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INTRODUÇÃO À LEITURA DOS DEPOIM ENTOS

Este volume tem por objetivo divulgar as seis entrevistas que foram utilizadas para 

a redação da Dissertação de Mestrado SER VISTO É ESTAR M ORTO: M IGUEL 

BAKUN E O M EIO ARTÍSTICO PARANAENSE (1940-1960), apresentada aos 

Cursos de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná.

Essa publicação oferece a possibilidade de avaliação da pertinênica dessas fontes 

para o estudo realizado, podendo também inspirar novos temas e novos enfoques para 

futuras pesquisas sobre o pintor paranaense Miguel Bakun e também sobre o meio 

artístico paranaense do século XX.

O ponto de partida para as entrevistas deu-se na definição do problema de pesquisa 

que acabou conduzindo à utilização das fontes orais. Elaboramos um roteiro que 

apresentava questões fechadas como por exemplo: Qual teria sido a ligação do 

entrevistado com o artista em questão? As questões pertinentes a cada entrevistado foram 

transcritas e aparecem no decorrer do texto. Salientamos que ainda que o roteiro das 

entrevistas apresentasse questões fechadas foi permitido ao entrevistado que divagasse 

também por outras questões que o interessavam.

A menor entrevista durou aproximadamente 40 minutos sendo que a maior chegou 

a cerca de 100 minutos. Tomamos como regra realizar apenas uma sessão com cada 

entrevistado, evitando produzir uma reelaboração das declarações obtidas.

Quanto as transcrições das entrevistas podemos dizer que dispendemos entre seis e 

oito horas de trabalho para uma primeira transcrição. Passando posteriormente para a fase 

de conferência e de correção, que ocupou outras tantas horas. Depois de cuidadosa leitura 

essa primeira versão do trabalho era editada e entendida como versão final.

A transcrição não corresponde a uma reprodução da entrevista. Realizamos uma 

edição do texto das entrevistas, que teve como objetivo a retirada de passagens 

irrelevantes. Já no que se refere às informações necessárias à investigação, o conteúdo das 

transcrições se apresenta o mais fiel possível às declarações manifestadas. O mais fiel
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possível porque não se dipunha do equipamento técnico ideal para a realização das 

entrevistas bem como das transcrições. Também porque editamos alguns trechos que 

apresentavam comentários de caráter estritamente pessoal e desvinculados do conjunto 

das declarações que estavam sendo produzidas.

As transcrições conservam a estrutura das entrevistas, mantendo as intervenções do 

investigador. Assim, o sinal de reticências (...) significa pausa ou hesitação, textos entre 

colchetes assinalam intervenções ou explicações realizadas na transcrição, comentários 

referentes ao momento da entrevista e omissões na transcrição, como por exemplo, 

[Trechos incompreendidos], [Interrupção-telefone] etc. Para distinguir as falas do 

entrevistado e as do entrevistador optamos por antecedê-las com a inicial de um dos 

nomes do entrevistado. As falas de Fernando Antonio Fontoura Bini, por exemplo, são 

precedidas pela letra B. - ,  já  as falas da entrevistadora Katiucya Périgo são precedidas 

pela letra K.
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Curitiba, 4 de junho de 2001 

Local: Universidade Federal do Paraná -  Ed. D. Pedro I

Curitiba-Paraná 

Entrevistadora: Katiucya Périgo

Entrevista com Fernando Antonio Fontoura Bini 

(Professor e Crítico de Arte paranaense)

[Vendo um retrato da família de Bakun]

B. -  No primeiro aqui, você tem um retrato de família e provavelmente toda a família 

dele, pai, mãe, os irmãos, e aparece ele. Eu tenho a impressão de que ele era um dos filhos 

mais velhos.

Aquela declaração, lembra? Que uma vez você conseguiu uma declaração que o 

irmão falava que ele não era pobre, e era o irmão mais novo. Então, aqui ele tem 

realmente uma idéia muito interessante, inclusive como foto, interessante, que mostra 

bem o tipo de família, exatamente tradicional, o retrato oval na parede, o casal, o pai e a 

mãe, só que gozado, está invertido lá [na parede], aqui está numa posição diferente.

K. -  Mas é o pai e a mãe? Sabe que eu não reparei...

B. -  Esse é o pai e a mãe; veja que são parecidos até. Só não está com óculos naquele 

momento. E aí toda a família, e além de outros retratos, outros quadros na parede. 

Realmente a família tradicional, bem convencional, a casa, inclusive a própria origem 

polonesa de encher a parede de quadrinhos. Os poloneses gostavam de por bastante coisas 

na parede, a gente não pode ver a cor que deve ser, entendeu... aquelas cores, o azul claro, 

o rosa, que são cores bem típicas das casas polonesas. Carpê no chão, ou então o taco, 

aquele taco pequenininho que formava figuras. Realmente não é de uma família pobre, é 

uma família razoavelmente bem.

[Mostrando outras fotos] Na tua foto seguinte você já  tem um pouco da história dele, 

bastante jovem, na Escola da Marinha, ele quer ser marinheiro. Aqui só uma fotografia
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dele, parece ser com 16 anos, por aí que ele entra na Marinha. Tem aqui outro retrato, 

provavelmente era uma fotografia 3X4, não dá pra saber se é, já  então jovem, deve ser o 

período em que ele estava na Marinha, daí ele teve um acidente, um pouco mais velho, 

mais velho, era jovem ainda, com um pouco mais de idade do que está aqui, e ele vem pra 

Curitiba, e aí que ele encontra com a esposa dele. Isso tem, então... algumas fotografias... 

como está interessante. [Mostrando mais fotos] Veja agora, mudou um pouco, porque ele 

perde esse convívio com a família, o convívio já  um pouco mais afastado, também,

dividir tudo com a família dele também... E aqui já  é a família dele, mais simples, casa de

madeira. E ele, pelo que a gente escuta, era um sujeito bastante simples, e ele veio pra 

Curitiba a fim de ser, inicialmente, fotógrafo, ele vai ter aquelas máquinas lambe-lambe, 

os caixotes. Você percebe dentro da casa que ele já  se decide pela pintura. Então, nas 

primeiras paisagens você já  pode ver que ele começa a mostrar o que ele é. Olha como ele 

está perto dos quadros. Olha que coisa interessante aquelas folhinhas na parede...

K. -  Da Nestlé?

B. -  Da Nestlé... e as paisagens do Paraná, por isso que ele vai se tomar conhecido como 

grande paisagista do Paraná, como um dos maiores paisagistas do Paraná. Maior 

paisagista no sentido que ele vai produzir muito mais paisagens do Paraná, muita fixação 

no pinheiro... Interessante essa foto, onde você achou?

K. -  No Museu de Arte Contemporânea.

B. -  Ah, é? No MAC, mas deste tamanho a foto?

K. -  Não, mandei ampliar. Mas é metade disso.

B. -  Não lembro de ter visto isso lá.

K. -  Eu acho que é doação do Domício Pedroso. Então foi há pouco, porque no início da 

minha pesquisa tinha...

B. -  Que safado o Domício, ao invés de me mostrar essas coisas. Outra foto bastante 

expressiva porque é o casal, mas aí no meio da paisagem. A grande questão que você viu 

no seu trabalho sobre o Bakun, é que ele queria se transformar em paisagem, quer dizer, 

paisagem e ele é uma coisa só, ele é meio...
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K. -  E essas são umas das fotos únicas que ele está sorrindo, é tão estranha essa coisa.

B. -  Ele aparece sempre meio sério. Ela está sorrindo e ele está sério. Isso me lembra 

muito uma fotografia de casamento mas não era, porque ela está de preto. Mas ela era 

viúva! Pode ser que seja, inclusive ela tinha as duas filhas já  grandes. [Mostrando outras 

fotos] Aqui, posando de pintor. E com o retrato da mulher atrás. Veja que interessante, 

que todos eles, todas as fotos que tem... é foto de família. Onde será que o Domício 

conseguiu? Isso é um auto-retrato. Olha que interessante essa foto. O que se conta é que 

havia um tempo que ele mesmo fazia seus próprios temos. No tempo em que ele estava na 

Marinha, ele tinha aprendido o oficio de alfaiate. Mas ele era alfaiate da Marinha, quer 

dizer, os temos eram meio tortos. Então...

K. -  Dá pra perceber como ele era manco, que essa perna é mais curtinha.

B. -  Meio desengonçado. Isso quer dizer que ele andava meio em pulinhos, quer dizer, 

lembra da entrevista que tem naquele filme? Você tem aquele vídeo, não é? No vídeo do 

Sylvio Back, o Tomaz Wartelsteiner diz que ele andava meio pulando, pra desviar das 

folhas do chão. Essa é uma das fotos mais convencionais que a gente conhece em termos 

de pintura, pintando uma paisagem, só falta mostrar o cavalete que deve estar diante dele. 

Ele está pintando uma paisagem na própria paisagem. Isso aqui, ao que me parece, é 

justamente essa mudança de status social, porque, como ele... é evidente que a 

aposentadoria da Marinha deveria ser suficiente pra sobreviver, mas não era nada 

extraordinário, porque ele fica muito pouco tempo na Marinha, e ele sai porque não pode 

continuar, porque não é mais apto a ser marinheiro. Nessa foto dá pra ver que ele tem esse 

problema na perna. Então, como é que ele poderia continuar sendo militar? Ele deveria ter 

uma aposentadoria muito pequena, por isso a luta pela existência dele é muito grande, pra 

ele poder ter uma situação um pouquinho melhor, ele teria realmente que trabalhar. 

[Mostrando outra foto] Você vê nessa segunda foto que aparece o novo casal, que pode 

ser até uma fotografia de casamento, eu não sei. Eu não sei, porque ela era viúva, talvez 

então não ía se vestir de branco pra casar. [Comparando duas fotos] Você vê que já  é uma 

casa bem mais simples do que essa aqui. Essa casa é de alvenaria, uma grande casa,
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tipicamente polonesa, com o retrato de familia tradicional, muitos objetos... Veja os 

armários, a cristaleira, com entalhe em madeira, elefantinho, quadros na parede, com 

bastante coisa na parede, e o retrato, sem esquecer do retrato do avô. Uma grande 

poltrona, veja, cabem... 1, 2, 3... Aliás, só três cabem na poltrona, um está na cadeira. E 

aqui mostra que é mais... a familia já  é mais simplória.

K. -  E quanto a esse retrato aqui, não sei se você tem algum conhecimento desse retrato, 

daquele escritor Romanowscki que até saiu no jornal uma matéria que dizia que ele soube 

bem como captar a cara de idiota do escritor, você tem conhecimento desse episódio?

B. -  Não. O que eu posso dizer é que aqui as características dele, principalmente quando 

você vê essas fotografias em preto e branco, você pode sentir melhor a pincelada, a 

pincelada reduzida do Bakun; ele não trabalhava a luz e sombra como trabalhava os 

pintores daquela época. Veja, ele estava vivendo entre [Guido] Viaro, [Theodoro] De 

Bona. Mas não, ele joga a coisa meio sintetizada, e joga uma pincelada, e essas pinceladas 

conseguem definir as características da figura, mas veja que, sobre a característica da 

figura é muito mais perto da característica dele, é quase se auto-retratando. Não vejo 

assim, muito a cara de idiota ali na figura, mas o que dá pra sentir é que realmente ele 

tenta pegar a expressividade das pessoas e, veja, se tivesse cor, você tem aqui uma cor 

suja, lambuzada, e indo para o verde, nunca para o vermelho, nunca a figura alegre, a 

figura triste pode se ver sobre ele, e sempre baixas tonalidades, ele jamais mistura a cor 

vermelha pra dar a cor da pele. Ele mistura o vermelho com outra cor que vai reduzir isso, 

e a tendência dele é sempre misturar com o verde ou colocar muito branco, diluir a cor no 

branco, quer dizer, são cores assim... como se tivesse uma névoa, elas não dão a nitidez 

completa. Por isso chamá-lo de impressionista é meio complicado, apesar que usa, às 

vezes, na paisagem, uma pincelada que lembra a pincelada impressionista, o caráter da 

cor não é, o caráter da cor já  é expressionista. Mas eu não sei a história muito bem.

K. -  E daí tem umas fotos que já  são mais gerais. [Mostrando uma foto] Primeiro esta, 

que esta é a foto que eu só consegui pra tirar uma cópia.

B. -  Isso do salão?
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K .-  Salão de 1949.

B. -  Salão de 1949... 6 Salão Paranaense. Puxa vida! E ele virou o rosto. Meu Deus, eu só 

reconheço o Guido Viaro aqui. E o resto vou ficar te devendo. Viaro e o Bakun.

K. -  Mas é justamente por isso que eu trouxe, porque eu também não conheci.

B. -  Precisava ver quem são as pessoas que participaram, daí a gente pode fazer alguma 

associação.

K. -  Aqui tem nesse livro. [JUSTINO, M. J. 50 anos do Salão Paranaense de Belas Artes. 

Curitiba: Sec. da Cultura, 1995.]

B. -  Quem participou desse Salão... e tem umas caras assim, meio conhecidas, mas aí é 

que precisava ver com o pessoal do Museu. [Museu de Arte Contemporânea] O pessoal 

do Museu não sabia te dizer não?

K. -  Não, a Irai [Funcionária do Museu] não. Ela até me falou alguma coisa assim, de 

algum, mas não... O Alfredo [Andersen], a Liane, a Sueli, Arthur Nísio, Bakun, David 

Elias, Erbo Stenzel.

B. -A h, pode ser o Erbo lá trás.

K. -  Estão aqui, só que esses são os premiados.

B. -  Mas já  ajuda. Aquele lá atrás pode ser o Erbo Stenzel, bem moço, eu o conheci, isso 

é 49, eu o conheci em 69, quer dizer, 20 anos depois ele estava um pouquinho mais velho. 

K. -  O Loio Pérsio...

B. -  Aqui?

K. -  Não sei se é esse. O Poty e Paulo Santiago.

B. -  Que interessante, quem será que poderia ser o Poty aqui? [Bini aponta para um dos 

retratados]

K. -  Eu acho que não. Pelo que eu já  vi dele. Vi poucas fotos dele, mas não...

B. -  Ah, não, esse é o Artur N. Silva, isso é outra coisa.

K. -  Achei que eu não estava lendo.
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B. -  Bakun, David Elias, Diana Pinkel, Herbo Stenzel, [Trecho incompreendido] mas isso 

é demais pra mim, eu não vou conseguir lembrar de alguns traços. Isso aqui parece um 

pouquinho o Erbo, mas não sei não.

K. -  Mas não faz mal, de qualquer forma...

B. -  Veja o seguinte, aqui seria interessante... Já que eles disseram que a fonte foi o 

Domício [Pedroso]. E conversar com o Domício. O Domício deve saber tudo isso, o 

Domício tem uma memória fabulosa. Conversar com ele, ele vai ficar feliz. Vá conversar 

com o Domício. Eu te dou o telefone dele.

K. -  Você já  me passou.

B .- J á ?

K. -  Já tenho telefone, endereço. Tudo certinho.

B. -  Ele [Domício Pedroso] é meu vizinho, faz dias que não o vejo. ..

K. -  Não sei se tem mais algum nome?

B. -  Previdi? Ah, mas o Previdi não está aqui. Só se ele for esse aqui.[Trecho 

incompreendido]

K. -  A Irai [Funcionária do Museu] e eu estávamos rindo dessa foto. [JUSTINO, Foto p. 

255] De como eles organizavam as exposições. De por aquela samambaia no pescoço da 

estátua, Bini, já  imaginou?

