. Entrevista, 2001. 
I 74 

" Salão do Paraná na Berlinda": Entrevista com Virmond. O Estado do Paraná: 29 de dezembro de 1962. 
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ou de mesa de bar. Pintura não se discute nem é expressa nas esquinas, mas sim diante do 

cavalete". 

Um caso digno de menção é a premiação de melhor pintor do Paraná, recebida 

pelo artista iniciante Jorge Carlos Sade. Talvez a única obra de informação neoconcreta 

premiada nos Salões Paranaenses, suas pinturas tiveram o duvidoso mérito de reunir a 

quase totalidade das críticas negativas ao Salão. 

Artista autodidata, Jorge Carlos Sade que tinha tentado sem sucesso a participação 

no Salão de 61 e participado apenas de uma edição do Salão da Primavera do Clube 

Concórdia, comenta sobre seus trabalhos: "É difícil falar de minha pintura, porque ela não é 

só pintura. É madeira, tinta, cola, pregos e muito trabalho; difícil de entender, não tanto por 

ser cerebral, como, sobretudo, por ser simples". 176 

Jorge Sade conta que antes do ginásio chegou a freqüentar a Escola do Museu 

Alfredo Andersen, praticando desenho e levado por curiosidade, para conhecer teorias, 

artistas e história da arte. No Círculo Artes Plásticas, que funcionava na Biblioteca, 

conheceu pessoas e trocava idéias. O artista diz que "em 62 eu estava aqui, mexendo numas 

coisas, e eu me perguntava: 'a fotografia copia, a paisagem é copiada, porquê a coisa, a 

própria natureza, não é?'(...) E Sade lembra como foi a uma fábrica de móveis, e ficou 

fascinado com alguns pedaços de troncos cortados que encontrou. "Eu queria pegar aquilo e 

pendurar e dizer, está pronto! A natureza já fez tudo quer era preciso fazer. Em formas, em 

texturas, em cores, em volumes e etc." O artista estava na época fascinado com a série em 

que o pintor holandês Mondrian realiza um exercício de simplificação formal a partir da 

pintura de uma árvore. Em uma famosa seqüência de quadros, ele reduz a imagem a uma 

série de linhas verticais e horizontais. E Sade se perguntou: "Como é que eu poderia reduzir 

aqueles cortes de troncos a uma coisa mais simples? E aí eu cheguei lá e disse assim (para o 

proprietário): seu Gusso, o senhor me corte isso aí, me faz uns quadrados aí. Da maneira 

mais rudimentar." 

Com o material bruto na mão, Sade conta que precisou de algum tipo de adesivo e 

tintas que fossem mais adequados às soluções que buscava do que a tradicional tinta a óleo, 

que demora a secar e não tem poder adesivo. Sua curiosidade o levou à fábrica de adesivos 

175 " Salão do Paraná na Berlinda " entrevista com Fernando Calderari. O Estado do Paraná: 20 de janeiro 
de 1963. 
I7Í' O Diário do Paraná. 14 de dezembro de 1962 
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Alba, onde em conversa com os químicos experimenta a cola vinílica, que passa a usar 

como aglutinante de pigmentos e adesivo para manter seus materiais unidos. Esse processo 

que viria a ser popularizado por Carlos Scliar, anos mais tarde, produzia um resultado 

limpo, homogêneo, e de secagem rápida, o que conferia a suas obras um acabamento de 

aparência industrial, completamente diferente do que se estava acostumado a ver nas 

exposições locais. O artista lembra: 

"Fui lá no Seu Gusso, e peguei aquelas coisas que tinham me fascinado, três cortes de 
tronco, e só colei num suporte. Era a obra. Peguei os quadrados que tinha mandado fazer, um fundo 
preto e (pintei) eles de branco, (passei) o branco, rápido, o preto, com aquela tinta j á estava seco, e 
uma tira vermelha.. . Aí saiu no jornal: abertura das inscrições do Salão Paranaense. Olhei e disse, 
' sabe de uma coisa? E isso aí, chega de fotografia ou de coisinha bonitinha, ou de coisa que você 
olhou, viu e sabe o que é. Precisa explicação? Acho que não. Olhou, sabe o que é. Não precisa 
dizer que é isso ou aquilo, não precisa just i f icação ' . Bom, me inscrevi. Eu não sabia que tinha júri , 
não cheguei a 1er regulamento nem nada. Para surpresa minha, para grande surpresa minha, bate o 
Ennio aqui, que eu tinha sido premiado. O melhor pintor do Paraná! Eu quase caí duro. Sabe que eu 
nem atinei o que me traria aquilo? De incômodo (risos). De aborrecimento, de xingamento, de até 
ser acusado de assassino do Bakun. 

A seção "O Salão na Berlinda" continua a escutar as opiniões sobre o Salão, e o 

pintor figurativo Jair Mendes, um dos recusados, demonstra acreditar ter havido um corte 

pré-concebido pela comissão julgadora e afirma: "Recusar-se um trabalho ou mais em um 

salão de belas artes é normal e deve até ser encarado apenas como a opinião de um ou mais 

elementos. O anormal, principalmente no presente salão de belas artes é que o corte tenha 

sido 'dirigido' contra alguns artistas, que não concordaram com a atuação parcial dos 

organizadores da mostra". 177 

Jair sugere haver a intenção dos artistas recusados realizarem uma mostra sem 

premiaçâo e independente de qualquer tendência e, numa referência a Jorge Carlos Sade, 

declara ironicamente: "somente não aceitaremos de maneira alguma 'marceneiros metidos a 

pintor'."178 A qualificação de marceneiro, dirigida a um artista que apresentava obras que 

não demonstravam preocupação com as técnicas, procedimentos e qualidades 

tradicionalmente ligados a uma "boa" pintura, mesmo àquela de linhagem abstracionista, 

(como quase toda a onda informalista então em voga nos círculos artísticos brasileiros) é 

significativa do modo como a tendência geométrica era desconsiderada como arte, pois nela 

não seriam encontrados os "valores" de uma pintura digna do seu nome. Valores 

cromáticos, composição, a bravura da fatura, ou qualidade da execução, não eram 

177 "O Salão na Berlinda: entrevista com Jair Mendes. O Estado do Paraná. 9 de janeiro de 1963. 
178 Idem. 
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encontrados nas obras geométricas, e na sua quase totalidade, os artistas e críticos 

paranaenses não estavam interessados na interrogação da origem das suas motivações, 

fossem elas de ordem teórica ou ideológica. 

Essas restrições à pintura geométrica eram encontradas mesmo entre os jovens 

artistas ligados à Escola de Belas Artes, como vemos em declaração da época de Calderari, 

que recebeu o prêmio de Melhor Artista do Paraná. Ao comentar, solicitado pela imprensa, 

sobre os participantes do Salão afirma que Sade: "Enveredou por um caminho difícil e 

perigoso, que exige muita cautela".179 Encontramos a reafirmação destas restrições em 

declarações como as do artista plástico René Bitencourt que afirma: "E evidente que não se 

poderia esperar tanto senso de humor por parte de um júri, ao dar o título de melhor pintor 

do Paraná a autor de trabalhos destituídos de qualquer sentido artístico. Deste e de outros 

fatos aberrantes, no que tange a premiação, podem os leitores tomar conhecimento com 

uma visita à exposição, tão patente é a incongruência na atribuição das láureas." 180 E, ainda 

segundo o artista, seria por esses motivos que os artistas do Paraná ainda teriam que esperar 

um Salão que realmente refletisse o que se fazia de mais autêntico em matéria de arte em 

nosso Estado. Estava ficando cada vez mais clara a divisão, agora abertamente apregoada, 

entre os artistas modernos de tendência figurativa e os que se encaminhavam para o 

abstracionismo. A ironia é que ambas as correntes renegavam, velada ou abertamente, 

qualquer tipo de arte de orientação geométrica. Uma orientação que estava na base da 

produção arquitetônica corrente e que, no Paraná, estava em discussão aberta com a 

produção brasileira do período, sendo representada, junto com amostras de design de 

móveis na galeria pertencente ao projetista de arquitetura e artista plástico Paulo Valente. 

Na galeria que levava seu nome, inaugurada em 1961, Valente, orientado por Virmond, 

segundo Ennio Marques Ferreira, exibia além dos contemporâneos informais, a obra de 

artistas abstracionistas geométricos do porte de Hercules Barsotti e Willis de Castro, que ao 

contrário da maioria da produção abstrata da época, mantém sua coerência e participação 

no cenário brasileiro do final do século XX. Mas, sintomaticamente, esta produção, da 

maior qualidade e que mantinha fortes laços como design e a arquitetura contemporâneos, 

não chega a impactar o cenário específico das artes plásticas do Paraná, e, por não chegar a 

m Idem. 
i s" "O Salão na Berlinda": entrevista com René Bitencourt. O Estudo do Paraná. 6 de janeiro de 63. 



penetrar no âmbito do circuito de validação, a saber, o Salão Paranaense e a Escola de 

Belas Artes, acaba por não deixar rastros tanto na produção, quanto no ensino de arte das 

gerações que lhe seguiram. 

Podemos ver os argumentos que sustentavam esta posição nas declarações de João 

Osório Brzezinski, artista que recebeu a medalha de Melhor Desenhista do Paraná nesta 

edição do Salão. João Osório diz no "Salão na Berlinda", sobre Jorge Carlos Sade, que o 

prêmio de melhor pintor do Paraná foi concedido a um autor cujas obras se filiariam à 

corrente concreta que, para Osório, possui no Brasil uma variação neoconcreta, 

"a qual se originou com os construtivistas russos em 1914 e visava a síntese da 

arquitetura, escultura e pintura, com vistas a uma arte ideal, espécie de arquitetura com cor. 

Nega esta tendência todos os valores da pintura tradicional, como composição, linhas, 

cromatismo, textura, ritmo, etc., assim como todo e qualquer artesanato, afirmando que na 

pintura só é válida a criação, não importando quem construa o quadro a exemplo do que 

fazem os arquitetos. Por esses motivos, denominam os neoconcretos seus quadros de anti-

pintura."181 

Finalizando a declaração, João Osório afirma: "Ora, como o abstracionismo é 

pintura pura, eu, como pintor abstrato, só posso ser contrário à teoria neoconcreta." 182 

m "O Salão na Berlinda": entrevista com João Osório Brzezinski. O Estado do Paraná. 12 de janeiro de 1963 
182 Idem. 
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Vemos que o entendimento de abstracionismo, se podemos tomar João Osório 

como amostragem, seja por suas relações, como aluno e logo depois professor da Escola de 

Belas Artes, ou com outros jovens artistas de vanguarda do Paraná, era o da prática de uma 

"pintura pura", isto é, tomada por seus valores intrínsecos, independente de algum referente 

exterior ou de uma narrativa. Como estas qualidades não eram reconhecidas na abstração 

geométrica, estavam postos os motivos para sua negação. Podemos reconhecer, também, a 

defesa daqueles valores pictóricos, que estariam na base de toda "boa" pintura, fosse ela 

"abstrata" ou "figurativa". 

O componente mais propriamente ideológico da discussão é trazido por Nilo 

Previdi, mais diretamente ligado ao Partido Comunista, discutindo o que ele via como o 

favorecimento de uma tendência artística específica. O artista protesta contra o que no seu 

entender seria a incorporação acrítica, pela organização do Salão e pelos críticos que 

compõem a comissão, de valores como o abstracionismo, que para ele, estariam 

desvinculadas da realidade da cultura e do povo brasileiro. Previdi declara que "A 

preocupação dos artistas deve ser a de dar uma contribuição à humanidade. Deve interpretar 

a arte de um povo e não ficar em busca de ismos e de um receituário." Seguindo-se a esta 

declaração de fé na função da arte, continua o artista: "O academicismo abstrato ou de outra 

forma qualquer é principalmente em torno de uma pintura estereotipada que não reflete 

qualquer sentimento de povo algum e que anula a personalidade do próprio artista. Cada 

povo tem seu modo peculiar de interpretar esta vida. Portanto não há razão de ser desta arte 

pré-fabricada." 183 

Previdi afirma, contestando declarações feitas à imprensa pelo Diretor do 

Departamento de Cultura, Ennio Marques Ferreira, de que nenhum artista quis participar do 

júri, que isto "deixa bem ver que os organizadores não queriam vozes livres nesse júri, mas 

simples concordância com seus próprios pontos de vista." E, continua Previdi, "é preciso 

distinguir Críticos, com letra maiúscula, de críticos, por diletantismo, por vaidade, críticos 

parciais e nas horas vagas, críticos que só dizem amém, em suma críticos cheios de 
184 

'anuências '" E o artista, deixando claro que seu ponto de vista era formado 

especificamente pelo contato com a produção artística local, justifica suas afirmações de 

m Álbum de recortes do XIX SPBA. Setor de Pesquisa do MAC/PR. 
184 "O Salão do Paraná na Berlinda": entrevista com Nilo Previdi. O Estudo do Paraná. 4 de janeiro de 1963. 
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que existiriam no Paraná intelectuais e artistas capacitados para compor um júri afirmando: 

"Temos, sim, artistas capazes e honestos, homens de idéias largas, temos Viaro, Arthur 

Nísio, Theodora De Bona, Luiz Carlos de Andrade e Lima, Fernando Velloso, Thomaz 

Wartelsteirner (sic), Érico da Silva e Paul Garfunkel, entre muitos outros."185 É importante, 

mais uma vez, notar como diante de um adversário comum, no caso o predomínio da 

pintura abstrata no Salão, antigos adversários se juntam para lutar contra o que entendem 

ser uma ameaça aos princípios básicos que, a seu ver, estariam acima de suas divergências. 

Pressionado pela situação, Previdi reivindica, mais uma vez, a presença de membros, sejam 

intelectuais ou artistas, acadêmicos ou modernos - todos figurativos na sua lista, à exceção 

de Velloso - paranaenses, na composição do júri. 

A procura de olhares novos que sobre o problema, a imprensa continua a buscar 

novas opiniões. De passagem por Curitiba, o crítico de cinema e Conservador da 

Cinemateca Brasileira, Paulo Emílio Salles Gomes é entrevistado pelo "Salão na Berlinda", 

e, já tendo sido membro do júri do Salão de 1956, nos dá uma mostra de sua visão das 

características dos Salões dos anos 50 e o de 1962: 

"Ao passo que o Salão de Belas Artes de 56 era uma iniciativa "simpática porém 
provinciana", o atual Salão do Paraná se integra no panorama da arte brasileira contemporânea." 
(...) Pelo alto nível e pela homogeneidade que apresenta, o salão do Paraná é, sem dúvida, 
equiparável às grandes exposições artísticas que se realizam nos grandes centros do país." 

"Sendo informado, pelo repórter, da reação que se esboça contra o abstracionismo entre 
muitos pintores curitibanos, Paulo Emílio aduziu que, se o abstracionismo consubstancia uma etapa 
importante da arte contemporAnea, a reação a ele também é muito importante desde que não seja 
feita em nome de concepções ultrapassadas." 186 

Na esteira das polêmicas levantadas sobre a opção da comissão julgadora pela 

abstração e pela premiaçâo de Sade, o jornal Ultima Hora, publica matéria sobre o Salão e 

uma exposição de arte infantil, ambas acontecendo na Biblioteca Pública. Sob o sugestivo 

título: "BPP: Arte pura de crianças e jovens suplanta 'cerebralismos' de adultos" a matéria 

lembra a celeuma que a presente edição do Salão está causando no público que a visita, 

aludindo a comentários que deixariam dúvidas "quanto à autenticidade de certas obras 

expostas." Para o articulista, as obras de Jorge Carlos Sade, taxadas de concretistas, 

palavrão da hora no cenário das artes paranaenses, "de natureza completamente divorciada 

185 Idem. 
186 „ q g a | g 0 n a Berlinda": entrevista com Paulo Emílio Salles Gomes. O Estado do Paraná. 23 de janeiro de 
1963. 
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dos estilos convencionais do academismo ou abstracionismo" (grifo meu), seriam as 

causadoras das suspeitas, pois, segundo o artigo, possuiriam "simplesmente" seis 

quadrículos colados sobre uma tábua com fundo monocromático branco. Para finalizar, 

lemos que "O interessante é que os citados quadros foram premiados em idênticas 
1 87 

condições de outras obras mais elaboradas e até vendidas!" O texto em questão 

confronta o que seria um "cerebralismo" exacerbado com a expressão "pura" das artes das 

crianças. 

Na coluna Leia /Literatura, encontrada no álbum de recortes do XIX Salão, o 

secretário do Círculo de Artes Plásticas, entidade defensora de uma arte moderna figurativa 

e que também tinha um espaço no prédio da Biblioteca Pública, Walton Wysocki, dá uma 

entrevista indignada. Ainda irritado com a premiação conferida a Sade, declara que "Com 

relação aos trabalhos paranaenses, é incrível que os senhores juizes possam aceitar numa 

exposição de tamanho significado para as artes plásticas do Paraná, autênticos trabalhos de 

marcenaria e cópia, quando sabemos que os elementos que realmente representam a arte 

deste Estado são cortados em um exemplo flagrante de má fé." 188 

O principal alvo dessa polêmica, o pintor Jorge Carlos Sade, vem a público, 

publicando um artigo no jornal Estado do Paraná em que, defendendo suas posições, 

contra ataca, propondo aos seus críticos a ampliação das discussões sobre arte, de modo que 

possa abranger um cenário mais amplo, que iria além, teórica e praticamente, das fronteiras 

do Paraná. 

"No momento em que o Paraná vive, sem a menor dúvida, a sua mais significativa, 
qualitativa e motivadora mostra de arte, fica patenteado, pela reação do público, que o problema 
não é, como querem alguns artistas, do júri (imparcial e altamente capacitado), nem organizadores 
(briosos e cônscios de suas responsabilidades) ou de talentos (autênticos) e sim, por paradoxal que 
pareça, de cultura. Nunca, como agora, o curitibano esteve tão interessado em arte, conseqüência 
lógica e benéfica do atual salão. Daí acharmos excepcional a oportunidade para recomendar ao 
público em geral e a certos 'art istas ' em particular, a leitura do livro de Herbert Read, "The 
Meaning of Art" (aos que têm limitações no inglês e francês há edição portuguesa), bem como 
aproveitamos a ocasião para uma síntese dos acontecimentos que, direta ou indiretamente, 
influenciaram a pintura contemporânea no Brasií.ISU 

187 "BPP: Arte pura de crianças e jovens suplanta 'cerebral ismos ' de adultos". Última Hora. 22 de janeiro de 
1963. 
188 Wysocki, Walton. Leia /Literatura: Álbum de recortes sobre o XIX SPBA, MAC/PR. 
189 O Estado do Paraná. 27 de janeiro de 1963. 
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E o artista continua o artigo com um desfile das vanguardas brasileiras desde a 

exposição de Lasar Segall em 1913, passando pela violenta reação à exposição de Anita 

Malfatti, lembrando do ' trauma psíquico que a impediu de pintar durante vários anos' 

causado pelo famoso artigo de Monteiro Lobato, e pela Semana de 22. O artista descreve a 

literatura modernista, a atuação de Di Cavalcanti e Portinari, o convite do ministro de 

Getulio, Gustavo Capanema, a Lúcio Costa para organizar o ensino na Escola Nacional de 

Belas Artes, a vinda de Le Corbusier ao Brasil e suas repercussões na arquitetura, o teatro 

experimental de Flávio de Carvalho, a influência das Bienais e da fundação dos Museus de 

arte moderna de São Paulo e do Rio, o início do mercado de arte com as galerias cariocas e 

paulistas. 

Uma visão assim clara da história recente dos embates da cultura moderna do 

Brasil, embora presente nos meios literário que, porém, como lembra Virmond, "não eram 

ligados às artes plásticas"190, eram escassos, quase inexistentes, nos meios das artes 

plásticas do Paraná. Por outro lado, a imprensa se abria com facilidade a posições como a 

de Adolfo Soethe, publicadas com grande destaque, na revista Panorama de março de 

1963. Num artigo, fartamente ilustrado com fotografias comparando obras de beleza 

"clássica" com os trabalhos aceitos e premiados pelo júri do Salão de 1962, o autor escreve 

num tom que fica entre a aula e o sermão. De um modo sugestivamente contraditório, o 

artigo reclama do fato de que "certos artistas procuram, às vezes, se afirmar por meio de 

imposições autoritárias, quase ditatoriais. Trata-se, geralmente, de mediocridades sem 

autoridade alguma e que invadem indevidamente, sacrilegamente, Museus e Salões de Arte 

favorecidos por circunstâncias e interesses duvidosos." Contra estas imposições ditatoriais, 

descreve o que seria uma qualidade que o público exigiria de toda criação artística, 

qualidade que traduz por harmonia, que, mesmo sem a necessidade de definição mais 

precisa, seria o que permitiria ao autor "explicar ao leigo o estado de alma, a inspiração" 

que para ele "é o impulso com que concebeu e gerou sua obra. (...) nosso espírito não 

aprova nem aceita atividade e dinamismo a não ser dentro da ordem e da harmonia". Daí,'o 

fato do "público" necessariamente rebelar-se contra o que, no entender do autor do texto, 

"não reproduz e retrata fielmente a imagem estética, psicológica e sistemática que 

vislumbrou e percebeu intuitivamente." 

'',0 Virmond. Entrevista, 2001. 
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Segue o autor descrevendo a "Idade Moderna ou contemporânea"(sic), 

caracterizada como um período de decadência pelo rompimento com certos preceitos 

universais da arte, o que conduz ao aparecimento de "tendências individualistas, com 

abstração de todos os motivos religiosos, (temas) sociais e representativos." O autor do 

texto vê como um acinte praticado por uma tendência adjetivada hiperbólicamente de ultra-

moderna, super-abstracionista e hiper-individualista, cujas obras parecem "produtos 

focomélicos e degenerados de cérebros sob o efeito talidomídico responsável, neste caso, 

pelas deformações mentais, como aquela droga maldita culpada por milhares de 

lamentáveis degenerescências físicas." Finalizando, revelando-se perfeitamente afinado 

com o espírito da Guerra Fria, o autor iguala as escolhas estéticas da comissão deste Salão e 

por extensão, do Departamento de Cultura, à uma pretensa ameaça ideológica, pois, para 

ele: 

Além do acinte afrontoso, o fato se reveste de características subversivas porque de 
inversão de valores, quando, por exemplo, o Departamento Cultural de uma Secretaria de Estado 
organiza uma Exposição de Arte objetivando 'reunir trabalhos de pintura, escultura, desenho e 
gravura contemporâneos (o grifo é do original) com a finalidade de incentivar a produção e o 
conhecimento das artes plásticas?" 1,1 

Não se sabe que nenhum dos artistas, críticos ou representantes do Departamento 

de Cultura tenha respondido ao artigo, o que pode indicar falta de hábito ou de interesse 

pela discussão intelectual, principalmente entre os artistas. Apenas Jorge Carlos Sade, 

talvez por ter sido diretamente atacado, numa reportagem intitulada "Artistas revoltados 

com artigo de Adolfo Soethe", responde que o artigo, "incorreto como atitude, é grosseiro 

como sensibilidade, é primário como argumentação, é fartamente eivado de falsidades, e 

quando não se tem o de melhor, o honesto é transcrever. O professor Soethe deveria abrir 

aspas e dar a cultura dos outros, já que não possui as suas." 192 

Assim se postavam as forças em ação no início dos anos 1960 em Curitiba, 

quando a convivência de múltiplas posições estéticas, filosóficas e políticas, contrapunha 

alunos e professores, artistas sem formação "regular" e o público atônito. Uma gestão que 

buscava alterar os rumos do Departamento de Cultura, formada por jovens representantes 

de famílias tradicionalmente ligadas à cultura, à política e à administração do Estado, 

''" Adolfo Soethe. Revista Panorama, março de 1963. 

192 Artigo "Artistas revoltados com artigo de Adolfo Soethe" de janeiro de 1963. Álbum de recortes sobre o 
XIX SPBA. MAC/Pr. Sem identificação. 

93 



procurava estabelecer outros parâmetros para a produção artística paranaense, que, para 

eles, permanecia atada pelos nós do provincianismo e do auto-elogio. A ela, contrapunham-

se pensadores de esquerda, esgrimindo sua indignação contra o uso das verbas públicas 

para o que consideravam a imposição de uma linguagem desvinculada da realidade social 
s 

brasileira. Compunham, também, o campo das discussões sobre arte no Paraná do período, 

forças ligadas às visões conservadoras, que associavam a arte moderna à decadência, ao 

materialismo e às ameaças esquerdistas. 

Num artigo publicado a respeito do Salão de 1962, o professor Cario Barontini, 

Catedrático de História da Arte e Estética da Escola de Belas Artes do Paraná, e professor 

de gerações de artistas paranaenses, vocifera lembrando o que ele chama de diferenças 

entre a arte Clássica e a moderna, notando que não se refere unicamente às correntes 

abstratas. Nele encontramos ecos do debate sobre e a sugestão da associação de 

movimentos artísticos e orientação política, o que, como vemos no texto, claramente 

preocupava o professor. Para ele, a diferença residia essencialmente "no anteparo da 

organização lógica, que assiste a primeira, e que na segunda não pode existir, libertando 

assim a forma, que procura significar diretamente a intuição criadora." O professor nota 

que na exposição existiam obras feitas com o que chamava de intenção "evidente de 

ludibriar o espectador, mascarando uma absoluta falta de desenho e de cultura artística." 

Evitando discutir a questão da materialização profunda da época, o que, escreve, acabaria 

levando o artigo para longe de suas intenções, até, segundo ele, para o campo político, 

termina sua crítica denunciando a barreira que, para o professor, os adeptos das formas 

"clássicas" de arte estariam enfrentando, com uma alusão, à separação da Alemanha em 

dois países depois da Segunda Guerra. Cario Barontini ataca as obras admitidas na 

exposição que "chegam a espantar pela superficialidade e involução que apresentam." E 

termina "Será mesmo 'barreira '? Ou é 'muro da vergonha '?" 193 

Arte e política 

Podemos observar, pelo tom das discussões, que a ascenção da tendência 

abstracionista, dominante na arte brasileira de vanguarda do período, em um Salão que há 

'"-1 Álbum de recortes do XIX SPBA. MAC/PR, s/d. 
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pouco tempo ainda se debatia entre as tendências acadêmicas e modernas de arte, acirra os 

ânimos e provoca discussões que vão muito além das querelas puramente estéticas. Às 

oposições entre os acadêmicos e modernos, que não devem ser tomadas como 

inconciliáveis, dadas as relações íntimas entre os grupos que circulavam pela Escola de 

Belas Artes, pelos cafés e pontos de encontro, assim como na composição das comissões 

julgadoras, juntam-se, como vemos nos textos de Adolfo Soethe e Cario Barontini, alusões 

a posições e pontos de vista político-ideológicos. Do mesmo modo, para termos uma idéia 

mais clara do contexto que estudamos, não podemos deixar de ressaltar a importância da 

presença no sistema estatal de cultura, de dirigentes e funcionários interessados nas 

mudanças e, mais importante, com poder político suficiente para levá-las a cabo. 

As formas acadêmicas da arte paranaense, dominantes nos Salões desde a sua 

fundação, e as administrações do Departamento de Cultura que lhes davam suporte, sofrem, 

no final dos anos 1950, um ataque de jovens artistas, quase todos de simpatias esquerdistas, 

que conquistam um acesso, mesmo que de curta duração, às premiações e ao 

reconhecimento do aparelho burocrático. Estes artistas logo são forçados a voltar à 

oposição, discordando das formas de entender a arte moderna, defendidas pelos críticos e 

dirigentes culturais que assumem cargos decisorios na burocracia cultural do Paraná no 

início da década de 1960. Grupos de artistas que disputavam prestígio, e os prêmios do 

Estado, com os professores da Escola de Belas Artes, quando confrontados com a presença 

de formas de arte diferentes das que praticavam, voltam a se alinhar com antigos 

adversários. Estas composições e recomposições, mostram, como o comprovam as 

declarações de Nilo Previdi, quando lembra o rol de valores locais dignos de compor um 

júri mais competente, como eram fortes os laços mesmo entre artistas de orientações 

estéticas diametralmente opostas. Lembremos, como exemplo, que Previdi orientava um 

atelier de gravura nos porões da Escola de Belas Artes num ambiente, como abertamente 

reconhecido, de militância política, vida boêmia e propostas artísticas alternativas às 

pregadas pela maioria dos professores da Escola que no entanto viam essas atitudes com 

simpatia benevolente. Esta situação muda quando à divisão entre modernos e acadêmicos, 

soma-se o elemento abstracionista. 

Artistas ligados aos protestos contra os júris conservadores dos Salões dos finais 

dos anos 50, agora protestam contra o que chamam de novo academicismo, ou "ditadura 
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abstracionista", como demonstra o artigo de Paul Garfunkel dirigido a Ennio Marques 

Ferreira. Lembrando o período, Ennio recorda que Garfunkel num caso típico de "humor 

francês", tentou, inclusive, pregar uma peça na comissão julgadora, participando sob 

pseudônimo, seu preñóme escrito às avessas: Luap, com uma pintura "abstrata".194 Seu 

objetivo era provar que qualquer um poderia fazer tal tipo de arte. A "obra" foi recusada 

pelo júri, deixando o artista bastante contrariado, mas o episódio demonstra bem não só a 

pouca intimidade com as questões teóricas e técnicas que envolviam a produção abstrata da 

época, mas também o espírito combativo dos defensores da figuração. Unidos pelo 

reconhecimento dos valores tradicionais da pintura e pela crença na manutenção de um 

equivalente reconhecível de uma imagem do mundo, um "correlativo objetivo", para usar 

uma expressão de Cézanne, estes artistas defendiam uma pintura cujas qualidades, técnicas 

ou semânticas, pudessem ser claramente - racionalmente, poderíamos dizer? - aferidas. 