B. -  É uma coisa de louco, parece um colégio de freira. Você imagina o [João] Turin 

vendo isso, que tinha passado 10 anos na Bélgica, 10 anos na França, chegava aqui, e a 

samambaia embrulhada no pescoço do auto-retrato dele, parece o auto-retrato dele, não 

parece?

K. -  Parece. E pelas fotos que ela me mostrou, essas decorações aí, mato, sei lá o que, 

tinha em volta de todo o salão, em cima dos quadros. E esse lugar aqui onde era o suporte 

que as obras ficavam em cima, era de papelão.

B. -  Ah, veja, deve de ter também esse pessoal, será que esse aqui não era o [Moysés] 

Lupion?

K. -  É deve ser o Lupion.
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B. -  Deve ser o Lupion, ou o Erasmo Pilotto? Isso aqui é 49, será que pode ser o Erasmo? 

Não pode ser o Erasmo. [Trecho incompreendido] Aldo Malavoli, [Trecho 

incompreendido] Estanislau Traple. O Traple podia estar aí também, e pode ser este aqui. 

Mas, acho que melhor seria dar uma conversada com... Homenagem Sala Especial 

Theodoro De Bona, mas eu não vejo o Theodoro De Bona. O De Bona eu conheceria. O 

De Bona eu conheço bem. Eu estou achando que esse aqui é Nelson Luz. O De Bona eu 

conheceria, mas ele não está aqui. Interessante. Ah, está aqui! Esse aqui é o De Bona.

K. -  Agora tem uma foto que eu selecionei do livro.

B. -  Conversa com o Domício que vai te atender, você vai gostar.

K. -  Ah, que bom.

B. -  Isso aqui é a viagem para a Bienal [JUSTINO, Foto p. 13.] eles fizeram a excursão. 

Viagem dos artistas paranaenses para a 1 Bienal de São Paulo, e parece que o Bakun foi 

também. E lá, assim, foi o Loio Pérsio, foi o [Fernando] Velloso, o Domício Pedroso.

K. -  Essa foi a primeira Bienal?

B. -  Sim, a primeira Bienal. O [Wemer] Jehring, o Bakun.

K. -  Que ano será?

B. -  Bakun, Jehring. Renato Pedroso só se for aquele alí. O Renato Pedroso é bem mais 

novo que todos os outros. Pedroso, Zezo Negrão eu não conheço, Fernando Velloso está 

aqui, Fernando Velloso, Heroníades Trindade e em pé Francisco Bettega. Ah, que quem 

fotografou foi o Domício Pedroso, por isso que ele não aparece. O que que você quer 

saber.

K. -  Do ano.

B. -  51. 1951 foi a primeira Bienal, e pelo que a gente sabe, pelo depoimento do 

[Fernando] Velloso, principalmente, é que é a primeira vez que eles vão tomar contato 

com a arte internacional, porque, nessa época, tinha acontecido a “garaginha” da Violeta 

Franco. A “garaginha” da Violeta Franco era uma.... O avô da Violeta... a Violeta morava 

com os avós. Naquela época era uma chácara, agora é aqui dentro do centro da cidade, lá 

na [Avenida] Iguaçu. Na Iguaçu os avós tinham a chácara e ela morava lá, mas ela era
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meio sozinha. A Violeta reclama que ela não tinha amiga pra brincar. Daí, o avô sugere 

que ela vá fazer curso de pintura, e ela vai estudar com o [Guido] Viaro, e com o Viaro 

ela encontra o Alcy Xavier. E com o Alcy Xavier ela resolve fazer um ateliê de pintura. 

Então, não sei se é o avô que constrói a garagem, ou se é a garagem na casa dela, ela usa a 

garagem pra fazer o ateliê, constrói essa “garaginha” Aí era um ponto de encontro dos 

artistas, que iam lá pra discutir, porque nessa mesma época também, o Inter-Americano 

abre uma biblioteca que tem assinatura de revistas que vêm do Estados Unidos, então, 

começam as primeiras ilustrações em preto e branco, de obras, Picasso, Van Gogh, que 

eles não sabiam que era isso, nada vinha pra cá. Uma pessoa que é um grande industrial, 

que é o Mário Romani, que era muito rico, vivia viajando pra fora, sim, que gostava dos 

artistas, conhece o grupo da “garaginha”, frequenta, e vai para o exterior, vai para as 

viajens de negócio dele e traz tudo o que acha sobre revistas de arte, leva lá. Então, o que 

acontece ali... começa a catalizar o primeiro grupo vendo uma coisa moderna, e é dai que 

eles têm a idéia... Depois desse grupo, vai aparecer a Galeria Cocaco. Então, entre a 

“garaginha” e Galeria Cocaco é que ocorre a Bienal de São Paulo. E eles então vão, esse 

grupo que frequentava o ateliê.

K. -  Então, o que você está querendo dizer é que o primeiro ponto de encontro que se tem 

registro é essa “garaginha”.

B. -  Sobre a arte contemporânea.

K. -  E depois a Cocaco.

B. -  E depois a Cocaco. E entre essas duas, acontece a Bienal. Então, a Bienal foi o 

primeiro grande evento importante que acontece no Brasil, pra eles. Apesar que São Paulo 

já  tinha acontecido algumas outras manifestações de arte contemporânea, a de 22, mas 

não um confronto assim com a arte internacional. Então, por isso eles vão todos... deve 

escrever aqui [Leitura do livro da JUSTINO, p. 13), colocar arte moderna do Brasil não 

em simples confronto, mas em vivo contato com a arte do resto do mundo, ao mesmo 

tempo, que para São Paulo significaria conquistar o centro artístico mundial. Quer dizer, 

então, os paranaenses em verdadeira festa se dirigiram à São Paulo em busca do novo
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universo da Bienal. Vai ter o Bakun, Domicio Pedroso, Renato Pedroso, Alcy Xavier, 

Wemer Jehring, Previdi, Loio Pérsio, Fernando Velloso, Zezo Negrão, Thomaz

Wartelsteiner, Heroniades Trindade, Jorge Remez, Francisco Bettega Neto, Femando

Azevedo, maestro Jorge e outros. Provavelmente a coitadinha da Violeta não pôde ir, o 

avô não deixou ela ir [risos] isso é maldade minha, não deve ser verdade. Porque eu não 

sei se em 51, acho que ela não estava casada ainda com o Loio, eu não sei dizer, não 

tenho assim exato não.

K. -  Você não identificou o Loio aí.

B. -  Não, o Loio não está aí, aí não aparece. [Trecho incompreendido] Você tem o Bakun

no primeiro plano, o Wemer Jehring, que eu reconheci logo de cara, o Renato Pedroso 

que está aqui, esse Zezo Negrão, que eu não conheço, o Femando Velloso, Heroniades 

Trindade, e daí em pé, o Francisco Bettega.

K. -  Quem é Francisco Bettega?

B. -  Francisco Bettega era um intelectual do grupo, eu imagino.

K. -  Mas ele não era pintor não, era escritor.

B. -  Não, acho que ele era crítico, acho que ele escrevia.

K. -  Nos jornais será?

B. -  Provavelmente, não tenho...

K. -  Mais alguma coisa?

B. -A í, é um dos fatos mais interessantes que acontece em Curitiba. Depois da 

“garaginha”, a Violeta estava com o Loio [Pérsio] e vai embora pra São Paulo. Espera aí, 

ou se separa do Loio e vai embora pra São Paulo, alguma coisa desse tipo. Então, a 

“garaginha” fecha.

K. -  Você lembra mais ou menos de data?

B. -  Década de 50, isso. Porque isso aqui vai acontecer em 57. Isso aqui é 51. Isso aqui é 

na época... A “garaginha” é 49, 50. Então veja, a Violeta não está aqui porque 

provavelmente já está morando em São Paulo. Agora, eu precisava ver a idade dos filhos
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dela, pra saber isso. [Mostrando uma fotografia] Agora vem a fotografia dela. A gente 

pode...

A Adalice [Araújo] coloca a “garaginha” em 1951, a Violeta [Franco] falou que 

isso começa antes, em 1949, A “garaginha”, de Violeta Franco é um importante centro de 

reuniões modernistas. Fazem parte do grupo Alcy Xavier. Foi junto com o Alcy Xavier 

que... Ela conhece o Alcy Xavier junto com o Poty, ela vai fazer gravura com o Poty, e 

daí eles têm a idéia de juntos formarem o Centro de Gravura do Paraná, que vai funcionar 

embaixo lá da Escola de Belas Artes. Fernando Velloso, Paul Garfunkel, Loio Pérsio, 

Previdi. Curiosa participação de Mário Romani que embora não sendo artista trazia livros 

e revistas da Europa, ele trazia material da Europa e era assim que eles tomaram 

consciência disso.

K. -  Você chegou a conhecer esse Mário Romani?

B. -  Não.

K. -  Nem sabe quem é? Nada?

B. -  Não, sei que é um grande industrial, a gente houve falar no outro, Emílio Romani, 

mas o Mário Romani, deve ser mais velho. Era um industrial dessa... O Emílio Romani 

era do açúcar Diana. Então, deve ser da família açúcar Diana. Alí, naquela Praça Eufrásio 

Correia, uma das praças mais bonitas que existem aqui em Curitiba, tem uma casa na 

esquina. Veja, você tem a rodoviária de frente, do lado direito na esquina da [Avenida] 

Sete de Setembro você tem uma casa de esquina, uma casa de artes, aquela casa era do 

Emílio Romani...

K. -  Ah, estou lembrada daquela casa.

B. -  Então, quer dizer, é uma família importante, que tem... a participação deles é mais na 

economia do Estado.

K. -  Que estranho ele ter essa ligação.

B. -  Mas era uma pessoa... Não, eu acho que os intelectuais, esse pessoal que tinha um 

poder aquisitivo, mas também tinha uma cultura melhor. O cara vivia viajando pra fora, 

vindo, então ele trazia as informações e como ele via que esse grupo estava sedento de
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informação, ele começa a trazer as revistas. Então, a importância da “garaginha” é 

justamente essa divulgação. Agora, a Violeta [Franco] diz que ela não durou mais do que 

um ano. Terminou rápido. Eu sei que ela se casa com o Loio [Pérsio], daí se separa do 

Loio, e daí acho que ela vai pra São Paulo. Então, a partir daí, você tem... Daí surge o 

Clube de Gravura de Curitiba, dirigido por Violeta Franco e o Alcy Xavier, que apesar de 

sua brevidade e importante atuação, tendo seus componentes participado inclusive de 

mostras internacionais. O principal tema de debate era a realidade social. A influência da 

arte nesse momento era o realismo socialista. Daí se transforma, então, o Clube de 

Gravura, que é o da Violeta, se transforma em Centro de Gravura, e que vai ser dirigido 

daí, pelo Previdi. Mas o Previdi começa junto com eles. Em 55 é que surge a Cocaco, 

então, a partir daqui as reuniões desse mesmo grupo, desses jovens que estavam loucos 

por alguma coisa nova passam a se reunir nessa galeria de arte, que ficava do lado da 

Biblioteca Pública [do Paraná], aquela ruazinha [atual Ébano Pereira] onde tem as Lojas 

Americanas, ali ficava a Cocaco e logo tinha a Biblioteca Pública [do Paraná], eles 

usavam muito o auditório da Biblioteca Pública [do Paraná] pra fazer debates, etc. Mas se 

reuniam na Cocaco, que era no andar superior, pra exposições, então ali, começaram a 

fazer exposições. Exposição do Loio Pérsio foi feita lá, e tinha dois bares, um de cada 

lado, que eles completavam, [risos] Pra mim, isso foi resultado de uma bebidinha, porque 

a área paranaense não tem grandes choques, ela é muito... As mudanças são pacíficas, ela 

sempre se mantém um pouco na retaguarda, ela vai transformando muito lentamente, não 

existe rupturas. Então, aqui você tem uma ruptura, o que é interessante. Eu estava em
♦ ■ o

1957... que vai merecer do Loio Pérsio um artigo interessantíssimo, no “ 14 Salão 

Paranaense ou a burrice oficializada” . E então... Havia um compromisso, porque até esse 

momento o salão paranaense era um salão essencialmente acadêmico. O grupo mais 

jovem, mesmo os figurativos e os abstratos conseguiram um acordo pra que as obras deles 

entrassem no Salão [de 1957], só que na hora do julgamento, eu não me lembro mais 

quem era o júri, mas um dos membros do júri era, era o...

K. -  [Referindo-se ao livro da JUSTINO] Será que aqui no final não tem?



16

B. -  Freyesleben. A Bienal é 51. Isso aqui já  é 57. Isso vai aparecer depois, quando ela 

[Maria José Justino, autora do livro sobre os 50 anos do Salão Paranaense] for falar salão 

por salão, ela vai falar, ela vai falar exatamente sobre salão paranaense.

K. -  No final tem aqui...

B . -  15a, 58, 14a...

K. -  Aqui.

B. -  14° Salão Paranaense de Belas Artes, Salão dos Pré-Julgados. E aí é que tem o texto 

do Loio Pérsio, criticando violentamente a posição da Secretaria de Cultura, não era a 

Secretaria de Cultura, era o Departamento de Cultura, de não ter cumprido com essa 

abertura que eles tinham prometido.

K. -  Então eles se inscreveram com uma proposta nova.

B. -  Com uma proposta nova e foram recusados. Foram recusados no Salão [de 1957]. E 

daí eles se queimaram, e principalmente os mais antigos, por exemplo, veja aqui, o Paul 

Garfiinkel, o Paul Garfunkel é o pintor mais acadêmico, um pintor meio impressionista, 

que muito pouco tinha haver com a linguagem moderna, contemporânea, ele tinha 

entrado, os quadros dele, mas ele, em sinal de protesto, em defesa dos jovens, pelo que 

tinha sido feito pelos jovens, ele retira o quadro dele da parede, e é seguido por vários 

outros que vão lá e retiram seus quadros da parede, aqueles que tinham entrado, e vem pra 

frente, no meio do Salão, põe os quadros no meio, e cria um problema bastante grande, de 

forma que eles acabavam ganhando um salão pra isso. Ganham um salão que vai ser o 

Salão dos Pré-Julgados. O salão paranaense funcionava no subsolo da Biblioteca Pública 

[do Paraná], o Salão dos Pré-Julgados vai acontecer no salão nobre da Biblioteca Pública 

[do Paraná], e o Salão dos Pré-julgados vai ficar mais importante que o salão paranaense. 

Mas é pena que eu não tenha esse texto do Loio Pérsio.

K. -  Que tem naquele catálogo que você fez do banco.
■ o

B. -  Tem um pedacinho lá, eu tirei lá da Secretaria de Cultura, lá eles tem esse. 1957, 14 

está aqui... “Salão Paranaense de Belas Artes uma burrice oficializada”, está aí o texto.
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Então, está aqui o comentário, mas aqui deve ter um pedaço do texto, pelo menos, mas eu 

tenho, se te interessar, no futuro, eu tenho... E o Bakun também está presente nisso, certo? 