Com o impacto dos Salões de Curitiba e do Paranaense de 1961, e a seleção de 

participantes majoritariamente abstracíonistas da mostra de 1962 do Salão do Paraná, como 

foi chamada, como vimos, a fusão entre o Salão de Curitiba e o Salão Paranaense, realizada 

em comemoração ao cinqüentenário da Universidade do Paraná, verificamos uma nova 

cisão, agora entre os artistas que até então lutavam pela admissão da arte moderna aos 

Salões de arte do Paraná. A corrente modernista se divide novamente, desta vez entre os 

que permaneceriam fiéis à figuração e os artistas que, mesmo que temporariamente, aderem 

a uma forma de pintura na voga da abstração informal, que dominava o cenário brasileiro 

desde sua consagração na V Bienal de São Paulo de 1959. 

A partir de 1962, podemos dizer que o cenário sofre ainda outra modificação, com 

uma divisão não totalmente explicitada, entre os abstracíonistas informais, e a versão 

geométrica da arte abstrata, com Jorge Carlos Sade como seu único representante 

centralizando a quase totalidade das críticas endereçadas à comissão julgadora e à 

organização do Salão Paranaense deste ano. Artista de formação intelectual variada, que 

viajava freqüentemente ao Rio de Janeiro, onde mantinha contatos com artistas e críticos de 

arte contemporâneos, Sade trazia na bagagem as discussões sobre as relações entre arte e a 

vida, que aqueciam os debates cariocas, extrapolando os limites do grupo neoconcreto. 

Impossível não notar a relação de suas obras com as investigações "pictóricas" de Ligia 

194 Ver anexo, figura 12b. 
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Clark, preocupada em estudar as relações entre o dentro e o fora do quadro, entre a moldura 

e o ambiente arquitetônico à sua volta. Podemos ver uma associação clara entre a situação 

objetiva, concreta do objeto de arte livre de preocupações "estéticas" ou representativas, 

estudada pela artista mineira, e as escolhas por Sade dos quadrados de madeira e da cola 

vinilica, pelo que eles eram em si, sem artifícios técnicos de embelezamento ou alusões 

representativas. 

O que poderia parecer um exagero - estabelecer a produção de um único artista 

como representante de uma orientação artística - deixa de sê-lo, tornando-se exemplar, pela 

quantidade e pela virulência das vozes que se levantaram contra a sua premiação e contra 

suas obras em si. Os abstracionistas informais subitamente passaram a fazer parte de uma 

tradição pictórica, que se agarrava com veemência às suas características tradicionais. 

Queriam ser "pintores", embora não acadêmicos. E irônico notar que a presença destas 

obras de iniciante num Salão já tradicional como o Paranaense, produz o efeito que o crítico 

americano Leo Steinberg atribui ao aparecimento das pinturas de Jasper Johns e Robert 

Rauschenberg. Steinberg escreve: "Parecia-me subitamente que os quadros de De Kooning 

e de (Franz) Kline estavam sendo jogados no mesmo caldeirão onde estavam Rembrandt e 

Giotto. Todos pareciam ter-se tornado repentinamente pintores ilusionistas."195 

Então, ao procurarmos apreender a situação da cultura paranaense no início da 

década de 1960, temos um quadro em que, por entre a complexidade das relações artísticas 

e pessoais, destaca-se uma situação que só poderia ter se encaminhado, do modo como o 

foi, pela ação efetiva de um grupo de pessoas que estavam por um lado ligadas aos 

interesses artísticos da vanguarda e por outro, mantinham laços com os centros políticos de 

decisão. Num momento em que as discussões sobre a arte moderna em geral, e a arte 

abstrata em particular, já ocupavam as conversas e a produção de artistas paranaenses desde 

os últimos anos da década anterior, informadas pelas Bienais e pelas idéias trazidas por 

críticos e artistas de outros Estados, faltava o elemento que fizesse a passagem entre as 

tensões da produção e a instância consagradora, a grande vitrine constituída, na época, pelo 

Salão Paranaense. Este elemento foi a entrada nas esferas de decisão dos órgãos culturais 

do Estado, de membros da geração que participaram desde o início dos debates sobre a 

'''5 Steinberg, Leo. Arte contemporânea e a situação do seu publico. In Battcock, G. (org): A nova Arte. 
Perspectiva: São Paulo, 1975, p. 255. 
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mudança de rumos da arte paranaense nos círculos da Cocaco. Estas pessoas detinham as 

condições intelectuais e políticas para que as mudanças na condução dos debates pelo Salão 

Paranaense realmente se efetivassem. 

As condições do campo artístico do Paraná, do qual, como temos visto, as esferas 

oficiais de gestão cultural eram parte importante, foram, como não poderiam deixar de ser, 

uma das resultantes das redes de relações políticas e sociais que tinham no Departamento 

de Cultura, seu elemento catalizador. O ambiente artístico, na ponta dos produtores e 

professores sempre foi completamente dependente das atenções oficiais, pois as primeiras 

tentativas de comercialização de obras de arte apenas começaram a acontecer depois de 

meados dos anos 1950. Jorge Sade lembra de, menino ainda, ver quadros de Arthur Nisio, 

um dos expoentes acadêmicos do Paraná, discípulo de Andersen e professor da Escola de 

Belas Artes, expostas à venda na calçada, encostados na parede na esquina da Alameda Dr. 

Muricy com a Rua XV de Novembro.1 9 6 Em relação às vendas de obras de arte, o normal 

era que lojas de proprietários simpáticos às artes, ou a determinado artista em particular, 

emprestassem suas vitrines aos artistas para que expusessem suas pinturas - pois quase 

sempre eram pinturas - e eventualmente as vendessem. Um ambiente assim acanhado 

economicamente, acaba produzindo uma relação de dependência para com o Estado, pois 

sobrava ao governo a possibilidade de adquirir obras, esculturas para as praças e 

logradouros, pinturas para os órgãos públicos e conceder bolsas de estudo aos artistas que 

caíam nas graças do governo ou, melhor dizendo, de pessoas com influência no governo. 

Ennio Marques Ferreira lembra dos intelectuais que circulavam à volta de Bento Munhoz 

da Rocha, como um grupo que, embora execrados na época, como conservadores ou "de 

direita", pelos jovens que formariam os movimentos de renovação da arte paranaense, era 

composto "de pessoas admiráveis, como Raul Rodrigues Gomes, Vasco Taborda, 

Temístocles Linhares e Wilson Martins". Este, inclusive, no final dos anos 50 e início dos 

anos 1960, estava participando de reuniões junto com empresários da família Fontana e o 

jovem crítico Eduardo Rocha Virmond, ajudando a criar o Museu de Arte do Paraná. Ennio 

afirma que eles é que levavam o governo a comprar obras dos artistas. "A se conceder 

bolsas aos artistas. Eram caras fantásticos, tinham acesso ao palácio, e conseguiam isso. O 

Turim, por exemplo, o próprio Poty, graças a esses intelectuais da época que protegiam os 

Sade, Jorge Carlos: entrevista, Curitiba, 8 de março de 2002. 
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artistas. Sem essas pessoas, a maioria dos artistas que viviam na época, Traple, De Bona, 

dificilmente conseguiriam sobreviver. Eles eram ajudados, o pessoal vendia os trabalhos 

deles, comprava para eles mesmos. Eles eram colecionadores". 

Esta dependência do Estado que com mais alguns poucos admiradores, 

constituíam-se praticamente nos únicos mecenas disponíveis, era um dado da situação 

cultural paranaense do período e a interferência oficial apenas podia se dar pela 

intermediação de pessoas, intelectuais ou políticos, com acesso às esferas de decisão do 

governo. Como os governadores do período, à exceção de Bento Munhoz da Rocha - e ele 

mesmo um conservador em termos de gosto artístico - não tinham relação com as artes 

plásticas menos convencionais, sobrava às pessoas capazes de influir junto aos governantes 

a possibilidade de criar oportunidades para que as idéias e a produção dos artistas 

paranaenses encontrassem meios de se viabilizar. Estas oportunidades, que nos anos 

anteriores à década de 1950 praticamente se restringiam aos "filhos de Andersen", na sua 

maioria professores da Escola de Belas Artes, passou, no final dos 50 a se estender aos 

artistas de outras tendências. Mas foi a ascensão aos postos de direção cultural de membros 

das gerações que se opunham à Escola de Belas Artes como árbitro dos valores artísticos 

locais, e que além disso possuíam as qualificações sociais suficientes para serem ouvidos 

ou fazer valer suas idéias e iniciativas, o fator que criou a possibilidade concreta da 

mudança dos ares. 

A renovação dos quadros da burocracia cultural, ocupados pela nova geração de 

críticos e artistas com fortes laços com as camadas dirigentes do Estado, possibilitou a 

criação das condições para que as formas não acadêmicas de produção artística pudessem 

abrir caminho e se tornar visíveis através dos grandes mecanismos oficiais de validação. 

Esta alteração, ocorrida no início da década de 1960, na composição dos cargos de direção 

de órgãos públicos como o Departamento de Cultura, tornou possível a mudança concreta 

na orientação estética do Salão Paranaense e a conseqüente mudança de rumos nos padrões 

para a aceitação das formas abstratas nas artes plásticas no Paraná, praticadas e discutidas 

pelos artistas desde meados da década anterior. 

* 
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IV Capítulo 

A memoria da abstração. 

O que chamamos, muitas vezes de modo ligeiro ou irrefletido, de cenário ou 

ambiente artístico de determinado local ou região, esconde um complexo feixe de relações 

que merece ser examinados com mais cuidado. Este cuidado é necessário de modo a 

explicitar, na medida do possível, os papéis desempenhados pelos agentes em sua ação na 

constituição deste ambiente específico dentre todas as formulações possíveis na sua dada 

situação. Para melhor entendermos tais papéis, partimos do estudo das posições assumidas 

pelos artistas ou produtores culturais em relação à atuação das instâncias de poder, 

representadas pelos órgãos oficiais de administração da cultura - que não podem ser 

dissociadas dos personagens que os representavam - na luta pela validação de suas posições 

estéticas. Tais posições, por sua vez, eram o resultado de escolhas que poderíamos chamar 

de estilísticas e que só poderiam ser extraídas entre as disponíveis no cenário artístico mais 

amplo de sua época, seguidas pela conseqüente luta por sua aceitação. Procuramos, então, 

neste trabalho, seguir as relações dos agentes nas lutas pela validação de uma produção e o 

conseqüente estabelecimento das posições neste quadro, na busca seja por poder político, 

seja pela manutenção de privilégios de classe ou prestígio, além de eventuais benefícios 

econômicos. As conseqüências dessas escolhas para a produção artística do período e dos 

que lhe sucederam e as ações pela sua validação podem ser exemplares para o 

entendimento das relações construídas entre os ambientes culturais, políticos e sociais, 

buscando seu estabelecimento num quadro político e social específico. 

O nosso cenário, o ambiente cultural influente no Paraná da passagem dos anos 

1950 para os 60, era constituído por um componente tradicional, ativo na manutenção de 

seu prestígio, referendado pela Escola de Belas Artes através de seus professores, que 

representavam um "gosto", ou preferência estética socialmente dominante, formado 

principalmente pelos parâmetros estabelecidos por Alfredo Andersen desde os inícios do 

século 20. Sobre este pano de fundo, trabalhavam os produtores culturais propriamente 

ditos que buscavam a chancela conferida principalmente através de algumas instituições 

que, mediando as relações entre os artistas e a sociedade, desempenhavam um importante 
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papel de validação e conseqüente aceitação social da produção artística. Estas instituições 

eram, além da Escola de Belas Artes, a grande vitrine constituída pelo Salão Paranaense de 

Belas Artes que, por sua vez, mantinha relações com o elemento mediador destas relações, 

o Departamento de Cultura do Estado, órgão que organizava os Salões e assim como a 

Escola, era subordinado à Secretaria de Educação. 

O desenvolvimento destas instituições culturais, das organizações políticas e da 

máquina burocrática do Paraná, estava em consonância com um processo mais amplo 

relacionado às transformações dos projetos políticos dos grupos dirigentes, interessados 

numa imagem de progresso e desenvolvimento da sociedade como um todo, e que acaba 

também por refletir as transformações num mercado de arte ainda marcado por profunda 

dependência estatal, mas que já sentia a pressão dos produtores e consumidores de bens 

culturais, denunciando a demanda por um circuito artístico mais maduro que ainda buscava 

se consolidar. 

As relações do Estado com as questões culturais variam, segundo as demandas 

políticas e sociais do momento, como acontece no final do século 19, quando intelectuais e 

escritores, se dispõem a enfrentar "tarefas políticas que suscitaram o engajamento da 

geração de 1870 - mormente, a questão dos escravos e o encaminhamento do processo que 

culminou com a instauração da República".197 E, para o que interessa ao nosso estudo, no 

período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, inicia-se no Paraná uma movimentação 

nas práticas governamentais no que diz respeito à cultura que iria alterar as relações de 

força entre os produtores artísticos e o governo, mediadas por uma nova geração de 

dirigentes culturais. 

As transformações da visão estatal da cultura no Paraná tinham antecedentes 

nacionais, pois durante o período de Getúlio Vargas, a cooperação de intelectuais 

coordenados por Gustavo Capanema abriu as portas às carreiras e postos burocráticos em 

várias áreas do serviço público, garantindo, ao mesmo tempo, uma face progressista ao 

governo que as mantinha. Mas, como nota Sergio Miceli em seu livro Intelectuais à 

brasileira, "no que diz respeito às relações entre os intelectuais e o Estado, o regime Vargas 

se diferencia sobretudo porque define e constitui o domínio da cultura como um 'negócio 

oficial', implicando um orçamento próprio, a criação de uma intelligentzia e a intervenção 

197 Miceli. Sergio. Op. Cit., 197. 
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em todos os setores de produção, difusão e conservação do trabalho intelectual e artístico". 
198 

No Paraná, os governos de Bento Munhoz da Rocha Netto (1951-1955), de 

Moysés Lupion (1956-1961) e o de Ney Braga (1961-1965), ampliam crescentemente os 

investimentos e a capacidade de atuação nas áreas culturais, que ainda não contavam com 

um corpo de burocratas que pudesse fazer frente às novas demandas. Neste momento, 

segmentos das classes dirigentes, assim como políticos associados aos setores econômicos 

dominantes, se empenharam em ampliar sua presença nas instituições dedicadas à gerência 

das questões culturais. Agora já havia quadros pessoais disponíveis entre os jovens 

intelectuais que, fazendo parte do estrato social dominante, possuíam referências teóricas e 

culturais informadas pela modernidade literária e artística, dispondo ao mesmo tempo do 

capital social necessário ao acesso aos centros políticos de decisão.199 

Os órgãos estaduais destinados a gerir as coisas da cultura, até o final dos anos 

1950, eram dirigidos por membros da burocracia que ainda não estavam afeitos às 

exigências de uma nova situação artística e cultural que não cessava de se transformar. 

Oriundos na sua maioria das áreas Secretaria da Educação, que abrigava o Departamento de 

Cultura, os quadros mantinham uma relação estreita com a Escola de Belas Artes, como o 

comprova a composição das comissões julgadoras do Salão Paranaense desde a sua 

fundação, com os diretores do Departamento de Cultura freqüentemente compartilhando, 

ou apenas convalidando, as visões de arte dos artistas que compunham o corpo docente da 

Escola. Desta maneira, como os encargos burocráticos têm sua atuação em última instância 

voltada aos interesses políticos mais gerais de determinada gestão, acabam criando 

diretrizes que direcionam a produção intelectual e artística, como um filtro que deixa passar 

o que se encaixa no seu modelo especifico de cultura. Como não podia deixar de ser, este 

processo acaba por definir os próprios conteúdos da produção intelectual que necessita de 

sua chancela. Desse modo, criam-se "as condições que permitiram ao poder público 

arvorar-se em árbitro da concorrência intelectual, montando instâncias próprias de 

consagração de autores e obras e ampliando as garantias para a continuidade da atividade 

'' ,s Idem, pp. 197-198. 
Ou, ainda citando Miceli: "não resta dúvida de que as transformações ocorridas no mercado de bens 

culturais são indissociáveis da situação material e social das famílias da classe dirigente em que eram 
recrutadas as diversas categorias de intelectuais", lbd. pp. 76-77. 
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cultural."200 Estas instancias de consagração na área das artes plásticas do Paraná eram 

culminadas pelos Salões de arte, principalmente pelo Salão Paranaense de Belas Artes, que 

premiava artistas, em sua maioria saídos da Escola de Belas Artes, que por sua vez era a 

instituição que fornecia os artistas consagrados que iriam compor boa parte da comissão 

julgadora. 

Mas, cabe sempre uma palavra de cautela, quando tratamos de desvelar os 

processos políticos e intelectuais, diretamente ligados às delicadas, porque produtos de uma 

complexa rede de relações pessoais e sociais, questões de gosto e inclinações estéticas, pois 

as relações de poder entre artistas, intelectuais e o Estado, mediadas pelas instâncias 

governamentais, leva à criação de uma situação típica das relações entre cultura e Estado no 

Brasil, que Antonio Candido chama de a '"grande e lamentável família ' dos intelectuais, 

todos mais ou menos mandarins quando se relacionam com as instituições, sobretudo 
201 

públicas; e inoperantes se não o fazem. No cenário da cultura pós Segunda Guerra, as 

instituições oficiais tornam-se árbitros de vocações, criando reputações e praticamente 

relegando ao ostracismo os que não lhes prestam as devidas vênias. Mas, é necessário 

sempre, mantendo a devida cautela, atentar para o fato que, "Nessas batalhas das 

interpretações" nem sempre se "escapa ao risco de condenar em vez de compreender".202 

Antonio Candido alerta para o que ele chama do perigo desse tipo de análises, que ele 

qualifica, simplificando propositalmente, de "ideológicas". 
"Falo do perigo de misturar desde o começo do raciocínio a instância de verificação 

com a instância de avaliação. O papel social, a situação de classe, a dependência burocrática, a 
tonalidade política - tudo entra de modo decisivo na constituição do ato e do texto de um 
intelectual. Mas nem por isso vale como critério absoluto para os avaliar. A avaliação é uma 
segunda etapa e não pode decorrer mecanicamente da primeira."2 0 3 

Assim, tivemos o cuidado de, ao assumir ou documentar posições estéticas ou 

"ideológicas" dos agentes responsáveis pelos acontecimentos estudados, manter em 

suspenso o caráter avaliativo, seja da produção artística, seja das ações administrativas, pois 

o objetivo que guiou este trabalho foi traçar um retrato das relações entre arte e política no 

Paraná no período estudado. E o Paraná do período, como lembrou Fernando Velloso, era 

extremamente carente de um "meio", que além de fomentar as discussões, produzisse as 

2H" Ibidem, 242. 
2(11 Candido, Antonio in: Miceli, Op Cit., 71. 
202 Idem, 73. 
203 Ibidem, 74. 
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condições para a execução de obras de arte de qualidade compatível com a produção dos 

grandes centros da cultura artística derivada da modernidade ocidental. E o que chamamos 

de arte moderna, como qualquer outro produto humano, é dependente de um conjunto de 

pré-requisitos técnica e socialmente produzidos, a partir do qual e só a partir do qual, como 

lembra Gombrich, uma determinada produção poderá se alçar. 

Podemos resumir o nosso quadro lembrando que a Escola de Belas Artes e o 

Salão Paranaense de Belas Artes, junto com o órgão que os administrava, o Departamento 

de Cultura, todos diretamente ligados à Secretaria de Educação do Estado, compunham o 

ambiente artístico oficial que constitui parte importante do nosso estudo. Seus dirigentes, de 

acordo com suas inclinações e relações pessoais e políticas, tanto junto ao governo quanto 

junto aos professores da Escola de Belas Artes, escolheram durante muito tempo as 

comissões julgadoras do Salão, entre os experts locais, artistas professores da Escola e 

pintores acadêmicos, geralmente ligados à Escola Nacional de Belas Artes do Rio de 

Janeiro. 

Vimos como, nos fins dos anos 50 e começo dos anos 60, um grupo de artistas, 

inicia um movimento propondo a instauração de novos padrões de arte e, principalmente, 

de pintura, diferentes dos pregados pela Escola de Belas Artes. Esses artistas, em contato 

com as Bienais de São Paulo e com a pressão crescente por parte de críticos, visitantes ou 

locais, que compunham as comissões julgadoras do Salão Paranaense, iniciam a produção 

de obras que não contavam com o respaldo de boa parte da imprensa nem, com certeza, do 

público, fosse ele comprador ou freqüentador dos museus e salões de arte. 

Por um lado, alguns dos participantes dos movimentos de modernização da 

pintura paranaense da época, mantinham-se nos limites aceitáveis para os padrões da 

Escola, notadamente utilizando uma figuração "expressiva", termo usado para as 

deformações, que garantiam a "modernidade" da imagem sem negar as qualidades clássicas 

do "bom desenho", a tradicional marca de competência tal como vista pela academia. 

Mantendo igualmente qualidades como o domínio evidente da anatomia e da composição, 

tais artistas apresentavam-se como atualizações das formas tradicionais da pintura 

figurativa, sem rompimento real com a herança dos seus professores. Mas por outro lado, a 

partir do início dos anos 1960, alguns artistas encontraram na abstração informal, a maneira 

de se sentirem em sintonia com as expectativas críticas da arte moderna nacional. Juntos no 
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combate ao predomínio acadêmico nos Salões até o fim dos anos 50, os defensores de 

ambas as correntes são colocados em campos opostos pela unção unilateral da arte abstrata, 

pelos júris dos Salões do início dos anos 60. 

Quando um determinado ambiente artístico ainda não reúne as condições para 

a absorção ou mesmo a manutenção da sua produção, isto é, ainda não desenvolveu um 

sistema de comércio de arte que permita aos produtores uma subsistência independente, 

resta como alternativa o esforço pela aceitação oficial. Por isso, num período em que os 

artistas paranaenses não dispunham de um público capaz de manter a demanda por 

diferentes modalidades da produção que garantisse a sobrevivência profissional de 

diferentes tipos de arte, só podia sobrar a luta pelas atenções do Estado, que era quem 

poderia conferir a validação que suportaria sua afirmação profissional. Tal validação, desta 

maneira, iria estabelecer o diferencial da produção dos jovens artistas em relação às 

gerações dos seus professores. 

As opções disponíveis aos artistas interessados na abstração, "porque era moda" 

como diz o crítico Eduardo Rocha Virmond,204 eram severamente restritas, tanto pela quase 

absoluta falta de informação sobre arte moderna disponível na Escola, quanto pela 

dificuldade de obtenção de textos atuais sobre a arte praticada no período. O cenário 

artístico dos Estados Unidos, o grande centro de transformações estéticas da época, tinha 

seu acesso dificultado pela formação européia dos nossos intelectuais, e, somando-se a isto, 

um clima desfavorável aos Estados Unidos entre uma geração que nutria simpatias, mesmo 

que difusas ou, também, ditadas por modismo intelectual, pela esquerda política. Esquerda 

que devedora da pregação estética stalinista, negava-se a buscar as formas "revolucionárias 

para uma sociedade revolucionária" no dizer de Maiakowski, contentando-se em defender 

uma produção que na sua construção básica reproduzia as estruturas contra as quais 

aparentemente lutava. 

Deste modo, esta geração de jovens artistas teve que escolher, simplificando, entre 

três modalidades de construção abstrata, num período em que as discussões teóricas que 

eliminaram as diferenças de natureza entre a abstração e a figuração em arte ainda não 

estavam consolidadas, embora fossem correntes, principalmente nos Estados unidos, desde 

1952, como as provocadas, por exemplo, pela série Mulheres, de De Kooning. Em primeiro 

21,4 Virmond. Curitiba. Entrevista, 2001. 
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lugar, havia para nossos artistas uma abstração de origem construtivista, que incorporava 

uma crença na ordem a priori da geometria, por isto mesmo associada às ideologias 

coletivistas, chegada ao Brasil com a primeira Bienal de São Paulo de 1951. Em segundo, a 

abstração informal, de vertente francesa, consagrada pela Bienal de 1959, que mesmo 

abandonando as formas aparentes das coisas visíveis, procurava alcançar uma pintura 

"pura", sem o abandono dos seus valores intrínsecos essenciais. E, por último, o modo de 

abstração originado no Expressionismo Abstrato americano, que negava esses valores, em 

favor de uma organização igualitária dos elementos pictóricos espalhados sobre a superfície 

indivisível da tela. Exemplos do movimento americano já estavam presentes nas primeiras 

edições das Bienais, mas o estilo, e as idéias que o suportavam, não foram assimilados 

pelos pintores paranaenses e, devemos dizer, por praticamente nenhum outro artista 

brasileiro do período. É importante notar que uma outra forma de abstração que parte mais 

diretamente das formas cubistas, uma vez que praticamente todas as outras também o 

foram, e foi tentada no Brasil e - no Paraná por Werner Jehring - baseava-se numa 

multifacetação da imagem, na linha praticada por Portinari, e que na verdade revelava a 

falta de entendimento da estratégia cubista. Esta, procurava a revelação das faces não 

visíveis dos objetos tridimensionais quando vistos através do ponto de vista único da 

perspectiva tradicional. Esta multifacetação da imagem, como utilizada pelos modernistas 

brasileiros, na realidade a divisão do plano da tela em "cortes" que não seccionavam nem a 

estrutura básica da composição, muito menos a estrutura da narrativa, foi transformada em 

efeito por pintores como Portinari. Este e seus diluidores, mostraram-se mais interessados 

em conferir uma aparência cosmopolita às suas pinturas, na essência convencionais, do que 

investir algum esforço na investigação dos limites do olhar, e da pintura, na sua tentativa de 

apreender plenamente a realidade visível. 

Nesse momento, lembrando nossa orientação metodológica, achamos ainda uma 

vez, importante reafirmar que trabalhamos pensando "em um pequeno número de conceitos 

fundamentais (...) que têm como ponto central a relação de mão dupla, entre as estruturas 

objetivas (dos campos sociais ) e as estruturas incorporadas (do habitus)."2(b Esse modelo, 

de relações sociais e simbólicas, foi utilizado aqui como instrumento teórico para deixar 

mais claras as formas de produção artística em suas relações com seu ambiente, sem cair na 

205 Bourdieu. Op. Cit., 1997, p. 10, grifo no original. 
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suposição de que, ou esta produção é construída por "um indivíduo autônomo, plenamente 

consciente de suas motivações" ou, em leituras que reduzem os artistas (os agentes na 

terminologia do autor) a "simples epifenómenos da estrutura".206 

Seguindo esta linha de pensamento, o campo que estudamos é constituído pela 

confluência de um ambiente artístico estabelecido, seguidor dos padrões dos "filhos" de 

Andersen através da Escola de Belas Artes, que sofria a pressão dos novos artistas em 

contato com novas formas de arte, conhecidas através das Bienais e dos Salões. Os 

representantes deste ambiente tradicional lutam para manter sua hegemonia em relação às 

recentes demandas artísticas e ao mercado incipiente, através da manutenção dos vínculos 

com a instância política, representada na época pelo Departamento de Cultura, constituindo 

o que Bourdieu na sua terminologia chama de habitus. Tal instância política, por sua vez, 

acaba sofrendo a pressão de suas próprias dinâmicas, de modo que, na esteira das 

modificações sociais, recebe o aporte de representantes de segmentos politicamente 

influentes que se encaminharam para as carreiras intelectuais. Estes novos membros das 

ordens burocráticas que passam a gerir a cultura no Paraná possuíam aspirações 

modernizantes e acabam criando as condições para que as novas vontades artísticas, 

concretizadas nas obras e presente nas discussões desde a segunda metade dos anos 1950, 

encontrassem uma esfera política que as suportassem. 

Seguindo a tendência de desenvolvimento das burocracias intelectuais, iniciada na 

era Vargas, tais como a grande imprensa e instituições políticas e culturais, abriu-se a 

possibilidade de novos agentes ocuparem essas novas posições, fato que se deveu em 

grande parte às condições específicas da formação da sociedade paranaense, que manteve 

uma unidade das forças políticas dominantes representadas por membros das famílias que 

se alternavam no poder, ou dele faziam parte de modo indireto. Portanto, no final das 

contas, vemos que as transformações das formas artísticas tradicionais no Paraná, 

necessitaram da mediação de representantes das forças políticas que sustentaram aquelas 

mesmas tradições. E que a condução dos novos dirigentes aos cargos da burocracia cultural 

deveu-se, dada a situação local, bastante ao capital de relações sociais que podiam 

mobilizar. Claro que estas modificações não se dão apenas por vontade ou gosto estético 

dos agentes, mas como lembra Miceli, falando do ambiente literário brasileiro, "Ao 

2IM' Idem, 10. 
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consagrar os escritores que a elas se dedicam, essas instancias se autoconsagram",207 

conferindo valor antes à instancia política que aos produtores individuais. 