K. -  Mas ele entrou?

B. -  Ele entrou no Salão [de 1957].

K. -  E também tirou seu quadro?

B. -  Ele também tirou, porque ele era amigo dos... [Lendo o livro da JUSTINO p. 61- 8] 

Em protesto contra o júri, que nomearam de acadêmicos, retiraram as obras do salão e 

fizeram uma exposição paralela. O jornal Gazeta do Povo estampa uma foto onde 

aparecem vários artistas carregando suas telas para fora do Salão, entre eles, [Paul] 

Garfúnkel rasga a sua menção honrosa. Loio Pérsio, que foi outro que tinha entrado, 

escreve um belíssimo texto que funciona como manifesto contra a oficialidade: “O Salão 

de Belas Artes ou a burrice oficializada” . Mais tarde compareceu na rádio Guairacá no 

programa “No mundo das artes”, animado por Fernando Velloso, onde reprovavam a 

atitude assumida pelos integrantes do júri. Se você se interessar, eu tenho essa gravação.

K. -  Ah, que legal.

B. -  Eu consegui isso.

K. -  Com certeza.

B. -  Eu preciso fazer cópias pra distribuir no museu lá. Então, foi um salão acadêmico. 

Quem ganhou o grande prêmio foi o Oswaldo Teixeira, o mais acadêmico pintor 

brasileiro [Trecho incompreendido] ...dos acadêmicos. Estavam grandes artistas como 

[Guido] Viaro, [Leonor] Botteri, [Arthur] Nísio. A sala oficial foi dedicada a um grande 

pintor [Trecho incompreendido] Botteri tem aí a medalha de ouro. Acho que a Botteri não 

entra no movimento, apesar de que ela é uma das artistas modernas, começa com o 

expressionismo viaresco. [Mostrando uma foto] Essa foto é interessante.

K. -  Mas eu queria achar alguns dos jurados pra você falar alguma coisinha deles. Vê do
. o

júri... Desse salão, do 14 [Trecho incompreendido] sobre cada salão aqui atrás.

B. -  Eu acho que quem era o júri era o professor Freysleben. [Trecho incompreendido] Eu 

sei um pouco dessas histórias, porque o Freysleben me contou. Eu fui muito amigo do
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Freysleben. Apesar de que o Freysleben era terrível, ele era... [Trecho incompreendido] a 

universidade [Universidade Federal do Paraná] tem dois quadros dele. [Trecho 

incompreendido] ...diretor do Departamento de Cultura, Guido Arzua. Esse que havia 

prometido fazer uma abertura no salão, mas ele prometeu e o júri não cumpriu. O júri não 

tinha nada que... [Trecho incompreendido] o júri completamente acadêmico. Então, eles 

não tinham nenhum compromisso em abrir essa... Agora veja, os premiados, Alayde 

Vianna Guimarães, Álvaro Borges, Augusto Conte, Bakun, Camila Álvarez de Azevedo, 

Caterina Baratelli, mas tem a Ávila, Domício Pedroso, Ediuma D ’Ávila, a Ediuma, Dona 

Ediuma, Erbo Stenzel, Erwim Hromada, Frância Lindgren, [Paul] Garfúnkel. O Garfúnkel 

tinha ganhado o diploma de menção honrosa. Rasgou o diploma.

K. -  Nossa!

B. -  O Ianelli, bom, o Ianelli é de fora, Jair Mendes, Kurt Boiger, Leonor Botteri, 

[Arthur] Nísio, Oswaldo Teixeira, que ganhou o grande prêmio. Paulo Valle Júnior, 

Salvador Rodrigues, Sinhá D ’Amora, Thomaz Wartlsteiner, [Guido] Viaro e o Zaco 

Paraná. Então, os que vão sair é o [Guido] Viaro, o Jair [Mendes], me parece, mas ele era 

muito jovem, o Domício [Pedroso] parece que também não sai, mas é o Fernando 

Velloso, é o Paul Garfúnkel...

K. -  Que tiram as obras?

B. -  Que tiram as obras da parede. O Loio Pérsio... Bom, aqui está só o nome dos 

premiados, mas tem outros que entraram no Salão.

K. -  Ah, sim.

B. -  O Thomaz Wartelsteiner também tira os quadros da parede, o Thomaz era o grande 

amigo do Bakun. O Bakun também ganhou um prêmio

K. -  E você acha que o fato de estar premiado no salão e tal, implicava em alguma coisa, 

como as pessoas admirarem mais, no sentido de comprarem até mesmo as obras que 

entraram pra este salão?

B. -  Veja, a valorização da obra de arte num país em que não há leilões. Aqui nós não 

temos leilões. Esses leilões que acontecem na televisão, isso é ridículo, isso desvaloriza a
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obra de arte, desvaloriza. A valorização do artista se dá pela participação dele, pela 

aceitação dele nos salões, pelo número de prêmios que ele tem, pelo número de 

exposições individuais que ele faz. Por isso esses artistas vivem loucos pra fazer 

exposição individual. Porque é a única forma deles conseguirem esse poder, poder ser 

uma...

K. -  Ter um nome?

B. -  [Trecho incompreendido] Porque nós não temos nenhum esquema comercial. Como 

é que a galeria de arte vai dizer assim: “fulano vale 50.000, ciclano vale 100.000”. Eles 

não tem um valor. O valor se dá no leilão. Quem decide o leilão da obra de arte é a 

concorrência. Então, não tendo isso aí, quer dizer, o valor que... você pode dizer: “é um 

bom artista, é um péssimo artista”, o que você quiser. Mas e o valor dessas obras... O 

valor estético nada tem haver com o valor comercial. Então, a forma deles poderem entrar 

no comércio é através desses salões. Então, os salões tinham uma repercussão muito 

grande.

K. -  Desde os primeiros salões?

B. -  Desde os primeiros. Os salões são criados justamente pra isso. Pra poder mostrar 

essas obras e pra que essas pessoas passem a ter um certo... gozar de um certo glamour 

artístico.

K. -  Mas Bini, naquele catálogo que você fez pra Caixa [Econômica Federal], justamente 

desse movimento... Não, não era, era o Movimento de Renovação, mas que começa aí.

B. -  Que começa aí.

K. -  Você menciona alguma coisa que as pessoas que compravam, compravam de acordo 

com o estofado do sofá.

B. -  O que que acontece? Qual era o cliente da obra de arte? Você têm um cliente muito 

reduzido da obra de arte. Você tinha a pintura de paisagens que era aquelas árvores pra 

colocar na sala, o retrato pra honrar o dono da casa, etc, e, às vezes, para a copa, etc, se 

colocava uma natureza morta. Esses eram os temas, quer dizer, você trabalhar de outra 

maneira não ía conquistar nada. O surgimento de um mercado de arte vai se dar através
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dos salões, através das exposições. Então, começa a aparecer alguém com outro interesse 

que não o interesse de decorar a casa. E isso que eu quis dizer lá. Bom, realmente o... 

Veja, o [Theodoro] De Bona, o De Bona vai para a Itália passar quase 10 anos lá, mais de 

10 anos. Quando ele volta, ele traz algumas características interessantíssimas da pintura 

dele. Chega aqui, ele reduz isso tudo, porque não encontra ninguém. Vai ter que fazer o 

retrato tradicional. Aquela paixão que ele tem por Cézanne e que ele traz da Itália... as 

manchas, ele pára com isso e passa a fazer o que? A fazer uma pintura mais convencional. 

Ele quase retoma à aquilo que ele queria fugir, que eram os retratos do [Alfredo] 

Andersen. Ele vai dar aula na Escola de Belas Artes.

K. -  Pra ter dinheiro, pra sobreviver.

B. -  Ele continua fazendo as paisagens dele, claro. Mas ele faz retratos. Eu só não tenho 

certeza se o [Theodoro] De Bona faz natureza-morta. Até preciso falar, preciso conversar 

com o Amio Taborda. Porque o Amio é um grande colecionador da obra dele. Preciso 

saber se o De Bona pintou alguma natureza-morta, mas eu tenho impressão que não. Mas 

ele pintou muito retrato, pra sobreviver. Então, o salão é o primeiro contato. Tanto que... 

quem são os fundadores do salão? E o De Bona. O De Bona é um dos fundadores do salão 

paranaense.

K. -  E que mais?

B. -  Quem mais que estava na fundação? O Brandão, o Guido Viaro, o Freysleben., o 

Viaro, o De Bona, que eu lembro? A Botteri, Leonor Botteri, não sei se o Previdi estava 

no grupo ou não. Mas eu tenho certeza que o De Bona... O De Bona que escreveu. Porque 

o De Bonà tinha voltado da Itália, ele que escreveu o texto do salão, o regulamento do 

salão. Então, começou assim...

K. -  E eles eram artistas mais acadêmicos? Por que, como é que só entravam artistas mais 

acadêmicos?

B. -  E, eles eram mais acadêmicos. Veja, porque mesmo o Bakun. O Bakun tinha uma 

visão mais expressionista, mas era mais figurativo. E o que está acontecendo em 57 é o
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movimento abstrato. Então, coritrà esses abstrátos é que eles vão se opor. Porque veja, 

[Fernando] Velloso, Domício Pedroso, esses são abstratos, mas não eram na época.

K. -  E, porque o Velloso vai em 59 pra França.

B. -  59. Na verdade esse catálogo era pra ser muito maior, era pra ter muito mais coisas, e 

era pra gente por ali o que eles faziam antes e o que eles faziam depois. Mas só acabou 

saindo o depois. Mas o caso do [Guido] Viaro... O Viaro nunca foi... nunca foi... o Viaro 

foi também. Ele não teve abstração, mas a pintura do Viaro tinha um valor mais 

expressivo, quer dizer, ele era figurativo. Então, podia não ganhar prêmio, mas expunha. 

Vai ver que o Viaro entrou ai. Onde está o Viaro? [Procura informações no catálogo] Está 

brincando que ele não entrou? Então o Viaro entrou na... o primeiro salão foi mais 

evoluído que os outros, pôs o Viaro no júri e o Freysleben. pra contrabalançar.

K. -  Por que?

B. -  O Freysleben. era uma figura extraordinária, mas ele era bem acadêmico. Porque o 

Freysleben era também crítico de arte e ele assinava com o codinome de Alfredo Emílio. 

Alfredo Emílio é o prenome do [Alfredo] Andersen, Alfredo Emílio Andersen. Então 

veja, ele tinha... a questão dele era preservar aqueles ensinamentos do Andersen, a pintura 

formal, bem organizada, bem composta. Ele chega ao impressionismo. O Andersen 

também chegou ao impressionismo, mas não vai além disso. Então, quer dizer, não 

trabalha mais. Ainda fica no figurativo, muito... o que a Adalice [Araújo] chama de 

realismo visual. O Bakun entra um pouquinho por aí. A vantagem do Bakun é a falta de 

formação dele, o desconhecimento que ele tem de todas as técnicas. Isso faz com que ele 

comece a inovar, por que? Por desconhecer. Se ele tivesse feito academia tinha estragado 

com o Bakun. Então não, as deformações que ele vai ter são deformações dele mesmo. 

Ele vê, assim... então, ele começa a reproduzir assim. Ele começa a colocar o valor 

expressivo, por que? Porque ele não tem o filtro do academicismo. O que para os outros, 

mesmo pra um [Guido] Viaro, era muito difícil. Pra um Viaro se tomar livre desse filtro 

era muito difícil, por que? O Viaro tinha na essência a formação acadêmica. O [Theodoro]
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De Bona muito pior, o De Bona não se tomou independente disso, nunca, e o Freysleben 

também não, porque o Freysleben foi um grande aluno do [Alfredo] Andersen.

[Observam o livro da JUSTINO]

B. -  Abertura do 8 Salão Paranaense... Osvaldo Pilotto. Esse aqui é o Freysleben. O 8 

Salão é 51, o ano da Bienal. Já vai estar o Bakun. Aqui, Osvaldo Pilotto, Bakun, 

Freysleben, [João Batista] Groff, Fernando Azevedo.

K. -  E o Groff? O que será que ele fazia?

B. -  O Groff era um fotógrafo. Pintava também e deve ter mandado algum quadro para o 

salão. Ele pintava também, mas a pintura dele... O importante da pintura dele era mostrar 

que há possibilidade de você fazer uma visão fotográfica também na pintura. Mas como 

pintor ele não se dedicava. A pintura dele... Não tem assim, grandes características 

pictóricas. Ele vai fazer recortes interessantes na pintura, mas ele não é... Ele é um grande 

fotógrafo, as fotografias dele...

K. -  Eu tenho aqui uma casa-ateliê dele, mas está meio difícil de identificar, porque é um 

xerox. E tem uma reportagem que conta que o Bakun, logo que chegou em Curitiba, ele 

queria tirar foto, queria ser fotógrafo e entrou em contato com o [João Batista] Groff. O 

que você sabe mais disso?

B. -  O Groff... Bom, ele tinha uma loja, vendia uns equipamentos científicos, vendia 

material de fotografia. Então, como ele vendia material de fotografia, ele acabou se 

encaminhando pra fotografia. Ele começou a fotografar, tem excelentes fotografias. Aí 

veio o período das revistas do Paraná, Ilustração Paranaense, Revista do Paraná, Revista 

do Clube Curitibano, e ele então vai fazer fotos pra ilustrar essas revistas. Realmente, 

como fotógrafo ele é muito bom. Então, logo em seguida ele recebe material de cinema, 

aquela câmera de cinema, que fica encalhada lá e ninguém compra e ele acaba pegando a 

câmera, aprende a usar e sai e vai fazer filmes. Ele vai fazer filmes interessantíssimos. 

Não só documentários. Que nessa época o que se fazia em Curitiba eram só 

documentários. O [João Batista] Groff sai de casa com a câmerazinha e ele vai 

acompanhar a Revolução de 1930. E ele faz um filme sobre a Revolução, um filme
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mesmo. O título é “Pátria Redimida” . Vale a pena ver. É um filme muito interessante. Vai 

pegar as curiosidades que acontecem lá. Vai acompanhar as tropas.

K. -  Que louco!

B. -  E outra, ele é um sujeito que tem uma estrutura financeira melhor do que todos. 

Então, ele compra muito quadro, tem um acervo muito grande, e além de comprar 

quadros, ajuda os outros, o ateliê dele é ateliê de todo mundo, que eu saiba era ali na 

[Rua] Marechal Deodoro, ou na Rua XV [de Novembro]. Agora, isso aqui está me 

parecendo outra casa, não sei, pode ser outra. Pena que não tem o endereço. Ah, essa aqui 

é a casa do [João Batista] Groff, aqui é a casa do Groff. Não, não, a casa do Groff não era 

ali. O estúdio, o ateliê fotográfico que ficava na, ali na, como é que era?... Então, o [João 

Batista] Groff era pintor, mas era principalmente fotógrafo e cineasta. Vai começar... Ele 

e o Requião vão começar o cinema no Paraná, os primeiros a fazerem cinema no Paraná. 

K. -  E ele era uma dessas pessoas que traziam esses informações da arte de vanguarda e 

tal, que estava rolando pelo mundo?

B. -  Não, o Groff não. Acho que não. Tenho impressão que não. O Groff trazia 

equipamentos, material pra pintura, é o que ele tinha lá, é isso que ele ajudava. Ele 

ajudava os artistas economicamente, comprando obras, emprestando dinheiro. Mas acho 

que do ponto de vista de informação, o Groff não é o que vai trazer mais informação. 