Como vimos, agindo para o desenlace dos acontecimentos tais como se deram, 

tivemos a presença decisiva dos novos agentes culturais, que, oriundos de famílias que 

mantinham relações com o poder político, instauram as condições para a modificação dos 

padrões estéticos seguidos pelo Salão Paranaense. Esta presença pode ser explicada em 

grande parte pela composição característica das camadas dirigentes da sociedade 

paranaense, que deriva sua existência de uma burguesia na origem baseada na indústria 

ervateira, que conheceu no Paraná um processo precoce de industrialização já nas décadas 

de 1870 e 1880. Daí "resulta que a burguesia industrial-exportadora da erva-mate preserva 

a sua posição hegemônica e tradicional no Paraná do início do século 20, o que significa 

um padrão de continuidade social e um círculo social mais fechado ao ingresso de 

imigrantes na política e nos aparelhos de Estado durante boa parte do século 20".208 Deste 

modo, vemos que as transformações, radicais se olhadas de determinado ângulo, não 

deveriam ser vistas necessariamente como uma verdadeira "renovação" pois o paradigma 

principal, a mediação controladora da produção pelas instituições oficiais permanece o 

mesmo, resultando numa "modernização conservadora. (...) O 'antigo regime' se 

acomodando e se articulando com o novo. Ao invés da revolução, das rupturas e das 

inflexões, assiste-se à conciliação e à coexistência."209 

Voltando aos artistas participantes do processo, vemos-los desejosos de mudanças 

mas muitas vezes ligados, eles próprios, a valores que desejavam manter e cujas alterações 

não encontravam respaldo em seu ambiente artístico e social. A opção, que nos parece hoje 

quase natural, foi a escolha de um modo de pintura abstrata, já bastante radical para o 

ambiente cultural da época, mas que por sua vez, mantinha um pé na tradição da qual 

continuavam a fazer parte. A opção pela abstração informal, de origem européia e 

basicamente francesa, garantiu a seus praticantes no Paraná a incorporação de um novo 

parâmetro artístico, sem que com isso quebrassem necessariamente os vínculos com seus 

207 Miceli. Op. Cit., pp. 56-57. 
21,8 Oliveira, Ricardo Costa de. O silêncio dos vencedores: genealogia, classe dominante e Estado no Paraná. 
Moinho do Verbo Editora: Curitiba, 2001, p. 68. 
2,w Idem, 69. 
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antecessores, ainda capazes de reconhecer na nova produção as qualidades típicas da "boa" 

pintura referendadas pela tradição. 

No decorrer de nosso estudo, vimos que a geração intelectual que iniciou o 

chamado movimento de renovação das artes plásticas no Paraná no final dos anos 50, 

assume os centros de decisão no início do governo Ney Braga, em 1961. Ao assumir o 

controle dos postos responsáveis pela organização dos Salões e eventos artísticos do 

Estado, concorrem para o estabelecimento de suas próprias posições estéticas, em 

consonância com as possibilidades de transformação da época. Isto é, encontramos nossos 

artistas e intelectuais num momento em que a arte brasileira como um todo estava apenas se 

abrindo para as vertentes artísticas de origem norte-americana, e onde o Estado não 

comportava mudanças radicais na sua estrutura ainda conservadora, a despeito do discurso 

governista. Desta maneira, a alternativa que restou aos jovens artistas paranaenses que se 

interessaram pela abstração, forma que lhes conferiria prestígio junto à crítica de arte 

influente no âmbito nacional, foi o exercício de um modo de pintura que apesar de 

aparentemente apresentar um rompimento com as formas da pintura tradicional, preserva 

intocada a sua estrutura de base. Seguida de modo consciente ou inconsciente, foi esta 

estratégia que permitiu aqueles artistas um movimento cíclico na história recente da arte do 

Estado, apresentando momentos em que à sua produção não figurativa seguem-se períodos 

em que as estruturas figurativas de suas obras voltam ao primeiro plano, sem que se note 

qualquer efeito contraditório nos modos de entender o espaço da sua pintura e, ao mesmo 

tempo, sem que seja alterado o espaço que ela ocupa no cenário artístico paranaense. 

Abstração e memória. 

Embora uma biografia não seja elemento suficiente para explicar as tomadas de 

posição dos agentes históricos, ela pode ajudar o entendimento de determinados quadros de 

relações, sociais ou artísticas, ao criar um elemento de referência na comparação com as 

decisões e reações a determinados acontecimentos sociais, principalmente quando 

confrontadas com as reações e decisões de seus contemporâneos. 

Vemos em retrospecto, por exemplo, que em 1956 o pintor Werner Jehring, 

informado por sua viagem à Europa de 1953 e influenciado pelas discussões com o grupo 
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da Cocaco, realiza as primeiras pinturas deliberadamente abstratas que se conseguiu 

localizar com este estudo, no Paraná. Sua primeira individual acontece na galeria Cocaco, 

em 1958, mas é somente no ano seguinte que Jehring realiza a exposição numa loja da 

Galeria Tijucas, onde mostra suas obras abstratas em Curitiba.210 Em 1960, participando do 

XVII Salão Paranaense, recebe o prêmio aquisição da Metalúrgica Mueller Irmãos LTDA. 
2 I I 

com a pintura abstrata Variação III. O fato do artista ser possuidor de um temperamento 

retraído, por si só não explicaria sua quase exclusão das referências sobre o pioneirismo da 

arte abstrata no Paraná, mas para isto, como temos estudado, concorreram um número de 

fatores que somados, ajudam a explicar não só a pequena ênfase colocada sobre seu 

trabalho abstracionista, mas também na fraca recepção de suas experiências, o que pode ter 

sido um dos fatores que concorreram para a manutenção, muito mais segura do ponto de 

vista da aceitação de sua obra, de seus interesses nas pesquisas figurativas. Devemos 

lembrar que Werner Jehring era um imigrante, que vivia de representações comerciais, e 

que seu círculo artístico, por um bom tempo, foi o do grupo de artistas acadêmicos que 

falavam alemão e se reuniam em torno de Estanislau Traple, professor da Escola de Belas 

Artes. 

No Paraná, como de resto no Brasil, percebe-se a diferença na amplitude da 

ressonância da atuação dos intelectuais e artistas vindos das camadas mais influentes da 

sociedade e a dos artistas que não pertenciam aos segmentos dirigentes. Ou, como escreve 

Miceli falando dos escritores, "Em outros termos, os ganhos materiais e simbólicos serão 

distintos para um escritor que começou sua carreira como pequeno funcionário ou como 

vendedor comparados aos de um escritor cuja carreira se inicia como alto funcionário ou 
2 1 2 

com um mandato parlamentar. 

Loio-Pérsio, foi outro participante do grupo da Cocaco, e, desde o início, um de 

seus líderes intelectuais. Oriundo de uma família antiga de Minas Gerais, filho de poeta e 

professor, Loio chega a Curitiba na adolescência e logo começa o reforço de sua já boa 

formação cultural, que o leva a passar em primeiro lugar no vestibular de Direito da então 

chamada Universidade do Paraná. Loio segue desenhando, estudando na biblioteca do 

Interamericano e reunindo-se com artistas e intelectuais como seu amigo, embora 

210 Boletim Informativo do Museu Guido Viaro: 1981. 
211 Catálogo do XVII Salão Paranaense: I960. Centro de Pesquisa do MAC/ Pr. 
2 ,2 Miceli. Op. Cit., pp. 53-54. 
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pertencente a uma geração anterior à sua, Nelson Luz, que durante certo tempo foi 

professor de história da arte na Escola de Belas Artes e ele próprio um pintor amador que 

também flertou com a abstração. Para Loio, Nelson Luz era "melhor que todos, melhor que 

o proprio Viaro".213 Na casa de Nelson, Loio mantém contatos com José Geraldo Vieira e 

Sergio Milliet,214 o que seguramente estabelece parâmetros para seus questionamentos 

artísticos. Durante o período de crise da dominação acadêmica no Salão Paranaense, Loio 

liderava as discussões na Cocaco e polemizava na imprensa, defendendo posições 

modernas em arte e de esquerda em política. E esta posição política que o faz aproximar-se, 

na juventude, de uma figuração engajada nos moldes de Portinari, e negar a arte abstrata 

por considerá-la afastada das nossas realidades sociais. A partir de 1957, Loio, em contato 

com o Informalismo espanhol de artistas como Tapiés, começa a perceber a importância 

dada pelos pintores espanhóis à matéria pictórica como constituinte real e concreta da 

pintura, e percebe que sua prática poderia se encaminhar para a aceitação da realidade 

material da obra, em oposição à "virtualidade" da representação figurativa. Este 

entendimento, bastante sofisticado para a época, abre-lhe a possibilidade de aceitar a 

abstração como um dado que, ao invés de dar as costas à realidade social, poderia partir do 

pressuposto da realidade física dos componentes da linguagem pictórica, superando assim 

uma representação ingênua, que a pretexto de comunicação fácil com a "sociedade", 

termina por reproduzir a estrutura do discurso ao qual pretenderia se opor. 

Loio, já residindo em São Paulo, realiza em 1957 suas primeiras pinturas 

totalmente abstratas e, em 1959, é o primeiro artista jovem a realizar uma exposição 

individual no recém fundado Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, sendo, segundo 

ele, o primeiro artista brasileiro a realizar este tipo de pintura abstrata,215 que exibe, no 

mesmo ano, também na V Bienal de São Paulo e na VI Bienal, em 1961.216 Artistas e 

críticos locais declaram que sua obra não-figurativa teve pouca influência no 

desenvolvimento da abstração do Paraná, pelo fato do artista já estar vivendo fora do 

Estado, mas é inegável a sua influência pessoal e muitas das características de sua obra são 

213 Loio-Pérsio. Entrevista, 2001. 
2M Baptista, V. R. V. e Farias, A . A arte de Loio-Pérsio. Museu de Arte do Paraná./ Cronos: Curitiba, 1999, 
p. 19. 
215 Loio-Pérsio. Entrevista, 30 de janeiro de 2001. 
:l<> Relação de artistas paranaenses participantes das Bienais. Centro de Pesquisa do MAC/Pr . 
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encontradas, de diversas formas, distribuidas em muita da pintura feita no Paraná nos 

inicios da década de 1960. 

O artista e administrador cultural Fernando Velloso, foi aluno da primeira turma 

da Escola de Belas Artes, já em 1948, e esteve na viagem de jovens artistas paranaenses à 

primeira Bienal de São Paulo em 1951. Em 1957, participou do Salão dos Pré-julgados que 

marcou o rompimento dos artistas modernos do Paraná com as gestões acadêmicas do 

Salão Paranaense e desde então esteve envolvido em acontecimentos que mudaram a face 

da arte moderna no Paraná. Seu pai tinha sido Secretário de Estado do governo de Moysés 

Lupion e senador da República, relacionamento que possibilitou que uma obra sua, 

realizada na sua temporada de estudos em Paris, de 1959 a 1961, fosse doada, por 

intermédio da primeira dama do Brasil, D. Sara Kubitschek, ao Museu de Arte Moderna da 

Cidade de Paris.217 É na França, onde estuda com André Lothe que, em 1960, executa suas 

primeiras pinturas abstratas. Volta ao Brasil e a Curitiba em meados de 1961, e já a partir 

de agosto de 1961 passa a trabalhar no Departamento de Cultura, ao lado do amigo Ennio 

Marques Ferreira. Fernando recebe um prêmio por suas pinturas abstratas na divisão 

moderna do Salão da Primavera que era mantido pelo Clube Concórdia, e recebe Medalha 

de Ouro do XVIII Salão Paranaense, de 1961, com a pintura Composição em Castanho,218 

Em 1971, no final da gestão de Paulo Pimentel, (1966-1971), Velloso, que era membro da 

AMAB, Associação dos Museus de Arte do Brasil, começa as gestões, junto ao governador, 

para a criação de um Museu de Arte no Paraná. Recordando o assunto, Velloso declara: 

"Eu comecei a mexer com isso e convencemos o governador. O Wilson de Andrade e Silva 

era o diretor do Departamento de Cultura, substituindo o Ennio, que por razões políticas 

tinha se afastado, e eu continuei lá."219 Com a idéia aceita, faltava a sede, e Fernando, que 

era membro da diretoria da Associação dos Funcionários Públicos do Estado, propõe à 

Associação o aluguel de um imóvel, pertencente a ela e que estava fechado, na Rua 24 de 

Maio. O Museu de Arte Contemporânea do Paraná, inaugurado às custas dos próprios 

artistas e funcionários realizarem as obras de acabamento e pintura, permanece no local até 

que Velloso, apresenta ao então governador Emílio Gomes, (1973-1975) a idéia de ceder o 

prédio, na esquina da rua Desembargador Westphalen com a Emiliano Perneta, onde o 

217 Velloso. Entrevista, 2001. 
"I,s Ver anexo, figura 8. 
219 Velloso. Entrevista, 2001. 
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Museu está até hoje. Fernando Velloso lembra que mostrou o prédio, quase em ruínas, ao 

governador e disse: "Olha Dr. Emílio, o Sr. tem quatro meses de governo, o Sr. não vai 

fazer nem um anteprojeto, nesse período, e em três meses eu ponho este museu 

funcionando"220. Fernando Velloso foi designado seu diretor em março de 1970, e 

permanece no cargo até 1984. 

Fernando Calderari, outro dos pioneiros da arte abstrata no Paraná quando ainda 

estudante da Escola de Belas Artes do Paraná, nasce na Lapa e em vez de ir estudar em 

Agulhas Negras, como planejado e seguir a carreira militar como era o desejo do pai, vem 

para Curitiba estudar com Guido Viaro e, aconselhado por ele, presta vestibular na Escola 

de Belas Artes, onde ingressa em 1959. Já em 1961, recebe o prêmio de Melhor Artista do 

Paraná, no II Salão de Curitiba, apresentando desenhos onde a figura humana era quase 

ocultada por manchas obtidas na prensa de gravura; a Medalha de Prata em Pintura no 

XVIII Salão Paranaense, de 1961, com a pintura intitulada Natureza Morta e a Medalha de 

Prata em Desenho, no mesmo Salão, com as obras Natureza Morta I e II. Em 1962, é 

considerado, pelo júri do Salão do Paraná, o Melhor Artista Paranaense, com suas pinturas 

abstratas. Em 63, parte para o Rio de Janeiro, para estudar gravura no atelier do Museu de 

Arte Moderna.221 Também em 1963, Calderari participa da VII Bienal de São Paulo com 

três obras.222 Em 1963 Começa a lecionar a disciplina de Pintura na Escola de Belas Artes, 

onde permanece até se aposentar em 1996. 