Porque ele estaria ligado à aquele primeiro grupo que se chamou de paranistas, que eu 

tenho certas reservas. Ele era mais amigo do [João] Ghelfi, ele era boêmio, ele era mais 

amigo do Ghelfi, do, de quem mais? Do [João] Turin, do grupo mais antigo. Acho que 

não é tantò do mais recente. Isso aqui nós estamos falando... O Bakun já é mais recente. 

Agora, claro que ele já  era um senhor bem estabelecido, com uma venda, com um negócio 

bem desenvolvido na época que esses artistas começam a inovar. Até, não sei se ele está 

aqui porque ele entrou no salão, ou porque ele está simplesmente. Eu não sei identificar. 

Eu não sei identificar quem é o Groff. 51 acho que o Groff [Trecho incompreendido] 

Gozado, o Freysleben estava no júri. Ah, não, o Estanislau Traple, Túlio, Poty e Traple 

[Trecho incompreendido]. Mas ele não está, ele não participou do salão. Mas ele deve ter
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participado, não sei se não ganhou algum prêmio uma vez, mas deve ter participado 

porque ele também pintava. E tinha uma pintura que é interessante do ponto de vista que 

ela mostra uns cortes, é uma outra possibilidade de você recortar a pintura, não fazer a 

paisagem convencional, mas colocar um olho meio de objetiva.

K. -  Aqui tem uma obra [Obra: Repressão. Reproduzida em anexo na dissertação]

B. -  Essa obra que pertence aqui à Universidade Federal do Paraná, esse quadro é daqui. 

E o como é que é o...

K. -  Esse aqui?

B. -  Repressão, isso mesmo, isso pertence ao acervo da universidade. Por que Repressão? 

Agora veja o seguinte, tem momentos que ele chega a uma pintura incrível. Olha ai, esse 

jogo de massa. Agora não é uma pintura, não é uma marinha? A marinha era o pretexto. 

Olha o trabalho disso aqui. Já está indo pra abstração. Esse uso dessa matéria é fabuloso. 

Agora, isso aqui tem origem no impressionismo. Se for ver, meio Van Gogh. Vai colocar 

essa massa. Só que ele usa essa massa meio disforme, depois, o próprio preparado da tinta 

dele... Olha esse verde, você não vai encontrar em ninguém, só nele, esse quadro é lindo. 

K. -  Tem um quadro muito parecido com esse, que está na casa da Eugênia da Cocaco, só 

que é engraçado que ele é bem pequenininho.

B. -  Pode ser que ele tenha feito um estudo. Porque esse quadro foi premiado no salão 

paranaense.

K. -  Não tem o tamanho aí.

B. -  Também não é grande. Mas ele pode ter feito um estudo antes dele, de fazer o 

quadros pàra o salão. [Folhando o livro da JUSTINO] Bom, aqui, 18 0 Salão Paranaense 

de Belas Artes. Aqui já é mais bem pra frente. Isso aqui já é 61. Aqui você vê o [Eduardo 

Rocha] Virmond, que é o crítico de arte desse grupo novo. O Virmond começa 

frequentando a “garaginha”, depois frequenta a Cocaco, e é o que vai fazer a crítica dos 

artistas novos. Esse aqui é o Bispo da época, o Ney Braga, esse aqui parece o Ennio 

[Marques Ferreira], Isso aqui é a abertura do salão. Mas aqui, o Bakun participa desse 

salão?
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K. -  Não sei, não tenho conhecimento disso. Aqui já  entrou o grupo novo, quer dizer, 61 

já  começa. Vai entrar em 62. Mas não é em 62 que ele recebe aquela caixinha.

B. -  Exatamente. Está aqui, estojo de pintura. 62 é que dá o... 61 ele não participa, 61 

entra o pessoal novo. Então, volta o [Fernando] Velloso da França, então veja, João 

Osório, Jefferson Cesar, Helena Wong, Fernando Velloso, todos aí vinham com 

abstrações. Composição em Castanho, isso aqui também está na universidade 

[Universidade Federal do Paraná],

K. -  Então, o quer dizer que o Bakun já  não se encaixava mais nessa...

B. -  Não, porque ele era amigo do pessoal.

K. -  No sentido da arte dele?

B. -  Não. 61 foi um salão mais abstrato, quase tudo abstrato. Daí, já  em 62, é o salão mais 

tradicional, apesar de que tem a Anna Bela Geiger, Anna Letícia, tem a Ida [Trecho 

incompreendido] que volta à figura, Bakun, [Femado] Calderari, Carlos Tenius, o 

[Fernando] Velloso, de novo, Ianelli, Ivany Moreira, Jefferson Cesar, João Osório 

Brzezinski de novo, voltou todo o pessoal de novo, Sade, José Assunpção de Souza, 

Juarez Machado, figurativo, Rubens Gerchman. O Rubens Gerchman já  estava em 62? 

Waldemar Roza... É em 62... daí vai, como é o nome dele, o Jorge Carlos Sade. [Trecho 

incompreendido]

K. -  Quem é esse Jorge Carlos Sade?

B. -  O Jorge Carlos Sade, bom, é um pintor.... Ele é um dos donos da Galeria Acaiaca. 

Veja, os grandes prêmios ainda são desse pessoal mais de vanguarda. Quer dizer, não é 

tanto... Saía Especial do Elyseu Visconti. Porque o júri... o júri era... já  quem dirige o júri 

era o Ennio Marques Ferreira. Foi o dono da Cocaco. Já nessas alturas o Ennio já  está no 

Departamento de Cultura.

K. -  E como ele foi tão pouco tempo dono da Cocaco? Porque em 59 a dona Eugênia já... 

B. -  É já, 57, 58, só... 56, 57, 58. Não, 55 que começa a Cocaco. 55 à 58. [Leitura do livro 

da JUSTTNO, p. 90) Aqui o embate entre críticos e artistas coloca a arte em evidência, 

com vários artigos publicados na coluna intitulada “Salão do Paraná na berlinda”, do



26

Jornal O Estado do Paraná. Ennio Marques [Ferreira] revela porque o júri não foi o 

pedido pelos artistas e defende como justos os critérios. Posição confirmada por [Eduardo 

Rocha] Virmond, por acreditar que o problema maior não era o debate acadêmicos x 

modernistas, mas a acusação dos artistas de que o júri deste salão foi tendencioso, 

apadrinhando a arte abstrata. Então é um salão já  da arte abstrata. Que vai apadrinhar a 

arte abstrata. Então, os grandes prêmios...

K. -  Impressionante que nunca estão contentes.

B. -  Não. Mudou de lado. Mudou de lado agora. Então, agora é outro lado, daí o lado que 

ficou pra trás reclama. Há uma crítica interessante do Nelson Luz sobre isso aí. Vale a 

pena ver. [Leitura do livro da JUSTINO, p. 90) Sade explica como um autodidata pôde 

receber o prêmio de melhor pintor do Paraná, enquanto [Fernando] Calderari e [João 

Osório] Brezezinski, voltam a falar do salão na berlinda. Jair Mendes denuncia que os 

artistas que ofereceram resistência aos nomes dos jurados foram perseguidos. E mais, 

acusa o júri de controle remoto. Para alguns artistas, os abstratos, a exposição acabou com 

a mediocridade; para outros, ela acentuou o preconceito contra a arte figurativa. Bakun se 

suicida em fevereiro de 63. [Interrupção-fim da fita 1]

[Início da fita 2]

B. -  Interessante você ler os textos aqui. Então, quer dizer, ele morreu aqui em 63 e logo 

no final do... se faz uma Sala Especial Miguel Bakun. Veja, se a questão foi realmente 

dele ter morrido porque não ganhou o prêmio lá... por que o salão logo vai fazer 

homenagem, logo... Com um texto escrito pelo Nelson Luz, texto escrito pelo 

[Constantino] Viaro. Quer dizer, pelo Constantino. [Bini aponta para a reprodução de uma 

obra de Bakun] Está vendo aqui, não deixa de ser interessante. Agora, é de uma 

ingenuidade muito grande. Mas é bom, [Trecho incompreendido] vai ter alguns outros 

que são menos bons, que não são... Que ele tentou ultrapassar a linguagem dele, mas essa 

é a linguagem dele. Esses efeitos aqui, veja. Aqui ele tenta chegar ao que os outros fazem, 

mas de repente ele consegue fazer uma coisa que é dele.
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K. -  Mas Bini, você percebe que coisa interessante, assim, aquilo que você estava 

falando, que só pelo fato dele ser um Bakun, de ser um... ele já  se toma um objeto de 

valor, mesmo não sendo de qualidade.

B. -  Sendo um Bakun o pessoal vende indiscriminadamente. Agora, existem bons 

Bakuns, de repente você vê coisas extraordinárias. Lembra aquela vez que eu te falei lá do 

Solar do Rosário? Era um excelente Bakun que de repente apareceu lá e alguém queria 

vender. Por que que queria vender? Porque não gostava. Se eu tenho um Bakun em casa 

ia querer vender? Claro que não. E normalmente era uma pintura boa. Mas normalmente 

por que? Porque era em tons esverdeados, quer dizer, não era essa paisagem [Referindo- 

se ao quadro Repressão]. Se ele tivesse essa paisagem ele não vendia. Mas aquilo não. 

Aquilo era mais Bakun que isso aqui, porque entrava nesse aqui, nessa tonalidade. Isso 

aqui é mais Bakun do que isso aqui. Tem o traço dele, tem uma série de coisas. Não é 

ruim, nada. É um bom quadro. Só que isso aqui, apesar de toda a ingenuidade do quadro, 

[Trecho incompreendido] nuvenzinhas, estradas, ele é muito mais Bakun do que essa 

paisagem que é muito bem mais composta.

K. -  E isso que você falou deles terem logo no salão seguinte já feito uma Sala Especial, 

uma coisa assim...

B. -  Aí é homenagem póstuma.

K. -  Você está querendo dizer que eles... eles se queimaram um pouco com aquela 

história das declarações...

B. -  É engraçado porque esse pessoal... eles ajudaram Bakun...

K. -  É uma forma de se redimir? ,»

B. -  É, eu acho que é uma forma de se redimir, todo mundo. Mesmo dos amigos, porque 

eles não deram a importância que o Bakun tinha, quer dizer, ninguém pegou o Bakun pela 

mão. O Bakun precisava de alguém que pegasse pela mão e levasse por um caminho, sei 

lá. Isso ninguém fez. Bom, ninguém faria...

K. -  Mas um caminho no sentido do trabalho mesmo, da pintura, ou um caminho de... 

abrir portas pra vendas?
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B. -  Eu acho que... principalmente pra venda. Me parece que o Bakun precisava, era 

carente, precisava da amizade desse pessoal. E pelo jeito esquisito dele, acho que o 

pessoal não o levava muito a sério. Eu tenho impressão que é um pouco disso. Você não 

daria para um Guido Viaro uma caixa de pintura, daria?

K .-N ão !

B. -  O italiano te quebrava essa caixa de pintura na cabeça, certo? Então você não daria. 

Se fosse o caso inverso, que o Viaro tivesse participando do salão e tivesse vendido o 

quadro, eles íam dar um jeito de resolver a questão. Davam um prêmio honorífico, faziam 

qualquer coisa, mas não davam a caixa de pintura. Por que? Por que é um prêmio 

pejorativo? Não. Não é um prêmio pejorativo. Mas você não dá uma caixa de pintura pra 

um pintor da estatura do Viaro. Por que deram pro Bakun, se o Bakun já tinha a estatura 

de pintor? Deram por que? Porque era um cara simplório [Trecho incompreendido] E 

era... a história pode até ser uma caixa de lápis de cor. Agora, ele não era simplório. Ele 

parecia um simplório, mas ele era um cara que pensava a pintura dele muito seriamente. 

Ele tinha a visão do que ele queria. Quando ele recebe a caixa, ele se ressente. Então, se 

ela não foi a causa, que eu acho que não foi, ela vai ajudar. Quer dizer, deve ter uma série 

de outras coisas que o levaram a essa depressão. Ele entrou numa depressão ou ele já 

estava numa depressão e isso aí ajudou. Recebeu uma caixa de pintura, pensou: “bom, 

pôxa, essa caixa de pintura é pra começar a pintar”.

K. -  E... eu não lembro quem que escreveu uma matéria que eu tenho agora, que diz 

assim, que muitos que não consideravam a pintura dele se fizeram presentes na aquisição 

dos quadros após a morte.

B. -  Isso aconteceu. Logo depois disso aqui, quer dizer, as primeiras exposições que vão 

acontecer do Bakun, todo mundo vai correr pra comprar. Eu não sei se não foi o próprio 

[João Batista] Groff, que disse isso.

K. -  Ai, agora eu não estou conseguindo me lembrar disso.

B. -  Eu também já ouvi isso aí. Mas é. Isso é verdade. Daí, quem não tinha dado a maior 

bola pra obra dele foi atrás.
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K. -  Inclusive a Dona Eugênia [Proprietária da Galeria Cocaco] disse que na semana do 

suicídio. Aliás, umas duas semanas antes, algum... tinha um comprador que passava na 

galeria dizendo: “ó, vou levar esse quadro! Vou levar esse quadro!” Que era tipo um 

cafezal, assim...

B. -  Aquele vermelho?

K. -  É. E aí ele não comprava, não comprava e ela dizia que podia fazer em condições de 

pagamento, e ele dizia: “não. Quero pagar à vista”. E daí coincidiu que o Bakun se 

suicidou. Daí ela não se desfez do quadro. Não quis mais vender, ficou pra família. Você 

já  começa a pensar um pouco na questão de como eles começaram a valorizar bem mais, 

depois.

B. -  Daí, quem tinha, segurou, Bakun. E assim vai valorizar, e realmente valorizou, quer 

dizer, hoje... se a família tivesse guardado os quadros eles estavam bem.

K. -  Mas por que bem, será?

B. -  Veja quanto vendem um quadro dele na galeria. Não lembra quanto era o preço 

daquele lá.

K. -  Mas será que se vende mesmo?

B. -  É, não sei. Até tem. Bakun sempre vai ter alguém que queira.

K. -  Porque eu até toquei muitas vezes nesse assunto com a Dona Eugênia [Proprietária 

da Galeria Cocaco] e ela desconversou, aí eu fiquei sem saber se ela não queria tocar 

nesse assunto, ou se ela realmente não tem, não vende.

B. -  Mas acho que ela não tem mais, ela não está mais vendendo?

K. -  Ela escreveu uma carta, há pouco, pra [jornal] Gazeta [do Povo] dizendo que fechou 

a Cocaco temporariamente, mas ela está atendendo na casa dela.

B. -  N a casa, os quadros estão na casa dela?

K. -  Estão. Estão todos lá.

B. -  Ela ainda está com o acervo da Cocaco?

K. -  Está.

B. -  Bom, pelo menos isso. Ela não pôs fora tudo?
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K. -  Ah, não. Mas isso acho que ela não faria, pelo que me pareceu. Mas então seria isso 

Bini. Eu tenho mais algumas coisas, mas não são tão significativas. Então, muito 

obrigada.

FIM DA ENTREVISTA
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Curitiba, 06 de junho de 2002 

Local: Sala da diretoria da Casa Andrade Muricy

Curitiba-Paraná 

Entrevistadora: Katiucya Périgo

Entrevista com Ennio Marques Ferreira (Administrador da Cultura)

E. -  A hora da verdade.[risos]

K. -  Tem que cuidar muito com as palavras, vai que você se compromete, depois... Então 

seu Ennio, é o seguinte, é... eu gostaria de saber algumas informações... também... agora 

de começo, relacionadas ao Miguel Bakun. Eu gostaria de saber a relação que você teve 

com Miguel Bakun?

E. -  Bom, isso praticamente começou quando, quando... eu organizei uma fabriqueta de 

molduras que ficava aqui na Ébano Pereira [Rua de Curitiba], duzentos e... Ficava ao lado 

da Biblioteca Pública [do Paraná], E à essa fabriqueta de molduras, depois foi dado o 

nome de Cocaco. Se tomou uma... a única ... era na ocasião a única galeria de arte de 

Curitiba.

K. -  Em que ano?

E. -  Ano... A fabriqueta começou em 55, 1955, e a galeria, depois de alguns anos nós 

fizemos uma reforma na... eram duas salas que tinham nesse local, fizemos uma reforma, 

uma decoração, etc..., e transformamos numa galeria de arte. Era a Galeria de Arte 

Cocaco. Cocaco quer dizer, é o nome de uma ferramenta feita na Alemanha, e como era 

muito usada, era um formão que servia pra múltiplos propósitos. Então, o nome de cocaco 

era usado sempre, porque todo mundo queria o formão pra fazer alguma coisa. Quando se 

pensou em procurar um nome de uma galeria, em vez de lembrar de nomes pomposos, 

que combinem com a arte, não sei o que... Por que não Cocaco, não é? Afinal de contas 

[Trecho incompreendido] era muito conhecido, porque era local de... Um ponto de 

encontro dos artistas, intelectuais aqui de Curitiba. Nomes conhecidos. Se reuniam lá
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artistas e jornalistas, escritores. E nessa... Esse [Trecho incompreendido] todo, pra dizer 

que Bakun também era uma das pessoas que visitavam constantemente a Cocaco.

K. -  E lá tinham obras em exposição, como é que era?

E. -  Era uma galeria. Já em 58, 57, que havia se tomado uma galeria de arte, quer dizer, 

com obras de arte expostas. Era [Trecho incompreendido], não é? E a fabriqueta 

funcionava um tanto precariamente. Atrás, nós tínhamos em cima uma espécie de girai, 

onde ficavam as molduras, coisas assim. E isso... essa... esse foi praticamente o início do 

meu relacionamento com o Bakun [Trecho incompreendido]

K. -  E o que que te motivou a abrir esse lugar?

E. -  Porque eu, apesar de não ser... é... exatamente da área, sou engenheiro agrônomo. Na 

época eu trabalhava numa instituição que existia em Curitiba, que eu tinha um colega que 

sabia fazer moldura, e eu tinha um... eu já  tinha um passado ligado à arte, porque eu me 

interessava muito por arte. Ia às exposições, essa coisa toda, desenhava...

K. -  Era algo de família ou não?

E. -  Não, família não. Era uma coisa expontânea que foi se desenvolvendo quando eu 

estava no colégio. Eu tinha um amigo, um colega meu que era uma pessoa extraordinária 

que era o [Trecho incompreendido] Gonçalves, que era um gravador, um desenhista, 

gravador gaúcho. Que nós moramos no Rio de Janeiro, era meu colega. E ele me ensinou 

muita coisa sobre arte, e me induziu a levar a sério a arte. Hoje, esse amigo, mora em 

Porto Alegre, é um artista premiado, reconhecido, etc. Mas desde essa ocasião que eu 

participava muito de tudo o que era relativo às artes plásticas. Apesar de eu ter entrado na 

Escola de Agronomia lá no Rio de Janeiro. Eu me formei no Rio, na Escola [corte]

K. -  Você é carioca?

E. -  Não, sou daqui de Curitiba.

K. -  Você é daqui e foi pra lá estudar.

E. -  E, é que nós, nós morávamos no Rio de Janeiro. Meu pai que é daqui, é lapeano 

[nascido na Lapa], ele... nós morávamos em Jacarezinho, saímos daqui pra Jacarezinho, 

ele foi lá trabalhar na área de... no departamento de café, era federal o serviço, era federal.
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E daí ele... abriu o concurso de catedrático no Rio de Janeiro e ele... pra Escola Nacional 

de Agronomia, ele fez o concurso e ganhou o concurso. E com isso nós fomos morar no 

Rio de Janeiro, ele era professor da escola, e nós fomos morar. A família toda foi morar 

no Rio. E o Rio de Janeiro era um centro de efervescência cultural artística. E... como 

ainda é hoje, é claro, mas na época parece que era capital brasileira da cultura, não é? 

[Interrupção-telefone]

K. -  Então você estava contando dessa sua passagem no Rio de Janeiro e tal, do momento 

em você estava estudando lá, não é?

E. -  Sim. E... bom! Aí é o início, o início do meu envolvimento com a arte. No Rio, até 

conheci vários artistas. Isso um pouquinho mais tarde. Conheci vários artistas. Cheguei a 

trabalhar no ateliê dos cem bibliófilos do Brasil, mas isso também não importa, o 

importante é que a razão da minha ligação com a arte é essa, que eu morei nessa cidade, 

maravilhosa, então... e lá havia uma grande efervescência cultural, artística, 

principalmente artística e de artes plásticas, que a gente estava sempre ligado. Mas isso se 

deve à alguma pergunta sua sobre...

K. -  É, justamente a sua ligação com a arte pra entender por que, o que lhe motivou a 

abrir a Cocaco?

E. -  Certo, certo. E eu [corte]

K. -  Mas eu gostaria de saber dessa trajetória. Daí você estava no Rio, conheceu algumas 

pessoas, e daí, o que que aconteceu?

E. -  Bom, ali é claro, não houve nada. Eu trouxe um pouco de cultura artística, quer dizer, 

de conhecimento dessa... de... de ser o testemunho da... digamos, da vida cultural do Rio 

de Janeiro, de certa forma. Nas minhas visitas em todas as exposições, inclusive, 

exposições importantes. Uma delas, por exemplo, foi na apresentação daquele grande 

monumento, daquele painel [Cândido] Portinari que foi... que está hoje instalado na ONU, 

lá em Washington, lá em Nova Iorque? Nova Iorque, na ONU, em Nova Iorque. E que é 

um painel imenso, que foi inaugurado dentro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com 

a presença de muitos artistas, do presidente Juscelino Kubitcheck, grandes autoridades e
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artistas muito conhecidos na época. Estavam todos lá, nessa inauguração, inclusive, 

naturalmente o Portinari. E grandes exposições, como, por exemplo, do Lasar Segall, que 

expôs... na época não havia muitos espaços expositivos e se eu não me engano, era uma 

sala do Palace Hotel, que ficava próximo da Avenida Rio Branco, lá no Rio... uma grande 

exposição de Segall, talvez a primeira exposição dele com obras enormes.

K. -  Por volta de que anos, mais ou menos?

E. -  Anos 40, 50... 40, 50, faz tempo. Não é do seu tempo. E o que mais, o que a gente 

podia falar?

K . - E o  que que te trouxe pra cá de novo? Não entendi isso.

E. -  [risos] Eu me formei em agronomia e eu trabalhei como professor assistente lá na 

Escola de Agronomia algum tempo, mas vi que não era exatamente aquilo que eu queria. 

Então, quando houve, quer dizer, o magistério não me atraía, eu não tinha a mínima 

vocação para o magistério, lamentavelmente, porque eu gostaria de ter me tomado um 

professor, mas não era... não havia essa ligação, essa coisa... falta de vocação completa. E 

daí, a primeira oportunidade, que... já morávamos no Rio de Janeiro, a primeira 

oportunidade que... depois de formado, que surgiu, foi um amigo meu que veio pra 

Curitiba, um amigo de infancia que veio pra cá, um arquiteto que me convidou pra ir: 

“vamos pra Curitiba, eu arranjo um emprego pra você lá” . E era professor da Escola de 

Arquitetura, da primeira leva dos professores da Escola de Arquitetura [corte]

K. -  Daqui?

E. -  É, daqui de Curitiba. Eram todos do Rio, São Paulo, etc. Ainda não existia uma 

tradição da profissão de arquitetura aqui. Então, ali que houve a formação de vários 

arquitetos, etc. Esse meu amigo, arquiteto, me convidou, ele disse que conseguiria 

emprego, então: “vamos pra Curitiba” . Larguei tudo lá e vim pra cá. Comecei a trabalhar 

como engenheiro agrônomo numa instituição de colonização e imigração, aqui. Aí é que 

surgiu esse meu amigo que trabalhava lá nessa instituição, que sabia fazer moldura, eu... 

nós... nós fizemos uma sociedadezinha, fizemos essa tal fabriqueta de moldura aqui na 

[Rua] Ébano Pereira. E que depois passou a se chamar Cocaco.
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K. -  E você conhecia alguns artistas daqui [corte]

E. -  Em 55 e depois foi em 57 é que chamou, que começou a se chamar Galeria de Arte 

Cocaco. O que que você perguntou?

K. -  Antes de você estar organizando a Cocaco e tal, até no momento em que você abriu, 

você já  tinha contato com alguns artistas? Como é que era?

E. -  Tinha, é... tinha contato com pessoas como o Eduardo Rocha Virmond, Fernando 

Velloso, Domício Pedroso, esses artistas que na época estavam em evidência. Então a... ai 

eu já  comecei a... talvez me engajei um pouco no meio cultural, meio artístico da época.

K. -  Você se sentia mais a vontade nesse meio.

E. -  É, é verdade.

K. -  E é isso que te motivou a abrir a Cocaco e [corte]

E. -  É, surgiu essa possibilidade de fazer uma fabriqueta de moldura que não existia aqui 

em Curitiba. Existia uma na Rua Riachuelo [Rua situada no centro de Curitiba], e só fazia 

um tipo de moldura, daquelas pretas envernizadas, molduras antigas. Nós inovamos, 

fizemos uma série de molduras diferentes. Mas como sempre, como o artista não tem tino 

comercial, aquilo foi por água abaixo. Depois de alguns anos a Galeria Cocaco... Não 

acabou porque houve continuidade com pessoas que se interessavam também por isso. 

Tinha uma marcenaria que era os Kuratcz, que ficaram com a Cocaco.[corte]

K. -  E depois acabou sendo tocada pela Dona Eugênia.

E. -  Eugênia. Eugênia Kuratcz. O pai dela tinha uma marcenaria de muito boa qualidade, 

que fazia móveis ótimos. E isso... eles tinham mais facilidade, tinham todas as 

ferramentas pra desenvolver uma casa de moldura. E a parte de marcenaria estava 

garantida.

K. -  E nesse momento em que você estava com a galeria, alguns artistas costumavam 

visitar essa galeria. Você disse que era um ponto de encontro, já  nesse momento?

E. -  É, todos os artistas que tinham um certo, mais jovens que... [Interrupção-telefone] 

Onde é que nós estávamos?

K. -  Nos artistas jovens que também participavam.
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E. -  É, todos esses que eram... eram um grupo de artistas que procuravam sair daquela 

mesmice que existia na época, era a arte acadêmica. Muito tradicional, etc. Só se pintava 

pinheirinhos, essas coisas assim.

K. -  Não mudou muito então? Mudou?

E. -  Mudou sim, bastante. Hoje, aqui no Paraná...

K. -  Mas nós temos ainda muitos artistas que pintam pinheiros.

E. -  É, qualquer coisa pode ser pintada, pode ser desenhada, desde que o artista seja um 

bom artista, que ele possa interpretar muito bem aquilo que ele faz. Pode ser até pinheiros, 

pode-se fazer trabalhos maravilhosos. E realmente hoje, a pintura, o desenho e a própria 

pintura que está sendo delegada a um outro plano, que hoje há um predomínio dessa arte 

conceituai que se vê. Que fazem instalações, fazem... não é? Os artistas fazem um tipo de 

trabalho que nem é... que de certa forma é abstrato mas também pode ser figurativo, etc. E 

arte conceituai, o conceito é o que predomina hoje.

K. -  Aí, inclusive Miguel Bakun estava presente também nessa...

E. -  Bakun era um freqüentador assíduo da Cocaco, ele... muitas vezes ele aparecia com o 

cavalete e outras coisas de pintura nas costas, assim... E as pessoas pensavam, inclusive, 

que aquilo era um realejo, porque era uma coisa grande que ele carregava. E o Bakun era, 

infelizmente, apesar de ser um artista de muita categoria, ele não era um... ele nunca tinha 

passado por escola. Por academia, era um autodidata, autêntico, apesar de ter vivido, 

inclusive, lá no Rio de Janeiro, numa época em que ele era mais jovem e que ele tinha 

entrado numa escola de grumetes, ele era marinheiro. E foi para o Rio de Janeiro e 

conheceu o Pancetti, o grande Pancetti, José Pancetti. E ele, deve ter absorvido alguma 

coisa também do Pancetti. Ele tinha sensibilidade pra arte, mas não era uma pessoa que 

tinha escola de arte. Nunca teve aulas de desenho, pintura, coisas assim, era um intuitivo, 

mas um intuitivo genial. Era um artista fantástico. Mas ele não era uma pessoa muito 

respeitada pela sociedade de então. Eles sempre achavam que ele era uma pessoa 

engraçada, um tipo, um tipo... um tipo de homem que... o aspecto dele era incomum, 

então, as pessoas não... não levavam muito a sério o Bakun, apesar de nós, na época que...
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Nós gostávamos muito dele e o respeitávamos... respeitavam o Bakun, pela, apesar do 

tipo físico, do aspecto andrajoso que ele... ele aparentava. Mas era... era sempre recebido 

com muito carinho lá dentro da Cocaco. Ele tinha uma... alguma coisa ele deixou lá pra 

vender na galeria.

K. -  Era por consignação?

E. -  Não. E... E, deixava em consignação alguma coisa, mas a maioria do mercado de arte 

da época, não só com o Bakun, como todos os outros... que já teve alguns artistas, 

bastante conhecidos, depois do [Alfredo] Andersen, os discípulos de Andersen, o 

[Theodoro] De Bona e o [Guido] Viaro, que não era discípulo de Andersen, o Viaro. O 

Viaro veio formado já  da Itália, foi pra São Paulo, depois veio pra cá. Passou rapidamente 

por São Paulo. E o Viaro é um dos grandes artistas aqui do Paraná, um italiano 

paranaense, mas... de grande importância para o Paraná, porque ele formou muitas 

gerações de artistas aqui como professor, como Andersen, como professor foi muito 

importante, porque ele formou muitos artistas que tinham, que eram de certa forma, 

acadêmicos, apesar de Andersen já ter passado um pouco do academicismo, já estava 

chegando ao impressionismo. E o... e os artistas, então, o Freysleben, o Lange de 

Morretes, muitos outros também.

K. -  Theodoro De Bona também?

E. -  O De Bona foi aluno dele. Que mais... o Lange, uma série, eram muitos os 

discípulos, Maria Amélia D ’Assunpção, que é conhecida principalmente pelos, pelas 

naturezas-mortas [Interrupção-telefone]

K. -  Ennio, ainda sobre o Miguel Bakun... Então, pelo que eu entendi, você está querendo 

dizer que ele era uma pessoa que estava à margem desse meio. Poderia dizer isso ou não? 