João Osório Brzezinski, nasceu em Castro, Pr, e teve as primeiras aulas de 

desenho em Ponta Grossa aos 12 anos de idade. Aos 17 anos, já em Curitiba, passa a 

freqüentar a Escolinha de Arte do Colégio Estadual, e presta vestibular na Escola de Belas 

Artes, onde é colega de Fernando Calderari na turma de 1959. João Osório freqüentava, 

durante o tempo de Escola, o atelier mantido por Luiz Carlos de Andrade e Lima, e assistia 

às discussões na galeria Cocaco, que na época já eram comandadas, segundo ele, por Alcy 

Xavier, artista de idéias políticas de esquerda. "Ele era contra a abstração e todo mundo era 

contra. (...) então havia aquele grupo Renovação na Cocaco, francamente contra a arte 

acadêmica, mas só que era também contra a abstração".223 João lembra que a primeira vez 

22,1 Velloso, Fernando. Idem. 
221 Calderari. Entrevista, 2001. 
222 Relação de artistas paranaenses participantes das Bienais. Centro de pesquisa do MAC/Pr . 
223 Brzezinski. Entrevista, 2001. 
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que viu uma pintura abstrata foi numa exposição no Interamericano em Curitiba, em 1959 e 

no mesmo ano, faz a sua primeira visita a uma Bienal de São Paulo, onde vê muita arte 

abstrata. Em 1961, começa a experimentar, em desenhos premiados no Salão Paranaense 

de 1961, com imagens que, partindo do conceito de amplidão, uma das características 

básicas segundo ele percebidas numa paisagem, rompem com a idéia de horizonte único, e 

através de uma série de simplificações acaba chegando à abstração em pintura. João declara 

que não conhecia a arte povera italiana quando realiza as colagens com estopa que o 

tornaram conhecido e conta que, "por incrível que pareça, o primeiro que eu vi usar estopa 

foi o Fernando Velloso. Ele tinha um quadro pequenininho, que ele colava uns crochés para 

fazer relevo e num cantinho ele colou um quadradinho de estopa. (...) e depois que eu já 

estava fazendo isso, é que alguém falou, escute, mas tem um italiano que faz isso. Daí então 

é que eu descobri o Burri." 

João lembra que em 1961, ano em que ele e Calderari começam os experimentos 

com abstração e Velloso volta de Paris, houve alguns eventos simultâneos em Curitiba. 

Enquanto ele e Calderari experimentavam formas abstratas, João Osório com desenho e 

Calderari com pintura, o pintor Alberto Massuda realiza em julho uma exposição na 

Biblioteca Pública, onde alguns quadros eram abstratos. Logo em seguida, Érico da Silva 

realiza uma exposição na sala de exposições do IPASE, onde também mostra algumas 

pinturas abstratas.224 Segundo João, Velloso chega de Paris em maio e não mostra 

imediatamente suas obras não-fígurativas, "que reservou, como surpresa, para a divisão 

moderna do Salão da Primavera do Clube Concórdia, que era em setembro. Então, segue 

João, "quando ele expôs em setembro, pegando uma medalha de ouro inclusive, os 

abstratos dele, aqui já tinha gente fazendo abstratos junto."225 

Assim, como temos estudado, pudemos observar a luta travada por artistas, 

críticos e administradores culturais, pela imposição dos seus próprios parâmetros e modos 

de entender e validar seus pontos de vista sobre arte, num período em que a produção 

paranaense buscava alternativas aos padrões estabelecidos pelos alunos de Alfredo 

Andersen, instaurando novas possibilidades para as práticas artísticas locais. Uma geração 

de agentes culturais, empreende um esforço que transcende a divisão anterior do cenário 

224 Brzezinski. Idem. 
225 Brzezinski. Ibidem. 
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paranaense, entre modernos e acadêmicos, visando colocar a produção jovem do Paraná no 

mesmo patamar da produção brasileira de vanguarda, isto num momento em que a idéia 

mesma de vanguarda entre os artistas paranaenses do início da década de 1960 era a do 

abandono da pintura figurativa e a adoção de uma abstração informal, defendida pela maior 

parte dos críticos com influência no período e referendada pela Bienal de São Paulo. 

Enquanto as disputas sobre abstração ou figuração entre os participantes das 

discussões na galeria Cocaco e os do Círculo das Artes Plásticas, que se reuniam numa sala 

da Biblioteca Pública, se davam num plano basicamente ideológico, entre os professores da 

Escola de Belas Artes a discussão se dava em termos mais propriamente estéticos, ou, 

melhor dizendo, visuais. Teodoro De Bona, declarava a seus alunos que "se eu for abstrato, 

eu vou ser acadêmico do Kandinski. E tão acadêmico quanto outro qualquer. Porquê eu vou 

ser acadêmico do Kandinski?"226 , logo, o professor dizia preferia pintar seguindo seus 

próprios interesses, "como eu sinto", segundo lembra João Osório. Viaro também tentou 

alguns estudos na linha não figurativa, no início da década de 1960, mas suas tentativas, 

eram basicamente a quase dissolução de formas ou elementos figurativos numa composição 

ou entorno indefinido. Com isso, vemos que para os professores da Escola de Belas Artes, 

tão influentes na formação dos artistas e nas composições dos júris dos Salões que decidiam 

a sorte da produção dos jovens no Estado, o entendimento da pintura abstrata não se 

baseava nas sofisticadas discussões teóricas que explicavam as escolhas dos principais 

artistas abstracionistas internacionais desde o início do século XX. 

Igualmente informados visualmente pelas Bienais de São Paulo, mas movidos por 

impulsos intelectuais diversos, artistas tão diferentes quanto Werner Jehring e Loio-Pérsio -

que já estava residindo em São Paulo seguindo uma carreira nacional - executam suas 

primeiras obras abstratas, sendo Jehring o pioneiro em 1956, seguido por Loio em 1957. 

Estas primeiras iniciativas, porém, não produzem um impacto imediato na produção 

artística paranaense, que ainda não dispunha de aparato teórico nem a possibilidade de 

absorção destas formas de arte, seja por um mercado, praticamente inexistente, seja pelas 

instituições oficiais, ainda extremamente conservadoras. Para isto, foi preciso a mudança de 

orientação na constituição das comissões julgadoras dos Salões, objetivando tanto a 

colocação da produção recente do Estado em contato com o que era feito por artistas, 

226 Brzezenski. Ibd. 
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conhecidos pela crítica nacional por sua produção avançada, como a inclusão do certame 

paranaense entre os eventos importantes da arte contemporânea brasileira. Esta mudança, 

conduzida pelos jovens dirigentes culturais ao assumirem postos de comando da cultura 

oficial, permitiu que, percebendo a mudança dos parâmetros de julgamento, os novos 

artistas paranaenses iniciassem o exercício das questões que para eles moviam a produção 

abstracionista contemporânea. Na sua maior parte, tratava-se de aplicar estudos de 

composição ou dos ritmos trazidos dos gêneros tradicionais da pintura, como naturezas 

mortas ou paisagens, assim como a manipulação da matéria pictórica e dos empastas, 

buscando efeitos com materiais não convencionais para a pintura paranaense da época. A 

direção do Departamento de Cultura do Estado, assumida pelos participantes das 

movimentações da Cocaco e a crescente participação de artistas representantes das 

tendências abstratizantes nos Salões locais, encorajada, como vimos, pelos novos dirigentes 

culturais, abrem caminho para que os jovens artistas do início dos anos 1960 do Paraná 

tentem outras formas de pintura. Estes jovens artistas, informados pelo que podiam ver, 

principalmente nas viagens às Bienais e nos pouquíssimos livros e revistas de arte 

contemporânea disponíveis, começaram a produção de obras que apesar de romperem com 

as formas básicas da pintura figurativa anterior, mantêm com ela uma forte ligação, embora 

provavelmente pela proximidade, na época tais laços passassem desapercebidos. 

Fernando Velloso, artista que freqüentou as Bienais desde sua primeira edição, 

tem uma admiração pelo cubismo que faz com que busque na França o contato com André 

Lothe, que segundo o artista paranaense, apesar de não ser um adepto da abstração, acaba 

indiretamente encorajando-o a seguir este caminho. Este trajeto, faz com que a pintura 

abstrata de Velloso, mantenha uma relação íntima com a grade cubista e que apesar de 

buscar propositalmente romper com os esquemas de uma figuração abstraída, muito comum 

na pintura brasileira da época, preserve da figuração a base no desenho. Esta estratégia 

permite inclusive que anos mais tarde passe a nomear suas pinturas com títulos que trazem 

referências figurativas, principalmente paisagísticas, sem que a construção de suas imagens 

mude de modo significante. A manutenção de uma estrutura figurativa, notadamente a 

preservação da relação da figura e fundo e dos esquemas de composição tradicionais, 

permite que praticamente todos os jovens abstracionistas do período, à exceção de Loio-
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Pérsio e Velloso, possam, de uma forma ou de outra alternar ou voltar definitivamente à 

figuração explícita. 

Para finalizar este último capítulo, acreditamos ter podido demonstrar que o 

cenário artístico do Paraná na passagem das décadas de 1950 para a de 1960, caracteriza-se 

pela mudança nos paradigmas dos modos de entender e praticar as artes plásticas, e por 

artes plásticas, podemos entender o quase exclusivo predominio da pintura, característica 

aliás, de praticamente toda a modernidade ocidental. Esta mudança, foi possível em grande 

parte pelo contato com a produção contemporânea - nacional e internacional - mostrada nas 

Bienais de São Paulo e, em grau menos decisivo, dado o caráter indireto, isto é, pela 

discussão sobre e não pelo acesso direto às obras, pelas conversas baseadas em uma escassa 

bibliografia sobre arte. O acervo de conhecimento artístico ao alcance dos artistas e 

intelectuais do período era composto ou por pouquíssimos livros de arte, sendo quase 

nenhum sobre arte contemporânea e quase sempre mal impressos e em preto e branco; ou 

pela experiência prática transmitida pelos professores da Escola de Belas Artes do Paraná, 

quase todos de formação acadêmica e pouco interessados na discussão dos aspectos 

teóricos ou conceituais das práticas a que se dedicavam. Tal transformação foi buscada por 

um grupo de jovens artistas que em contato com as novas - para o acanhado ambiente 

artístico paranaense - formas de arte, viram suas tentativas sofrerem forte atrito com o 

ambiente no qual muito claramente não eram maioria. O que possibilitou a precipitação das 

mudanças foi a ação extra artística de pressão política sobre os dirigentes culturais oficiais, 

na época a única alternativa de inserção do trabalho no circuito de arte, dada a inexistência 

de um mercado que absorvesse a sua produção. Para que as pressões começassem a dar 

resultados, foi fundamental a articulação dos interessados nas mudanças em centros de 

discussão que muitas vezes misturavam pontos de vistas sobre arte e política, e se 

agrupavam principalmente nas reuniões da galeria Cocaco, fundada em 1957 e do Centro 

de Artes Plásticas, iniciado em 1958. Estes grupos de artistas começam a questionar as 

posições dos dirigentes culturais a partir dos protestos no Salão Paranaense de 1957, 

iniciando um jogo de forças entre a nova geração e os defensores da produção acadêmica, 

representada pelos alunos de Andersen, que lecionavam na Escola de Belas Artes, e pela 

burocracia estatal, que, conservadora, era apenas o retrato do acanhado e pouco informado 

gosto, ou melhor dizendo, conhecimento artístico disponível aos paranaenses do período. 
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No decorrer deste capítulo, procuramos demonstrar como as pressões exercidas 

pelos artistas que buscavam a aceitação dos órgãos oficiais, um aceite que iria conferir 

validação à sua produção num ambiente com quase nenhuma alternativa às mostras oficiais, 

necessitou para se concretizarem, de apoio a partir do interior destes mesmos órgãos 

oficiais. A adoção dos padrões modernos e a conseqüente consolidação das alterações nos 

rumos da produção pictórica do Estado, apenas começam a se estabelecerem concretamente 

quando a geração de intelectuais e artistas que tomaram parte nas escaramuças contra o 

predomínio da arte acadêmica nos Salões patrocinados pelo Estado começa, no início dos 

anos 1960, a assumir cargos de importância na burocracia cultural. Esta geração, 

proveniente de famílias com laços bem estabelecidos com as estruturas políticas do Estado, 

possuíam um capital social que lhes possibilitava livre circulação, ou pelo menos garantia a 

atenção às suas idéias, nos núcleos de decisão do governo do Paraná. Este trânsito garantiu 

a esta nova geração de dirigentes culturais a possibilidade de ter seus princípios 

implementados pela máquina pública de uma maneira que teria sido praticamente 

impossível a artistas ou administradores sem sua articulação social e política. 

As características específicas, tanto de origem social quanto das preferências 

pessoais propriamente ditas, destes grupos de artistas e dirigentes de formação intelectual e 

artística baseadas numa arte de orientação predominantemente calcada nos valores 

tradicionais da alta cultura européia, faz com que a produção que acaba por introduzir os 

valores de vanguarda no Paraná, apenas pudesse acolher através das suas instâncias de 

consagração, a formas de arte que, embora radical na aparência e para os parâmetros 

paranaenses da época, compartilhava ou era decorrência dessas correntes. Esta situação 

específica acaba por não deixar espaço tanto às produções figurativas que tinham 

colaborado nas movimentações que abalaram o predomínio academicista nos Salões e 

órgãos oficiais nas décadas passadas, quanto para qualquer produção artística de orientação 

geométrica. Esta orientação, embora pouco presente nas rodas artísticas paranaenses, já era 

corrente e atuante na arquitetura e desenho de móveis locais no início dos anos 1960, e, no 

aspecto propriamente ligado às artes plásticas, já era mostrada em galerias como a do 

desenhista arquitetônico e designer Paulo Valente. Valente, que segundo Ennio Marques 

Ferreira227 era orientado por Virmond na escolhas dos seus exibidores, organizava 

227 Ferreira. Entrevista, 2001. 
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exposições de artistas geométricos abstratos, mas por não participar das lutas políticas 

culturais no interior dos seus ambientes de influência, acabou não fazendo parte do circuito 

de discussões sobre a constituição de uma arte paranaense que se queria de vanguarda. 

Esta vertente geométrica estabeleceu um circuito paralelo em que toda uma 

produção em arquitetura e design de mobiliário com importante e significativa atuação na 

discussão nacional, principalmente se falarmos de arquitetura, movimentava-se em um 

círculo à margem do das artes plásticas, que ainda há pouco ainda estavam ligadas a 

paradigmas estabelecidos pelo ensino de Alfredo Andersen. Tal produção era mostrada na 

cidade, junto com a produção abstrata geométrica local pouco significativa em termos 

numéricos, junto com grandes artistas geométricos nacionais, mas acabava se constituindo 

num circuito próprio que não provocava o interesse nem dialogava esteticamente com a 

produção das artes plásticas paranaenses do período. 