E. -  Não. Exatamente à mar... Não, ele não estava à  margem do meio artístico, ele estava 

à margem da sociedade da época. As pessoas faziam gracejos. Ele tinha umas figuras 

assim, um pouco, um pouco ortodoxa. [Interrupção-telefone]

K. -  A margem... ele estava à margem...
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E. -  Não era marginalizado perante os artistas da Cocaco, mas a... possivelmente fosse, 

de... das pessoas que... da sociedade curitibana de então. Porque ele era uma... ele tinha 

um tipo físico que para o que era o comum das pessoas... e talvez não fosse muito 

agradável à vista. Era uma pessoa simples. Principalmente por isso, não vivia com roupas 

bem talhadas nem nada. Apesar de nessa época ele já  ser um... ele era marinheiro, deve 

ter sido, foi reformado, pela Marinha. Pela Marinha brasileira, como marinheiro, que ele 

sofreu um acidente e não pode continuar como marinheiro... E ele desenhava e pintava 

como ele... sem ter um conhecimento maior de estética. Então ele fazia espontaneamente, 

era um autodidata, e isso que muita gente não aceitava, assim, porque era diferente 

daquelas pinturas. Ele fazia normalmente paisagens, cenas de gênero não fazia, nem 

natureza-morta, muito raro. Fazia flores, coisas assim, mas muito raro. Ele era mais a 

paisagem, uma belíssima paisagem que ele fazia. E... ele conseguiu sobreviver, além dos 

rendimentos da aposentadoria dele. Que eram muito pequenos. Ele vivia não muito bem, 

ele tinha certa dificuldade pra se manter. E ele vendia daquela forma, quer dizer, as 

pessoas ou iam na casa dele, no ateliê dele, ou na... ou ele levava pra certas pessoas que 

ele conhecia. Havia na época um grupo de pessoas muito interessantes, eram intelectuais 

que tinham muita satisfação, muito prazer em estar em contato com os artistas. Esse... um 

deles é essa pessoa que eu te falei, o Luiz Pilotto, todos os Pilotto. Da família Pilotto eram 

todos, podiam se encaixar nessa... Nisso que eu te falei das pessoas que tinham interesse 

em se envolver com os artistas, gostavam de arte, compravam trabalhos de arte. [corte]

K. -  E o Eduardo Rocha Virmond, não?

E. -  Não era um... Esses, como eu digo, não eram pessoas abonadas assim, mas eram, 

faziam pequenos sacrifícios e compravam os trabalhos de arte porque gostavam 

realmente. Virmond também, ele é um dos nomes ligados às artes plásticas mais 

importantes. Porque ele era um intelectual. Ele era, de todos, era talvez o mais 

intelectualizado. Uma pessoa que se interessava muito por artes plásticas, música, 

principalmente literatura. Era um conjunto de coisas culturais, assim, que ele se



39

interessava muito. E se tomou uma pessoa muito respeitada em Curitiba, em vária áreas, 

principalmente artes plásticas, música e literatura.

K. -  Escrevia pra jornais...

E. -  Escrevia, era... fazia... trabalhava... Trabalhou no Diário do Paraná, não sei se na 

Gazeta [do Povo], No Diário do Paraná... Tinha um suplemento literário no Diário do 

Paraná, ele fazia uma seção. Mas, havia outros, outras pessoas importantes nessa... 

realmente importantes. Não digo porque eram políticos, ou uma coisa assim, porque 

eram... eram pessoas que eram intelectuais, e tinham umas ligações, inclusive com o 

governo, e apreciavam muito as artes plásticas. Eles compravam e ajudavam o artista a 

vender os trabalhos. Na ausência de galerias de arte, então eles ajudavam, levavam os 

quadros lá para os amigos e vendiam. Era um sistema assim de amizade, mais de amizade. 

E com isso eles... eles se mantinham de certa forma, razoavelmente bem. Na maior 

simplicidade. Porque não havia artista que ficasse rico. Mesmo o Nísio, o Arthur Nísio, 

que hoje talvez seja o artista que tenha a maior valorização dentro do mercado da arte 

paranaense, até mais... guardada as devidas proporções, até mais que o [Alfredo] 

Andersen. O Nísio, os trabalhos do Nísio, são muito mais valorizados que a grande 

maioria dos outros artistas da época. Hoje! O Nísio morreu com muita dificuldade, era 

doente, etc. Morreu no hospital, e se ele vivesse hoje, numa época como hoje, ele estaria 

milionário. Se ele pudesse ter feito a obra que ele fez hoje em dia, com a valorização que 

os trabalhos dele tiveram posteriormente, ele estava milionário.

K. -  E como é que você acha que se deu essa valorização dos trabalhos dele?

E. -  Do Nísio?

K. -  Do Nísio.

E. -  A sociedade de um modo geral, as pessoas da sociedade tinham certas preferências 

artísticas, estéticas.

K. -  Você está falando daquele período...

E -  E daquele período e de certa forma também de...

K. -  Antes de 60?
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E. -  É. Mas que se estende até hoje, de certa forma, eles têm essas preferências, que era a 

pintura... A pintura conservadora do tipo do Alfredo Andersen, e outros da época. Então... 

K. -  Como é que se deu isso, essa valorização?

E. -  Daí a temática que o Nísio apresentava nos seus trabalhos era uma coisa que era 

muito... aceita com muita facilidade pelas pessoas da época. As pessoas que se 

interessavam em comprar obras de arte, etc. Eram [corte]

K. -  E eram os intelectuais ou tinham outros...

E. -  Não, tinham... a sociedade de um modo geral, esses intelectuais eram... eles tinham, 

protegiam de certa forma esses artistas, os intelectuais. Raul Gomes, Raul Rodrigues 

Gomes, o Vasco Taborda, Luiz Pilotto [corte]

K. -  Oscar Martins Gomes também?

E. -  Oscar Martins Gomes e todos eles, eram pessoas que foram beneméritos para os 

artistas. Verdadeiros beneméritos. Principalmente o Nísio, devido a questão da... ele tinha 

uma temática diferenciada de todos aqui. É um dos artistas, especialistas em animais, que, 

talvez um dos mais importantes do mundo, até porque do Brasil, ele esteve... ele fez um 

curso na Escola Especializada em Munique, e se aperfeiçoou na arte de pintar animais. 

Que era uma academia especializada nisso. Então, como dizem, o... caiu no gosto das 

pessoas da sociedade da época, e ainda hoje. Hoje, ainda continua sendo, hoje, 

principalmente hoje, é um artista muito valorizado.

K. -  Eu gostaria que você comentasse um pouco, que fizesse de repente um breve perfil 

desse público de arte de antes da década de 60. Quem eram essas pessoas? Deixando de 

lado um pouco esses intelectuais que trabalhavam com essa questão de “proteger” que 

você disse, os artistas.

E. -  Bom, basicamente...[corte]

K. -  Quem é que compraria?

E. -  Basicamente eram as pessoas que tinham suas belas casas. Que queriam fazer a 

decoração das suas casas. As paredes eram enchidas com obras de arte. E as obras de arte, 

pra elas, eram aquelas conservadoras, acadêmicas, com paisagens [Trecho
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incompreendido], eram aquelas cenas de gênero, cenas urbanas, de paisagens urbanas 

também...[Problemas na gravação]

E. -  Bom, eu compreendo os salões, como essa... o salão, não é o regulamento que, de 

certa forma, que orienta o salão pra ser um salão mais aberto ou mais livre, mas... E a 

comissão julgadora. Quando é uma comissão julgadora de mentes abertas, que tem 

tendências modernas, contemporâneas, assim... Mas que sejam pessoas de um, de um 

nível cultural, como críticos de arte. Essa... a presença dessas pessoas é que muda o 

aspecto do salão. O salão pode, inclusive, até desaparecer, dependendo da atuação de uma 

comissão julgadora. Pra exemplicar, existia um salão de arte contemporânea de 

Campinas, era um salão muito bom. Então, começaram a fazer uma depuração com a arte 

contemporânea [Problemas na gravação]

E. -  [referindo-se ao Salão Paranense de Belas Artes] Então, nessa época, éramos, eu 

também pertencia a esse grupo de pessoas que queriam oxigenar o salão. Pra que não 

houvesse essa predominância de artista... de arte conservadora, de acadêmicos, apenas 

acadêmicos, porque o acadêmico até, às vezes, tem uma boa técnica, etc. Mas na época 

éramos violentamente contra, todos inclusive, contra [Alfredo] Andersen, contra 

[Theodoro] De Bona, contra todos, porque eles eram... tinham uma pintura mais 

conservadora, apesar de serem ótimos artistas. Mas um salão modemo, então, tinha que 

apresentar trabalhos que saíssem um pouco daquela... daqueles cânones predominantes 

até os anos cinqüenta, cinqüenta e poucos, predominavam nesses salões. Era uma arte 

acadêmica quase... E então, como fazer isso? Vamos escolher um júri que... pelos 

melhores críticos, pelos melhores críticos de arte do Brasil... Nós convidamos a nata da 

crítica de arte brasileira. Com isso houve uma tendência de privilegiar a arte, a arte 

abstrata que estava em grande efervescência, a arte abstrata no país, no final dos anos 50, 

60, por aí. E... não que tivéssemos a intenção de dar esse privilégio à arte abstrata, mas o 

que... o resultado... o salão foi o predomínio da arte abstrata, ao contrário dos anos 

anteriores. Então houve essa espécie de divisor de águas entre o conservadorismo e a arte 

mais atual. E daí pra frente o salão paranaense conseguiu se firmar e hoje deve estar lá
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pela qüinquagésima edição, ou mais, sexagésima edição, eu não estou bem lembrado. E é 

um salão que ainda se mantém, hoje com novas tendências, é claro. Com a tendência 

conceituai, essa coisa toda. Todas as obras que estão no salão paranaense, a maioria delas 

é de... de instalações. E, afinal, que que nós vamos chegar?

K. -  Então, nesse momento você estava organizando o salão, chamando essas pessoas que 

poderiam ser júri, mas que eram pessoas que tinham um pensamento mais modernista, 

mais avançado e tal. E aí, o que que aconteceu com os artistas que eram mais figurativos? 

E. -  É, eles foram, boa parte deles, inclusive alguns daqueles que lutavam contra o 

conservadorismo, figurativos, mas que lutavam contra o academicismo, esses mesmos 

foram cortados, foram deixados de lado por esse júri mais... júri mais... júri mais 

modemo, mais contemporâneo. Foi uma situação um pouco difícil também, porque eles 

eram de um grupo de modernos que foram aos poucos sendo preteridos, eu não sei se dá 

pra entender bem isso? E se sentiram, assim como se fossem traídos.

K. -  E o Miguel Bakun, ele se encaixava em qual dos grupos?

E. -  O Bakun não tinha uma... ele não... ele não tinha uma, é difícil regular o Bakun, 

porque a arte dele não era arte acadêmica, não era arte conservadora. Era uma obra de... 

foi uma obra de... arrojada, de um tratamento pictórico não encontrado na arte acadêmica. 

Naqueles colegas dele, como o [Arthur] Nísio, o [Theodoro] De Bona, etc. E no... e o 

Bakun, ele participou dos salões, mas teve problemas também, no 19° Salão Paranaense, 

que é um episódio complicado da vida da arte paranaense e da vida do Bakun mesmo. 

Ele, participou do 19° Salão, isso em sessenta e... sessenta e dois. Naquela época acho que 

permitiam a inscrição de até cinco obras. Ele apresentou cinco trabalhos e foram cortados 

quatro, quatro obras e... permaneceu no Salão, um deles foi aceito, e recebeu no final um 

prêmio. Quatro foram cortados e o que ficou recebeu um prêmio, aquisição. Esse é um 

episódio que, inclusive eu fiquei de certa forma envolvido, porque eu... na, na abertura do 

Salão, eu... nós tínhamos que dar os prêmios para os artistas premiados, e o Bakun tinha... 

tinha um prêmio de aquisição. Prêmio de aquisição, muitas vezes as pessoas não 

entendem bem, quer dizer, alguém ou uma instituição, ou uma pessoa que dá um prêmio,
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institui esse prêmio, mas fica... é... adquire a obra. Ele [o artista] recebe um dinheiro, mas 

a obra fica com a pessoa que instituiu o prêmio. Isso era o que representava o prêmio 

aquisição. E na... E um pouco complicado de explicar isso, mas ele não... ele não pode 

receber, porque a obra... ele tinha doado, não era... não pertencia mais ao Bakun, 

pertencia a um colecionador, o filho do Oscar Martins Gomes, Tirso. Então, não podia 

nem ser considerado prêmio de aquisição, porque ele não podia entregar esse quadro pra 

quem instituiu o prêmio. [Trecho incompreendido] ele já  tinha passado esse quadro pra 

um terceiro. Então foi uma confusão, e ele não entendia direito as coisas, foi difícil 

explicar pra ele. Ele ficou magoado, apesar de eu ter explicado tudo isso como eu estou te 

explicando. Eu expliquei tudo pra ele de uma forma... simples, assim, pra ele poder 

entender bem. Então ele... ele ficou realmente um pouco magoado com essa história. Ele 

não entendeu, porque era uma pessoa simples, uma pessoa que tinha um nível cultural não 

muito centrado, não muito elevado, então ele ficou com essa, com essa mágoa. E, no ano 

seguinte, ele se suicidou, alguns dizem que foi devido a isso, mas ele se suicidou porque 

era incompreendido, era uma pessoa mística. Que tinha uma... ele... contava casos 

estranhíssimos, assim, da vida dele. E, eu até escrevi um artigo, numa ocasião, sobre ele, 

contando todos os casos que ele me contava. Essas... sobre essas coisas estranhas que 

aconteciam com ele.

K. -  Então foi esse episódio que a gente encontra nos jornais como “A caixa de tintas”, é 

isso? Mas o que que a caixa tem haver com isso?

E. -  O... para... como ele não podia receber o prêmio aquisição, eu mesmo, eu fui ao Amo 

Iwersen, que na época era uma... já não existe, não... existe uma casa ainda, uma loja, e 

eles foram muito, muito condescendentes, e fizeram a doação de uma caixa de tintas, de 

tinta à óleo, uma caixa bonita. Eles falam que foi uma caixa de lápis de cor ou coisa assim 

[corte]

K. -  [risos] Ah, eu já  ouvi alguma coisa.
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E. -  É, mas é muito fácil nós... é saber isso, porque essa caixa existe, está até hoje na casa 

de um descendente da família do Bakun. E eu pedi inclusive, pra ser fotografada, a caixa 

aberta, fechada...[corte]

K. -  Pra acabar com essas controversas.

E. -  É, que era um... O que que podíamos fazer? Não podíamos fazer outra coisa, a não 

ser dar um prêmio que não pudesse, que ele não... Porque ele não podia entregar o quadro 

pra quem instituiu o prêmio. Então foi feito essa, dado uma saída, foi essa coisa toda 

que... É, o Sylvio, o Sylvio Back fez um filme sobre o Bakun [corte]

K. -  Ele enfatizou bem esse episódio, não é?

E. -  E, ele, mais.... Houve uma sessão, ele fez uma sessão espírita com... onde se falava 

das coisas. Se precisava achar um culpado pela morte do Bakun, então o Sylvio... Veja 

como é que é o enredo do... o enredo do filme foi dirigido assim como se ele fosse uma 

pessoa traída pelos... intelectuais da época.

K. -  Então, já  que a gente está falando disso, a gente pode pensar que tem muito, muita 

coisa na história que a gente houve do Bakun que é real e teve muita coisa que é mito, não 

é?

E. -  Começando pelo fato de ele ser realmente uma pessoa mística, não é? Essas coisas 

que aconteciam com ele eram incríveis. Mas continue, você estava...

K. -  Então, é essa coisa desse episódio que o envolveu, de como as pessoas falam desses 

episódios que... místicos, que você está dizendo aí, que envolveram Bakun. Do fato dele 

ter sido comparado com o Van Gogh, que é um Van Gogh curitibano e tal. Você acha que 

tem muita coisa de mito nele e na história dele, ou não? Você acha que o que está aí nos 

jornais e tal. Até com relação ao filme, você acha que tem muito de verdade ali? O que 

você acha que é mito, o que você acha que é verdade?

E. -  O filme foi feito de uma forma sensacionalista pra... em vez de mostrar realmente o 

pintor, eles quiseram mostrar o drama do pintor, que estava, que morreu por... por uma 

situação, porque atravessou uma situação tão mau a ele, não é9 Fizeram uma maldade 

com ele. Mas o que... o que é mito no Bakun eu não saberia dizer exatamente o que seria.
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Era, era todo o pensamento dele, ele escrevia coisas místicas, ele tinha... ele tinha um 

pensamento, muito especial, voltado mais para o misticismo. Então é... eu não saberia 

dizer até onde iria isso mais.

K. -  Mas até como as pessoas encaram a figura de Miguel Bakun em Curitiba.

E. -  E, na época, na época as pessoas encaravam Bakun, não tinham o devido... não 

davam o... o devido respeito ao Bakun.

K. -  E depois da morte?

E. -  Depois da morte, aos poucos, eles foram aceitando, porque perceberam que a pintura 

dele, o trabalho de arte que ele fazia, a pintura dele era uma coisa, é... muito especial, 

que... muito mais interessante que a pintura daqueles pintores que fizeram a escola, que 

tiveram um aprendizado pictórico. Como a maioria deles tinham. E só o Bakun que não 

tinha. Mas essa espontaneidade, essa... essa coisa, criatividade dentro da... do... do seu 

trabalho de pintura, é único, realmente o Bakun é um artista excepcional. Talvez um dos 

mais importantes do Paraná, principalmente, por essas características muito especiais que 

ele tinha.

K. -  E você está falando das obras dele de um modo geral ou você acha que tiveram 

algumas coisas ruins, mas muita coisa boa. O que que você acha?

E. -  De um modo geral a pintura que ele fez da, da paisagem principalmente a temática de 

paisagem, é que lembra, que mostra o melhor que o Bakun tem. Teve algumas cenas de 

gênero que ele fez, ele nunca se encontrou bem, flores foram apenas estudos, alguns 

estudos pequenos, natureza-morta [Interrupção-telefone]

K. -  E você acha que ele se encaixa dentro daqueles... Das histórias de pintores que 

tiveram um reconhecimento póstumo ou não?

E. -  Em termos de mercado de arte sim. Sem dúvida, porque ele vendia a... Ele vendia o 

trabalho dele por um preço baixo [Interrupção-telefone]

K. -  Então você estava falando, se você, da sua opinião sobre esse reconhecimento 

póstumo que o Bakun alcançou. Acha que sim, o que que aconteceu9
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E. -  Teve reconhecimento da... Do mercado de arte, houve realmente, não tão acentuado 

quanto o [Alfredo] Andersen ou do [Arthur] Nísio. Até mesmo do Freyleben, os trabalhos 

desses são mais valorizados ainda, que os do Bakun, o que eu considero até injusto, 

porque a... de certa forma o trabalho do Bakun tinha muito mais personalidade que a 

maioria dos artistas mais conhecidos da época. Tinha realmente muita personalidade, a 

[Trecho incompreendido] dele, da pintura dele... era especial. Ele misturava as tintas de 

uma maneira muito especial, nunca recebeu aula sobre isso. Não sabia como fazer. E que 

ele era um pouco expontâneo. A técnica dele é uma coisa que ele mesmo fez. E 

transformou aquilo, o pouco que ele conhecia de pintura num... numa técnica muito 

especial, muito diferente dos demais, era... era de um... de uma espécie de um primitivo, 

que... que ultrapassava um pouco esse... essa... esse jargão de primitivismo. Não era 

primitivo, mas era, era quase. E era um surrealista também, porque em certos trabalhos 

dele, que as pessoas não... inclusive não... até hoje, não entendem muito bem. Eram 

devaneios místicos que ele tinha, que fazia uma... Pintava uma paisagem e fazia com que 

figuras humanas e animais aparecessem na paisagem. Por exemplo, nas nuvens, nas 

árvores, nas pedras. Ele transformava aquilo em animais, em figuras humanas e outras 

coisas assim, em figuras de uma... que tinha até... foi exposto ali na exposição do 

Banestado. Tinha... aparecia uma, uma figura nas nuvens com a mão assim [Mostrando] 

Como se fossem nuvens, mas eram figuras humanas que surgiam, imagens de animais, 

essas coisas assim. Surgiam na paisagem.

K. -  Que legal.

E. -  Então é... as pessoas... Eu mesmo, na época eu dizia: “Bakun, por que que você faz 

isso, essas figuras aí, uma coisa tão estranha”. Eu até tenho um pouco de... Quando falei 

que o Miguel... que o Van Gogh... Ele era considerado... o Van Gogh devia ser a fartura 

na pintura. Ele pintava com matéria forte, grossa, como Van Gogh. Van Gogh fazia 

também. E... e ele nunca tinha ouvido falar em Van Gogh. Um dia ele queria saber 

alguma coisa, eu por acaso tinha um livro de Van Gogh (L. Stone) sobre a vida do Van
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Gogh, “A vida trágica de Van Goh” Me arrependo de ter emprestado. [Interrupção pra 

trocar a fita]

K. -  Então você emprestou um livro pra ele sobre a história do Van Gogh.

E. -  É, porque ele, ele vivia sendo chamado de Van Gogh paranaense. E ele não conhecia 

bem a história. Ele não se baseou na obra de Van Gogh, porque ele nem conhecia, não é? 

Ficou conhecendo depois, quando mostraram pra ele alguma coisa da pintura de Van 

Gogh. E leu esse livro, que aliás, é um livro trágico: “A vida trágica de Van Gogh” . E 

pode ser que ele tenha se influenciado, inclusive na biografia, aquela coisa sofrida. Ele 

se... talvez se identificasse um pouco com isso.

K. -  E você acha que esse reconhecimento que ele teve... Você diz que acha que teve 

reconhecimento póstumo [corte]

E. -  E, tardio, mas não, não tem um reconhecimento a altura do valor da obra dele.

K. -  Mas você acha que esse reconhecimento já  começou com aquele Salão de 1963 onde 

vocês fizeram uma sala especial [corte]

E. -  62.

K. -  Não foi em 63 que vocês fizeram uma sala especial.

E. -  Ah, a sala especial? Foi depois da morte dele, certo.

K. -  Sim, que ele morreu em fevereiro, daí o salão foi em dezembro do mesmo ano. Você 

acha que isso já  começou a contribuir pra esse reconhecimento?

E. -  Bom, nós a... como nós tínhamos muita ligação com ele, ficávamos [Interrupção- 

telefone]

E. -  Isso nunca se consegue uma... reconhecimento do trabalho de um artista, porque se 

faz uma sala especial. Mas isso com o tempo... com a... as pessoas vão absorvendo aquilo, 

vão deglutindo aquilo, até reconhecer que existe realmente alguma coisa de maior 

importância na pintura de um artista como esse.

K. -  Então você acha que existiram vários fatores que contribuíram pra esse 

reconhecimento0
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E. -  É, eu acho que as pessoas foram também, é... aperfeiçoando o seu reconhecimento de 

arte. E talvez as diversas... diversas gerações foram melhorando a percepção da arte. E 

com isso, talvez, tenham sentido a... Hoje tem gente que é fanática pela pintura dele. 

Apesar de não ser uma valorização tão grande quanto outros, mas tem muita gente que 

adora o Bakun, a pintura do Bakun. E... Eu não sei até onde nós íamos chegando.

K. -  Mas esses artistas, na verdade eles foram, estão sendo reconhecidos só em termos de 

Paraná, fora daqui não tem o reconhecimento.

E. -  Isso, isso acontece em todo Brasil. A arte regional, dificilmente, ela extravasa para os 

maiores centros do eixo Rio-São Paulo, principalmente, a não ser que essas... que esses 

artistas saiam da província pra ir para os centros mais evoluídos, mas... sempre foi assim. 

Hoje, naturalmente, as capitais estão produzindo um trabalho de arte, que eu não digo se 

ombreiam, mais chegam próximo da do eixo Rio-São Paulo. Tanto aqui, Paraná, com os 

salões, com uma série de eventos culturais, que aos poucos pode chegar a... ao nível 

desses centros maiores: Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife. É, mais 

ainda há uma diferença grande no reconhecimento dos artistas. E os que estão na 

província, que ficam na província, dificilmente eles são reconhecidos como são os artistas 

que viveram nesses centros maiores. Eles tiveram maiores oportunidades, não é... contatos 

com o mundo inteiro. As grandes capitais noticiavam isso. Fizeram exposições no exterior 

e tiveram influências. Uma série de influências que levaram esses artistas a serem mais 

conhecidos. Os nossos do... provincianos, amargam um pouco essa dificuldade de 

reconhecimento. O Bakun eu não digo, que é reconhecido no... É claro que existem 

críticos, pessoas conhecidas, sensíveis no eixo Rio-São Paulo, que conhecem a obra do 

Bakun, mas são poucas, não são muitas. Como também, que conhecem os... são poucas 

essas pessoas desse tipo que eu te falei do eixo Rio-São Paulo, que conhecem a obra de 

{Alfredo] Andersen, do Freysleben, do [Guido] Viaro, por mais que o próprio estado 

tenha procurado divulgar as obras desses artistas fora, no Rio de Janeiro, São Paulo, etc. 

Foram feitas exposições de artistas paranaenses, foram feitas exposições do Andersen, de 

outros, fora daqui. Mas é muito difícil, encontra sempre muitos obstáculos pra esse...
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completo reconhecimento. Se você vê os artistas que são reconhecidos, paranaenses, hoje 

já  melhorou bastante isso, não é? Alguns já  participam da Bienal, São Paulo. Fazem 

exposições no exterior, etc.

K. -  Mas, Ennio... eu li um artigo do Guido Viaro na revista Joaquim, número 5, em que 

ele diz que o Bakun era um artista que nadava contra a corrente, mesmo sabendo que isso 

levaria a nada. E aí, eu pensando nessa informação que o Viaro nos dá, eu pensei, será 

que ele poderia ser... é... a gente poderia dizer que ele era um pintor à frente do seu tempo 

ou não? Você acha que não?

E. -  Acho que não. Possivelmente sim, mas ele era uma pessoa meio primitiva, pessoa 

primitiva... pintura... talvez não tanto... era muito pessoal, muito especial a pintura dele. 

Mas o... à frente do seu tempo... o Viaro, ele... não sei se ele talvez tenha exagerado um 

pouco na... nesse termo. Ele não era... ele não se aglutinava ao grupo.

K. -  Dos artistas?

E. -  Dos artistas que eram mais conhecidos, porque a pintura dele era uma pintura muito 

expontânea, muito... às vezes até um pouco primária e...

K. -  Então a pintura dele era uma pintura singular, como você disse [corte]

E. -  Singular, sobre todos os aspectos, uma pintura realmente diferente das dos demais, 

era singular, era uma pintura muito especial. Eu, eu já  [corte]

K. -  Mas conte... Bom.... [corte]

E. -  Pessoalmente eu... quando estava no Departamento de Cultura, eu até consegui... fui 

o... isso foi depois, depois desses episódios aí. Fiz uma visita, eu e o [Eduardo Rocha] 

Virmond, no ateliê do Bakun, e compramos um... eu consegui arranjar recursos, naquele 

tempo era tão difícil comprar, achar recursos orçamentários no Departamento de Cultura. 

Mas eu consegui, e as obras dele eram relativamente baratas, e eu pude comprar umas 5 

ou 6 obras dele, um lote assim grande, que estão hoje nos museus.

K. -  De Arte do Paraná?
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E. -  Museu de Arte do Paraná e alguns, não sei se ainda tem algum lá no MAC [Museu de 

Arte Contemporânea], e comprei inclusive pra mim, o Virmond comprou pra ele, obras, 

nessa ocasião.

K. -  isso foi em?

E. -  Acho que foi em 61, se eu não me engano.

K. -  Antes dele morrer então?

E. -  E, foi antes daqueles episódios complicados. E. Porque o... havia essa, essa afinidade 

nossa, do Virmond, a minha e o Bakun. Nós éramos amigos, respeitávamos o Bakun, 

porque a grande parte das pessoas que... as próprias pessoas que giravam em tomo do 

mundo artístico daquela época, não respeitavam, eles não... não respeitavam o Bakun, 

com as suas peculiaridades, devido a sua simplicidade no vestir, dessas coisas, como eu já  

disse antes.

K. -  Mas então olhe só, você disse que você acha que ele não era, não estava à margem 

dos outros artistas, mas daí agora você disse que ele não se entrosava muito bem. Como 

assim? Não entendi muito bem isso, então... Você acha que à margem é uma palavra 

muito forte?

E. -  Não, do Viaro, que o Viaro disse, não é?

K. -  Não, não. O Miguel Bakun, do Miguel Bakun, se ele se entrosava bem com os 

artistas...

E. -  Não, o que o Viaro falou sobre ele. Ele não... ele tinha o... Ele se dava bem com os 

artistas, mas ele, os artistas sempre achavam que ele era um tipo, um tipo popular, no 

mau... Isso aí é uma expressão... Era uma pessoa simples, desajeitada, e era sempre alvo 

de críticas, de brincadeiras dos outros. Isso... Por isso que eu digo, eu digo sempre que ele 

não, eles não respeitavam o Bakun como artista. Como... Mas, a pessoa dele era 

desrespeitada. Mas a... Boa parte dos artistas, dos intelectuais que vinham ali em volta da 

Cocaco, etc, gostavam muito dele, apesar dessas brincadeiras que faziam com o Bakun.

K. -  E quem é que escrevia nos jornais nesse momento7 Notícias relacionadas à arte, por 

exemplo.
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E. -  Eu não... O Loio Pérsio, Walmor Marcelino, jornalista [corte]

K. -  E hoje em dia, como é que você... Você acha que existem pessoas ainda capacitadas 

e tal, jornalistas que têm ligação com a arte e que estão aptos à escrever matérias de boa 

qualidade ou você acha que está complicado?

E. -  Bem, há pessoas que... que tem boas condições pra escrever sobre arte e sobre os 

artistas. Mas acontece o seguinte, que a imprensa dá muito pouco espaço pra esse tipo de 

trabalho jornalístico. Eles, as matérias são escritas por jornalistas que... que nem... que 

nem sempre têm uma especialidade. Aqui, na Gazeta do Povo [jornal curitibano], tem o 

José Carlos Fernandes, que é um bom jornalista, que se interessa muito por arte, e que é 

uma das exceções, mas fora isso... Ah, tem a Nilsa Prokopiake que.... que escreve no 

Estado do Paraná. Mas, mais ninguém, tem o Aurélio Benitez que faz uma crônica de arte 

no Estado do Paraná.