Este fenômeno não deixa de se mostrar de grande interesse ao pesquisador da 

formação das características estilísticas das artes plásticas modernas do Paraná, pois parece 

significativo notar como, por se manter à margem das instâncias consagradoras locais, 

como vimos, o Salão Paranaense e o ensino na Escola de Belas artes, uma parcela 

significativa dentre as opções estéticas disponíveis aos artistas no período que estudamos, e 

que teve importância maior em centros artísticos com outra formação sócio cultural, 

permaneceu praticamente sem deixar vestígios na produção artística das gerações 

posteriores. 

* 
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Conclusão 

Nosso trabalho partiu do princípio de que o estudo da ação de artistas, no embate 

com as instituições oficiais e de ensino da arte, pela aceitação e validação das suas escolhas 

estéticas, feitas entre as possíveis no cenário artístico de sua época, contribui para lançar 

luzes sobre as relações entre ambientes que se mostram estreitamente interligados, como os 

políticos, sociais e culturais. 

O Paraná dos anos 1950 era um Estado onde formas conservadoras de pensar 

política e arte que persistiam desde o início do século 20, conviviam com atitudes artísticas 

e administrativas objetivando colocar o Estado a par com o desenvolvimento do resto do 

país. Esse Estado conservador, de economia fortemente baseada na agricultura, tenta na 

década de 50 construir uma imagem de prosperidade e poder. Para isto, lança mão de 

elementos simbólicos executados com uma arquitetura destinada a tornar evidente caráter 

modernizador das suas administrações, tais como o conjunto do Centro Cívico, a 

modernização de praças e logradouros públicos, a Biblioteca Pública, o Teatro Guaira. 

Num cenário equilibrado entre tradição e necessidade de construção de uma face 

de modernidade, no ambiente acanhado sob o ponto de vista do comércio de arte, em que os 

artistas não podiam se dar ao luxo de escolher um público específico, sobrava-lhes a luta 

pela aceitação oficial. Isto podia significar tanto a compra de obras pelo Estado quanto 

algum tipo de validação que suportasse sua afirmação profissional, estabelecendo um 

diferencial em relação às gerações dos seus professores. 

O contato com as Bienais de São Paulo, a partir de 1951, começa a alterar a 

percepção do que seria artisticamente relevante e a oferecer alternativas às formas de 

deformação expressiva que constituíam a maneira moderna de pintura aceita e encorajada 

pelos professores da Escola de Belas Artes do Paraná. Em muito menor grau, a discussão 

sobre arte apoiava-se também em uma bibliografia escassa, com poucos livros de arte quase 

sempre mal impressos e em preto e branco ou na experiência prática dos professores da 

Escola de Belas Artes. Estas discussões fomentavam as transformações buscadas por um 

grupo de jovens artistas que obviamente não eram maioria no cenário artístico local da 

época. 
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Neste momento, as discussões metafísicas e de caráter social na base das pinturas 

abstratas de Kandinski e Mondrian já faziam parte do repertório da pintura européia; as 

pesquisas cubistas informavam as investigações sobre uma pintura figurativa de vertente 

objetiva e por outro lado, a psicanálise era usada como apoio pelos surrealistas para 

sustentar as pesquisas artísticas baseadas no fluxo do inconsciente, para ficarmos apenas na 

primeira metade do século 20 na Europa. No Brasil, a abstração firmara-se a partir da 

primeira Bienal, levando a especulações como as do Concretismo em São Paulo e as do 

Neoconcretismo no Rio de Janeiro. No Paraná do final dos anos 1950, o acanhado meio 

artístico não permitia vôos teóricos muito ambiciosos e os valores da pintura local 

continuavam a ser os da correção do desenho "objetivo" e a composição "equilibrada". 

Basicamente, o interesse estava nos estudos de composição, de cor e da matéria pictórica, 

buscando efeitos com materiais não convencionais para a pintura paranaense da época, 

como colagens com estopa, areia ou papel. Estes jovens artistas começaram a produção de 

obras que apesar de romperem com as formas básicas da pintura figurativa de seus 

professores, mantêm com ela uma forte ligação. Neste momento, sobrou aos artistas 

paranaenses a adesão a uma forma de pintura que, rompendo com as aparências da pintura 

tradicional, mantém praticamente intacta a sua estrutura. Esta estratégia, proposital ou não, 

foi o que permitiu aos artistas um vai-e-vem, na história recente da arte do Estado, entre 

períodos de produção não figurativa e períodos em que as raízes figurativas de suas obras 

retornam ao primeiro plano, sem que se perceba uma contradição em seus modos de 

entender seja o espaço da pintura, seja o espaço que ela ocupa na sociedade paranaense. 

Além dos próprios produtores culturais, o nosso cenário era composta pelas 

instituições que mediavam as relações entre artistas e a sociedade. Eram elas, a Escola de 

Belas Artes e o Salão Paranaense de Belas Artes, este organizado pelo Departamento de 

Cultura, que por sua vez era subordinado à Secretaria de Educação do Estado. 

Reproduzindo os pontos de vista dos dirigentes do Departamento de Cultura, durante muito 

tempo as comissões julgadoras do Salão Paranaense eram escolhidas entre artistas 

professores da Escola e pintores acadêmicos, notadamente ligados à Escola Nacional de 

Belas Artes do Rio de Janeiro. 

Por motivos diferentes, artistas como Werner Jehring e Loio Pérsio, este já 

residindo em São Paulo, tentam suas primeiras abstrações a partir de 1956 o primeiro, e 57 
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o segundo. O que levou à precipitação destas mudanças foi a atuação dos artistas modernos, 

articulados em grupos de discussão, organizados principalmente em torno da galeria 

Cocaco e do Centro de Artes Plásticas, que começam a pressionar os dirigentes culturais a 

partir dos protestos no Salão Paranaense de 1957. 

Porém, as alterações nos rumos da produção pictórica do Estado apenas começam 

a se consolidar quando a geração dos intelectuais que participaram da reação à arte 

acadêmica dominante começa, no início do governo Ney Braga, em 1961, a tomar assento 

na burocracia cultural, pois detentora de um capital social que lhe permitia acesso aos 

centros de decisão no governo do Estado, pôde fazer valer seus princípios de um modo que 

dificilmente teria sido possível se tentado por artistas ou intelectuais sem sua articulação 

social e política. As características específicas da formação intelectual e artística destes 

grupos de artistas e dirigentes culturais, ao mesmo tempo negando e continuando as 

relações com seus antecessores, faz com que a produção que se queria de vanguarda no 

Paraná, apenas acolhesse nas suas esferas de validação, uma produção que, embora radical 

na aparência, compartilhava muitas destas características. Deste modo, acaba deixando de 

fora tanto as produções figurativas com quem tinham divido a luta contra os acadêmicos na 

década passada, quanto uma produção geométrica, que embora com quase nenhum 

representante no Estado, era bem representada no âmbito da arquitetura e, já nos anos 1960, 

em galerias que não participavam diretamente das lutas políticas culturais. 

É interessante, e significativo, notar como toda uma produção em arquitetura e 

design de mobiliário, embora importante, significativa e participante da discussão nacional, 

principalmente no que se refere à arquitetura, assim como a escassa produção abstrata 

geométrica local, constituiu um circuito próprio que não dialogava esteticamente com a 

produção das artes plásticas suas contemporâneas. Esta produção estabeleceu um circuito 

paralelo que por se manter à margem das instâncias consagradoras locais, o Salão 

Paranaense e o ensino na Escola de Belas artes, permaneceu praticamente sem deixar 

vestígios na produção artística das gerações posteriores. 

* 

122 



Fontes e Bibliografia 

Fontes: 

Entrevistas 

Adalice araújo. Entrevista realizada em 26 de maio de 2001. Pp. 28-30-45-53. 
Eduardo Rocha Virmond. Entrevista realizada em 10 de maio de 2001. 
Ennio Marque Ferreira. Entrevista realizada em 12 de junho de 2001. 
Fernando Calderari. Entrevista realizada em 27 de junho de 2001. 
Fernando Velloso. Entrevista realizada em 4 de julho de 2001. 
João Osório Brzezinski. Entrevista realizada em 15 de junho de 2001. 
Jorge Carlos Sade. Entrevista realizada em 8 de março de 2002. 
Loio-Pérsio. Entrevista realizada em 30 de janeiro de 2001. 

Periódicos 

Mensagem; apresentada à Assembléia Legislativa do Estado por ocasião da abertura da 3a. 

Sessão Ordinária da 2a. Legislatura pelo senhor Bento Munhoz da Rocha Netto governador 

do Paraná, Curitiba, 1953. 300p. Texto de Nelson Luz, p.51 . 

Joaquim, entrevista com Poty número 1. 

Joaquim, número 7. 

A Gazeta do Povo, "Revoltados os pintores do Paraná". 21 de dezembro de 1957. 

O Estado do Paraná, "Em pé de guerra os artistas plásticos paranaenses ". 22 de dezembro 

de 1957. 

O Estado Paraná de 22 de dezembro de 1957, artigo de Loio-Pérsio: "O XIV Salão 

Paranaense de Belas Artes ou a burrice oficializada " . 

Diário da Tarde, 23 de dezembro de 1957 "Artistas de Fancaria ' autor não assina. 

O Dia, 21 de dezembro de 1957, "O Salão de Belas Artes", de Serafim França. 

O Estado do Paraná, entrevista com Viaro, "O Salão é paranaense e dos paranaenses ". 15 

de novembro de 1958. 

O Estado do Paraná, "Eleito Guido Viaro para o Júri do Salão de Belas Artes". 22 de 

novembro de 1958. 

O Diário do Paraná, "Quirino Campofiorito Veio Trazer Expressão Para o XV Salão 

Paranaense de Belas Artes." 6 de dezembro de 1958. 

123 



O Estado do Paraná, "Campof ior i to sobre arte". 14 de dezembro de 1958. 

O Estado do Paraná, "Salão de Belas Artes". 30 de janeiro de 1959. 

Última hora, "Comissão selecionou telas...". 10 de dezembro de 1959. 

O Estado do Paraná, "Será inaugurado dia 19 o XVI Salão Paranaense de Belas Artes." 11 

de dezembro de 1959. 

Diário da Tarde de 7 de janeiro de 1960, A arte Pura, de José Augusto. 

O Estado do Paraná. "Luiz Carlos de Andrade Lima". Tabloide. 10 de janeiro de 1960. 

Diário do Paraná, "Resultado do Julgamento ao Salão Paranaense de Belas Artes 

Estimulará os Jovens". 1 de dezembro de 1960. 

Artigo de autor e data não identificados, "XVII Salão de Belas Artes na mira dos críticos e 

leigos ". Álbum de recortes do XVII SPBA. Setor de Pesquisa MAC/PR. 

Estado do Paraná Piedade para os jovens pintores. 7 de dezembro de 61, " 

"Cerca de 150 artistas se inscreveram no XVIII Salão Paranaense de Belas Artes". Fonte 

não identificada. Álbum de recortes do XVIII SPBA, Setor de Pesquisa do MAC/PR. 10 de 

novembro de 1961. 

Estado do Paraná, " O XVIII Salão Paranaense", 10 de dezembro de 1961. 

Estado do Paraná, "Para Virmond premiação não poderia ter sido outra." 29 de dezembro 

de 1962. 

O Estado do Paraná. "Salão do Paraná na Berlinda: Para Calderari acabou a 

mediocridade". 20 de janeiro de 1963. 

O Diário do Paraná, "Autodidata foi premiado como melhor pintor." 14 de dezembro de 

1962. 

O Estado do Paraná, "Salão do Paraná na Berlinda: Jair denuncia: Artistas que resistiram 

foram perseguidos'". 9 de janeiro de 1963. 

O Estado do Paraná, "Salão do Paraná na Berlinda: Artistas foram iludidos pelos 

organizadores d exposição." 6 de janeiro de 63. 

O Estado do Paraná, "Salão do Paraná na Berlinda: Brzezinski analisa prêmios concedidos 

a paranaenses. " 12 de janeiro de 63. 

Declaração de Nilo Previdi. Álbum de recortes sobre o XIX SPBA, MAC/PR. 

124 



O Estado do Paraná, "Salão do Paraná na Berlinda: Previdi diz que o julgamento foi 

verdadeira farsa. " 4 de janeiro de 63. 

0 Estado do Paraná, "Salão do Paraná na Berlinda: Para Salles Gomes abstracionismo é 

uma doença necessária. " 23 de janeiro de 63 

Ultima Hora, "BPP: Arte pura de crianças e jovens suplanta 'cerebralismos ' de adultos". 

22 de janeiro de 63. 

Coluna Leia/Literatura. Walton Wysocki. Álbum de recortes sobre o XIX SPBA, MAC/PR. 

O Estado do Paraná , "O Salão do Paraná e a Pintura Brasileira". 27 de janeiro de 1963. 

Revista Panorama, "O trágico dilema da arte." Março de 1963. 

"Artistas revoltados com artigo de Adolfo Soethe." Álbum de recortes sobre o XIX SPBA, 

MAC/PR. 

Gazeta do Povo: sobre Exposição de Mario Rubinski. 8 de junho de 1967. 

Estado do Paraná, "João Osório por ele mesmo." 22 de janeiro de 1968. 

Catálogos de Exposição 

Exposição de Loio-Pérsio. Galeria Cocaco, 1957. 

Catálogo da exposição A Construção do Olhar, MAP, 10 de julho de 1996. 

Catálogo da exposição de Werner Jehring na Galeria do CCBEEU, 21 de agosto de 1975. 

Fontes diversas: 

Abbagnano, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Ed. Mestre Jou, 1982. 

Histórico da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. 

Histórico do Museu Alfredo Andersen. Fornecido pelo Setor de Pesquisa do MAA/PR. 

Carta ao Diretor do Departamento de Cultura, datada de 20 de dezembro de 1957, assinada 

entre outros, por Loio-Pérsio e Ennio Marques Ferreira. 

Boletim Informativo do Museu Guido Viaro, março de 1981. 

www.art lex.com. 

Encyclopaedia Universalis France S.A. 2000 

125 

http://www.artlex.com


Bibliografia 

Alberti, Leon Batista. Da Pintura. Campinas: Unicamp, 1989. 

Almeida Santos, Antonio César de. Memórias e cidade. Depoimentos e transformação 

urbana de Curitiba (1930-1990). Editora Aos quatro ventos: Curitiba, 1997. 

Baptista, V. R. V. e Farias, A. A arte de Loio-Pérsio. Museu de Arte do Paraná/Cronos: 

Curitiba, 1999. 

Battcok, G. (org). A nova Arte. Ed. Perspectiva, : São Paulo, 1975. 

Bois, Yve-Alain. Painting as Model. The MIT Press: Cambridge/London, 1998 

Bouleau, Charles. Charpentes. La géométrie secrète des peintres. Ed. Du Seuil: Paris, 

1963. 

Bourdieu, Pierre. Razões Práticas. Sobre a teoria da ação. Papirus Editora: Campinas, 

1997. 

Bourdieu, Pierre. O Poder simbólico. Difel: Lisboa e Bertrand: Rio de Janeiro, 1990. 

Brito, Ronaldo. Neoconcretismo: Vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro. 

Funarte: Rio de Janeiro, 1985. 

Chartier, Roger. A História Cultural (trad. Maria M. Galhardo). Lisboa: DIFEL, 1990. 

Chipp, Herschel B. Teorias da Arte Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 

Cocchiarale, Fernando e Geiger, Anna Bella. Abstracionismo Geométrico e informal. A 

vanguarda brasileira nos anos cinqüenta. Rio de Janeiro: Temas e debates 5, Funarte, 

1987. 

Delumeau, Jean. A civilização do Renascimento. Editorial Estampa: Lisboa, 1966. 

Dunning, W. V. Changing images of pictorial space. Syracuse: Syracuse University 

Press, NY, 1991. 

Dunning, W. V. The roots of postmodernism. Englewood Cliffs: Prentice Hall. N. Jersey, 

1995. 

Fer, B; Batchelor, D; Wood, P. Realism, Rationalism, Surrealism. Art between the 

Wars. New Haven & London: Yale Un. Press., 1994. 

126 



Ferreira, Ennio M. Cartas da Paulicéia. Diário do Paraná: Curitiba, 25 de agosto de 1957. 

Em Loio-Pérsio. Catálogo da exposição A construção do Olhar, MAP, 10 de julho de 

1996.) 

Ferreira, Glória e Cotrim, Cecília, org. Clement Greenberg e o debate crítico. Jorge 

Zahar Editor: Rio de Janeiro, 1997. 

Fineberg, Jonathan. Art since 1940. Strategies of being. Prentice Hall: London, 1995. 

Foster, Hal. Recodings: Art, Spetacle, Cultural Politics. The New Press: New York, 

1999. 

Frascina, F. et al. Modernity and Modernism. French Painting in the Nineteenth 

Century. New Haven & London: Yale Un. Press., 1993. 

Funarte. Col. Arte Brasileira Contemporânea. Lygia Clark. Funarte: Rio de Janeiro, 1980. 

Goldstein, Carl. Teaching art: academies and schools from Vasari to Albers. Cambridge 

University Press: NY, 1996. 

Greenberg, Clement. Arte e Cultura. Ensaios críticos. São Paulo: Editora Ática, 1996. 

IPARDES. O Paraná Reinventado, Política e Governo. IPARDES/SEPL/FUEM: 

Curitiba, 1989. 

Justino, Maria José. 50 anos do Salão Paranaense de Belas Artes. SEEC/MAC: Curitiba, 

1995. 

Krauss, Rosalind. Grids : Format and Image in Twentieth Century Art. New York: The 

Pace Gallery, 1979. 

Krauss, Rosalind. The Originality of the Avant-garde and other Modernist Myths. The 

MIT Press, Cambridge, 1996. 

Linhares, Temístocles. Diário de um crítico. Vol. I. Imprensa Oficial, Coleção Brasil 

Diferente: Curitiba, 2001. 

Lynton, N.; Smith, A.; Cumming, R. e Collinson, D. Gen. Ed. Deighton, E. Looking into 

Paintings. Open University And Faber and Faber: London and Boston, 1985. 

Miceli, Sergio. Intelectuais à brasileira.Cia das Letras: São Paulo, 2001. 

Oliveira, Ricardo Costa de. O Silêncio dos Vencedores: Genealogía, Classe dominante e 

Estado no Paraná. Moinho do Verbo Editora: Curitiba, 2001. 

Pereira, Luís Fernando Lopes. Paranismo: O Paraná Inventado. Cultura e imaginário 

no Paraná da I República. Aos Quatro Ventos: Curitiba, 1998. 

127 



Serviço de Informações dos Estados Unidos, Adlow, Dorothy, org. A pintura Americana 

no século XX. SIEU: s/ data, mas posterior a 1955. 

Tassinari, Alberto. O espaço Moderno. Cosac & Naify: São Paulo, 2001. 

Vallier, Dora. A arte abstrata. Edições 70/ Martins Fontes: Lisboa/ São Paulo, 1986. 

Viaro, Constantino. Guido Viaro. Editora Universitária Champagnat: Curitiba, 1996. 

Wood, Paul et al. Modernism in dispute. Art since the forties. Yale Univ. Press: New 

Haven/London, 1993. 

Zilio, Carlos. A Querela do Brasil. A questão da identidade da arte brasileira. Ed. 

Relume Dumará: Rio de Janeiro, 1997. 

128 



Anexos 



Figura 1. Transfiguração. Rafael. 

Uma imagem reveladora Ja estruturação 
social. A cena é claramente feita para ser 
contemplada como um espetáculo a que só 
temos acesso à parte inferior, através da 
diagonal entre a perna do homem à esquerda 
e a da moça ajoelhada mais à direita. O 
retângido áureo é dividido em duas partes das 
quais a inferior, quadrada, onde a cor 
predominante é o marrom terreno e em que a 
composição é tortuosa e dramaticamente 
confusa, a figura serpentinata que os 
escritores da época comparavam ao 
movimento das chamas. O contraste é forte 
com a parte superior, de cor 
predominantemente azul celeste, e onde as 
figuras são dispostas harmoniosamente 
segundo as formas geométricas básicas: o 
círculo formado pelas nuvens e que 
envolvendo as figuras apóia-se nas cabeças 

das duas figuras centrais da parte inferior. Um triângulo está inscrito neste círculo com 
o vértice na cabeça do Cristo, seus lados são traçados pelas inclinações dos apóstolos 
ao seu lado e a base é o patamar que separa o céu e a terra na cena pintada. 



Figura 2. Mondrian. Composição com 
amarelo, 1930. 
A pintura é concebida, segundo o pintor, 
através dos princípios da Teosofía, que 
pregava que o mundo seria engendrado 
a partir dos dois princípios básicos 
universais, simbolizados pelas linhas 
horizontais - o princípio feminino e as 
verticais - o masculino. Como a cor 
tradicionalmente era entendida como 
imune ao controle pela razão, o artista 
restringiu sua paleta às cores básicas e, 
neste caso, o amarelo é o escolhido. 
A pesquisa pictórica de Mondrian não 
estava alicerçada apenas numa 
metafísica desvinculada da realidasde 

concreta do mundo, para o artista o objetivo era o de preparar "advento da sociedade 
sem classes, onde as relações sociais seriam transparentes e não reificadas, e onde não 
haveria diferenças entre artistas e não artistas, arte e vida. A nova arte deve ser, em si 
mesma, o modelo e augiïrio de tal libertação: Essa libertação futura, ou estado 
socialista, é divisado através dos princípios do neo-plasticismo, da qual a arte neo-
plástica pode somente ser um 'pálido reflexo ', embora o mais avançado possível a esse 
tempo "(Bois: 1998, p. 239) 



Figura 3. Jackson Pollock. 
Cate Jral, 1947. 

constitutivos. 

Esse processo pictórico permite que a 
imagem resultante seja o produto da pura 
ação de pintar, destituída de intenção da 
representação de alguma virtualidade, 
mesmo que inconsciente, e que ao mesmo 
tempo seja o resultado das características 
físicas da tinta ajustando-se, pela ação da 
gravidade ao tecido na horizontal, 
espalhando-se igualmente por toda a 
superficie da tela numa distribuição que 
elimina, pela primeira vez na historia da 
pintura, qualquer possibilidade de 
hierarquização dos seus elementos 



Figura 4. Nilo Previdi, Lavradores.c. 1950 (Acima, imagem em: Justino, Maria J.. 50 
anos do Salão Paranaense de Belas Artes.Curitiba.SEEC, 1995). 
No campo artístico paranaense artistas de esquerda permaneceram ligados a uma 
figuração ainda devedora das formas figurativas européias e de um estilo conectado 
com a propaganda stalinista, que se espraiou pelas Américas da época, derivado do 
muralismo mexicano, enquanto alguns artistas, já no final dos anos 50, tentavam 
isoladamente experiências com a abstração. Previdi, embora buscando formas de 
pintura que rompessem com o academicismo, continua fiel à figuração por considerar a 
arte abstrata desvinculada da realidade social brasileira. 



Figura 5. Loio-Pérsio. Composição n 0 22. Óleo sobre tela. 18,5 x 36 cm. 1960. Acervo 
Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro 

Nessa pintura, a composição é aberta e a matéria ocupa o espaço real da superficie da 
tela, articulando o espaço tanto quanto a cor e a luz. Cor, luz e matéria igualam-se, sem 
a necessidade de esquemas formais associados aos gêneros tradicionais da pintura. A 
imagem resultante é descentralizada, fugindo a uma alusão à figuração, mesmo que 
reduzida apenas à sua estrutura. Buscando uma pintura que dê conta de suas 
preocupações com o ambiente político e social em que vivia, Loio-Pérsio, apoiando-se 
nas idéias pictóricas do Informalismo espanhol, segundo o próprio artista, evita a 
sugestão do espaço da paisagem ou do retrato sob as manchas. Segundo o artista, a 
pintura é uma coisa concreta, e pela sua matéria mantém-se ligada à realidade. 



Figura 6 Werner Jehring. Óleo sobre tela. 49 x 59 cm. (medidas aprox.) 1956. Acervo 
Fernando Schlemm. 

Considerado pelos críticos Adalice Araújo e Eduardo Rocha Virmond, como o 
primeiro artista paranaense a realizar pinturas abstratas, Jehring constrói um espaço 
baseado nas experiências pós-cubistas onde se percebe uma consciência precoce, para o 
ambiente paranaense, do papel dos limites do retângulo da tela para a definição da 
imagem pintada. O espaço que ela ocupa não é o espaço do mundo, mas a superfície 
inegavelmente plana da pintura, realçada pelas linhas retas que se cruzam sem pôr em 
risco a integridade do quadro. Uma imagem que devedora dos estilos da abstração 
européia que aproveitaram as lições do cubismo, embora deixando de lado as 
preocupações teoréticas dos seus fundadores. 

Ao lado das inegáveis qualidades plásticas, percebe-se que o artista, como a 
imensa maioria dos pintores abstratos do Paraná, estava mais preocupado com as 
soluções formais, que não incluíam contestações ao status quo, nem da instituição da 
pintura, muito menos do seu ambiente social. 



Figura 7. Mario Rubinski. Salão São José 3. Óleo sobre chapa. 149 x 74,5 cm. 1961 

Esta é uma imagem, bastante abstraída, mas que mantém a referência ao mundo exterior 
à pintura. A começar pelo título, a paisagem urbana se insere, fragmentada, no centro da 
tela. Figura e fundo, facilmente discerníveis, constroem um espaço raso mas que 
mantém a noção de aprofundamento possível do olhar, para dentro do espaço da pintura. 



Figura 8. Fernando Velloso. Composição em castanho. Óleo sobre tela, 80 x 40 cm. 
1961. Acervo MAC/Pr. 
A primeira pintura a receber o prêmio máximo do Salão Paranaense de Belas Artes, em 
1961, é estruturada a partir da linha escura, vertical e reta à direita, cortada pela curva 
em castanho. A grande área à esquerda, de cor sutil também é modulada em um 
movimento curvo, relacionando-se com os quadrados vermelhos, o que tensiona o 
interior do retângulo da tela. Relação entre verticais e curvas, típico das obras 
posteriores do artista, evidenciando a continuidade de deu processo compositivo. 



Figura 9. Fernando Calderari, Pintura I. Obra premiada no XIX Salão Paranaense de 
Belas Aries de 1962 confirmando a aceitação oficial da pintura abstrata no Estado. 

Empreendendo uma investigação das qualidades da matéria em suas obras do 
período, Calderari aplica essa idéia à estrutura de suas naturezas-mortas, já bastante 
abstraídas, que haviam sido premiadas no salão de 61. Interessante notar como a ênfase 
na matéria não anula as qualidades formais, tradicionais, da pintura. Aspectos como a 
estrutura clara, baseada no contraste entre as formas diferenciadas, centralizadas e um 
fundo mais escuro e indiferenciado, resultando em uma composição equilibrada. A 
abstração de Fernando Calderari procura enfatizar um dos aspectos da execução da 
obra, sem descuidar da ordem geral do conjunto. O balanço entre os pesos das formas 
que constituem a pintura joga tanto com o claro e escuro, quanto com as diferenças de 
textura encontradas na superfície do quadro. 



Figura 10. João Osório Brzezinski. XCVII. Técnica mista. 70 x 100cm. 1961 
Acervo do Artista. 

Partindo de fragmentos da figura humana, transformada em paisagem, o artista 
opera uma passagem entre os elementos com modelado tridimensional para os 
elementos típicos do espaço plano da tela através da linha e da letra. A área pintada em 
ocre, de profundidade indeterminada é confrontado com a escrita cursiva que só pode 
acontecer no plano. A imagem deitada preenchida por uma caligrafia ilegível pela sua 
redução ao ritmo mínimo, remete a possibilidade de uma narrativa. Aqui há uma 
história a ser contada ou, nesse caso, testemunhada visualmente pelo observador. 



Figura 11. Alfredo Andersen. Limpando sardinhas, (detalhe) O pintor norueguês, assenta os 
parâmetros para uma pintura agora provida de competência técnica e que começa a investigar as 
características da paisagem paranaense, sem, no entanto afastar-se das soluções de 
representação, seja da luz ou do espaço, típicas do ambiente europeu, no que é seguido com 
entusiasmo por seus alunos que principiam a busca, prática e teórica, de uma pintura "paranista" 
mas com a dicção culta que conferia legitimidade ao que seria de se esperar de uma "boa 
pintura". A investigação de uma luz própria dos trópicos, o coloca entre os pioneiros da 
discussão artística sobre uma pintura brasileira, mas a manutenção do desenho e da composição 
em seus papéis tradicionais, assim como a escolha dos temas "convencionais' granjeou-lhe a 
antipatia das gerações posteriores. 



Figura 12.a (acima) Praça da Ordem. Óleo sobre tela, 1957. Paul Garfunkel Artista 
nascido em Fontainebleau, França, onde estuda engenharia na Ecole Polythechnique de 
Paris, chega ao Brasil em 1927 e fixa-se no Paraná em 1939. Participou da I Bienal de 
São Paulo e foi participante ativo das disputas entre os artistas de tendência modernista 
nos seus embates com as orientações acadêmicas do Salão Paranaense a partir dos anos 
1950. 
Figura 12.b (abaixo) Óleo sobre cartão. 21 x 31 cm (medidas aproximadas) Obra 
submetida sob o pseudônimo de Luap (Paul, escrito ao contrário) ao júri do Salão 
Paranaense. 