K. -  Já há muito tempo ele trabalha com isso, porque eu vejo o nome dele já  nos jornais 

mais antigos também, não é°

E. -  Ele... ele faz uma crônica sobre a arte dos artistas e... [Interrupção-telefone]

FIM DA ENTREVISTA
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Curitiba, 15 de agosto de 2001 

Local: Residência da entrevistada 

Curitiba - Paraná 

Entrevistadora: Katiucya Périgo

Entrevista com Violeta Franco (Artista Plástica)

V. -  É importante porque não tem ninguém na área.

K .- É .

V. -  Não tem. Uma pessoa que se aprofunde, que se dê a isso, não tem uma pessoa séria. 

Tem um, o único que eu conheço. Não é só no Paraná não, eu morei em São Paulo. São 

todos uns gozadores, quer dizer, eu fui, eu não posso falar, porque na época em que eu 

estava lá... Na época em que eu estava lá [São Paulo] e que eu... Geraldo Ferraz, que era 

um “craque”, o [José] Geraldo Vieira. O Geraldo Ferraz pra mim acabava com o artista. 

Ele chegava: “é um idiota, porque está pensando que a arte é isso” E um dia eu ia fazer a 

minha primeira exposição, ele disse: “Você é uma louca. O que você vai fazer lá?”. Então 

eu disse pra ele: “eu vou”, e ele respondeu: “Menina! Não sei o que você vai fazer.” Eu 

falei: “eu vou fazer o que eu faço. Se você quiser vai ver, porque pra mim a tua opinião é 

muito importante, mas também não é assim” Eu acho que ele pensou: “essa aí deve ter 

saído de algum hospício, alguma coisa” E ele ia nas exposições, sentava e dizia assim: 

“mas não vale nem essa caminhada que eu dei” Aí ele chegou, mas fez uma crítica, eu 

ainda tenho a crítica, o [Fernando Antonio Fontoura] Bini pegou pra (...) Falando na 

seriedade... como é? Da minha liberdade, da minha falta de medo e de pudor, e foi assim, 

pra mim foi uma das coisas que mais me tocou, porque eu tinha muito respeito por ele, 

mas não acreditava jamais que ele se desse ao trabalho de fazer uma crítica, e fez. Saiu no 

O Estado de São Paulo, duas laudas, Geraldo Vieira que também é um... também fez. E 

tive do [Pietro Maria] Bardi que... Eu fui pra São Paulo pra promover a exposição do 

[Paul] Garfunkel, que eu trabalhava em um setor que você gostaria, que é o da pesquisa.
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O Guido Viaro... Então eu fui lá com toda... Eu voltei para a minha casa, eu estava com 

umas gravuras que eu tinha mostrado pra ele. Então o Viaro disse: “mas por que você não 

luta por uma exposição pra você?” Eu falei: “Porque eu não sou louca de chegar no 

MASP [Museu de Arte de São Paulo] e pedir uma exposição pra mim! Seria muita, muita 

falta de vergonha”. Ele disse que se eu quisesse eu que me candidatasse, e ele não diria 

que data seria mas que eu faria, e acaboii que eu fiz. Mas nunca o Paraná me deu nada, 

nunca tive um prêmio, todo mundo tem prêmio, não é verdade? Eu nunca tive, mas nem 

por isso eu deixo de trabalhar e de caminhar e toda essa coisa.

K. -  Mas você acredita que pra um artista se dar bem tem que ir pra fora? E mais ou 

menos por aí?

V. -  Não, eu não fui pra fora pra me dar bem. Eu fui pra fora porque eu queria aprender, 

eu queria ver outras coisas. Agora, eu acho que mudou muito nesse sentido, eu acho que 

eles, agora [Trecho incompreendido] Porque como não existe gente que se aprofunde em 

artes plásticas ou se dê ao trabalho de saber o que está se passando nos outros lugares, se 

restringem ao... à Curitiba ou ao Paraná, então a coisa se toma mais difícil. O que era bom 

era o que o Viaro fazia, o que era bom, não desfazendo o que ele fazia, mas você tem que 

ir pra frente. E é meio complicado, eu... Naquela época era uma aldeia.

K. -  Naquela época quando?

V. -  É, em 50, 60...

K. -  Uma aldeia, você diz aqui em Curitiba?

V. -  E ainda é uma aldeia. Estruturalmente é uma aldeia. Mesmo São Paulo que eu acho 

formidável, é um... Tem grandes cabeças em São Paulo, mas também se promove muita 

porcaria. Dizer que São Paulo... Não é verdade, tem muita gente boa, tem muita gente que 

pensa, tem muita gente que faz coisas, mas não é essa gente que está no topo da opinião 

pública. Há muita...

K. -  Manipulação?

V. -  Manipulação, e as coisas estão... são difíceis, não são fáceis. E o pessoal procura o 

caminho mais fácil... e faz sucesso. Agora, quanto tempo dura o sucesso é que ninguém
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vai saber, não é? E essa coisa planejada, trabalhada, ninguém que... Até porque é duro 

mesmo, 20 anos, 30 anos, cada vez fazendo outras coisas, pesquisando. É meio cansativo 

mesmo.

K. -  Comente sobre quando você começou a se envolver nesse mundo da arte, conhecer 

os artistas.

V. -  Eu comecei a trabalhar... mas você não veio aqui pra falar de mim, não é verdade?

K. -  Mas eu também preciso saber de você? [risos]

V. -  Olhe, quando eu comecei, sabe onde tem o OPET [Colégio de Curitiba], aquele 

colégio? Ali era a casa do meu avô, do lado tinha a “garaginha”

K. -  Ah, a “garaginha”, muito conhecida.

V. -  Era uma garagem grande, dividida em três partes. Eu tinha uma parte dessa garagem, 

meu tio me deu pra fazer... Porque assim era uma forma que a minha família via de eu 

não sair de casa... Então...

K. -  Por que? Você era rebelde?

V. -  Eu era rebelde, [risos] e andava com telas embaixo do braço, e andava pra lá e pra 

cá, eles acharam que assim era melhor. Aí se reunia o Bakun, que você está interessada, 

pois vai fazer um trabalho sobre ele. Eu não sei muito, acho que ninguém sabe muito do 

Bakun. Porque era uma figura incrível, uma pureza, uma grandeza. Era delicado, eu 

gostava muito dele, porque sabe... A minha juventude respeitava aquela figura sofrida, 

pobre... E ele gostava de mim. Acho que ele, assim... “aquela menina maluca, bonita”, eu 

era mais ou menos... E que fazia as coisas que ninguém acreditava que eu fizesse. Você, 

quando você vende, é engraçado, acham que só quem vem de uma família pobre chega a 

ser artista. Não é verdade, tanto pobre pode virar artista como alguém de uma família 

mais complicada, mais... Sim, o meu avô era professor da faculdade, meu tio também, 

meu pai era geólogo, não era ninguém rico, não era de uma família rica, era de uma 

família classe média, classe média alta, talvez. Meu pai, aprendi uma coisa com meu pai 

que ele dizia assim: “se você quiser ser bailarina seja, mas profissional Se você quiser ser 

pintora, seja profissional” . Nada dessas “coisinhas” que se faz e ninguém sabe porque que
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faz, entende? Então eu sempre tinha isso na cabeça. Mas eu era exagerada, ser artista era 

o que eu queria. Trabalhava como uma louca.

K. -  Era a sua paixão.

V. -  Era, mas eu não sabia bem se eu seria artista plástica, ou do teatro... Era uma louca 

por teatro. Eu sabia as peças decor. E eu fiquei... Mas como no teatro eu dependia de 

outros, eu achei que artes plásticas pra o meu temperamento era melhor, o meu negócio 

não era ser artista plástica, e sim era dizer o que eu quisesse através de um... ou do teatro. 

K. -  Uma forma de expressão?

V. -  Uma forma de expressão, exato. Que mais? E nesse meio, eu conheci o Bakun, o 

[Nilo] Previdi que é uma figura também ... mas era um... era estranho. Ele tinha as 

técnicas dele. E tinha um nome, agora eu esqueci, deixa eu ver se eu me lembro, porque 

ele foi operário, mas... Então ele conhecia muita técnica, muito a mistura de...

K. -  O Previdi?

V. -  O Previdi. E ele tinha um... Acho que qualquer outra pessoa podia te falar sobre isso 

melhor do que eu. Ele tinha uma técnica muito interessante, ele fazia as coisas através 

dessas tintas que ele preparava...

K. -  E isso vocês trabalhavam na “garaginha” também?

V. -  Não. Eu trabalhava na “garaginha” . Eles se reuniam comigo no sábado e no 

domingo. Vinha gente de fora. Quem trabalhava comigo era o Alcy Xavier, na realidade 

foi ele que arrumou a “garaginha”, pôs uns panos que eu achei meio com cara de boate, 

mas em todo caso. Isso tudo, em qualquer documento da faculdade você vai ter toda a 

história dá “garaginha”, eu não vou me prender nisso. Agora, o Bakun era uma pessoa 

muito complicada... porque ele era uma pessoa muito difícil, tanto que, muita gente diz 

que ele se matou porque ele ganhou uma caixa de tintas. Um pouco é folclore, porque ele 

se mataria de qualquer maneira. Era uma pessoa doente, difícil, genial, eu acho um pintor 

paranaense de grande talento, fez coisas lindas, incríveis. E uma pessoa muito sensível.

K. -  Como era o seu relacionamento com ele?

V. -  Muito bom, porque sabe que...



56

K. -  Ele também freqüentava a “garaginha”?

V. -  Não, ele ia lá dia de semana, passava lá, conversava.

K. -  E você estava trabalhando, fazendo alguma coisa?

V. -  T rabalhando, é.

K. -  Mas ele não pintava com vocês lá?

V. -  Não, ele não pintava com ninguém, ele pintava sozinho. E eu tinha muito carinho. 

Tem um fato dele que é muito engraçado. Eu tinha feito um retrato e estava... um retrato 

assim meio expressionista, aquelas coisas que eu fazia na época, eu estava em uma 

pequena exposição ali no Inter-Americano que era ali na avenida, e chegou o Koch...

K. -  Ricardo?

V. -  O Ricardo Koch, chegou lá e arrancou o quadro da parede, que aquilo era um insulto. 

Ai o Loio [Pérsio] estava presente e começou a brigar com o Ricardo dizendo que ele não 

tinha o direito de arrancar nada da parede, quem era ele pra arrancar não sei o que... Nisso 

o Bakun olhou pra mim e falou: “nós não temos nada com isso, vamos descer e tomar um 

cafezinho” [risos] e descemos e fomos tomar café enquanto os dois ficaram brigando lá. 

Mas ele era uma pessoa assim muito mais sábia do que se imaginava, porque através da 

pintura dele a gente via que ele não era nenhum bobo, mas era tímido, medroso, medroso 

não... não sei definir. Então, esteve... Comigo ele se dava bem porque eu era uma pessoa 

que ele podia fazer o que quisesse, dizer o que quisesse, se portar da maneira que quisesse 

que eu jamais ia achar ruim, entende? Ele se dava bem com o Loio, ele se dava bem 

comigo, ele se dava bem também com o Fernando [Velloso], com o... acho que com o 

Previdi também, com o [Guido] Viaro [risos]. O Viaro caçoava um pouco dele, mas ele 

era uma pessoa especialíssima. É engraçado, uma vez ele falou pra eu ir na casa dele pra 

pegar um quadro. Eu nunca fui, pois não tinha dinheiro pra pagar, e eu pensei: “o Bakun é 

tão pobre, agora vou eu lá pegar quadro do Bakun? Eu não”. E quando ele morreu, a 

mulher dele me chamou, eu não estava aqui, eu estava em São Paulo. Eu já  estava 

morando em São Paulo. Eu cheguei, ela soube que eu estava aqui e disse que tinha um 

quadro pra mim, e eu tão ignorante, não fui buscar, pensei novamente: “essa mulher ficou
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na miséria, eu não tenho dinheiro pra pagar, eu não vou lá pegar uma coisa de alegrona” 

Eu disse: “eu não vou”. Não tive coragem. Porque ele era uma pessoa tão especial.

K. -  Então, será que ele deve ter comentado com ela que ele gostaria de te presentear com 

um quadro?

V. -  De certo ele disse: “olha, a Violeta vem aqui pegar o quadro”, isso quando ele estava 

vivo, que eu não fui. Porque ela sabia que ele iria me dar o quadro, tanto que ela falou 

comigo.

K. -  E até hoje você não...

V. -  Não, não tenho. Eu não... Eu não tenho muito esse sentimento de posse. A verdade é 

essa, não tenho vontade de querer pra mim. Eu vou nas exposições, vejo que todo mundo 

está admirando as obras do Bakun e isso pra mim é muito bom.

K. -  E vocês discutiam muito sobre arte? E o Bakun, participava dessas conversas?

V. -  Não, ele não era dessas coisas.

K. -  Por que será? Era uma coisa dele...

V. -  Dele é... Por exemplo, ele era uma pessoa, não sei, ele nunca apareceu lá no 

domingo, no sábado.

K. -  Que era o momento em que vocês conversavam?

V. -  Conversavam, eu acho, não sei, ele... Não, eu não posso te dizer o por que, todas as 

pessoas que freqüentavam lá gostavam do Bakun, se ele fosse lá, seria super bem 

recebido, como todo mundo que ia na “garaginha” era bem recebido, entende? Agora, o 

Mário Romani, por exemplo, você perguntou se nós sabíamos de tudo o que se passava na 

Europa mais do que hoje eu vejo o pessoal... Ah... eu... “o Mário Romani trouxe as 

revistas?” Era na época uma das revistas mais atualizadas que havia na Europa. E ele 

trazia de cada viagem que fazia, ele era muito rico e viajava muito e achava uma graça 

enorme da gente, daquela “garaginha”, aquela menina, aquele pessoal reunido todo 

domingo. O meu tio dizia: “O Mário é um louco, fica sujando a roupa nesse ateliê cheio 

de tinta” Depois eu mudei pra São Paulo Aí quando eu voltei o Bakun tinha se matado
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Foi uma coisa terrível, uma coisa chocante, mas um pouco esperada. Eu nunca pensei que 

ele morresse na cama, do jeito que ele era.

K. -  Quando você estava falando que ele não conversava com vocês sobre arte, era uma 

coisa. E quando você estava com ele, de repente, quando ele passava no ateliê...

V. -  Não, ele se queixava um pouco das coisas, assim, mas não era... Porque eu também 

não era de discutir e nem tinha muitos argumentos naquela época pra discutir arte. Eu 

sabia o que estava se passando na Europa e que a gente não era tão louco quanto diziam 

lá, isso eu sabia e sabia que eu queria mais que ele... Agora, o Bakun, toda aquela riqueza 

era dele, eu acho que ele não precisava saber o que estava se passando em lugar nenhum, 

ele tinha um mundo interior muito forte. E era com isso que ele pintava, ele fazia, e ele... 

K. -  Então ele não falava do trabalho dele pra você...

V .-N ão ...

K. -  Ele chegou a comentar alguma coisa do seu trabalho?

V. -  Não, eu acho que não, acho que ninguém acreditava muito no meu trabalho na época. 

Porque... Acho que não, não sei, acho que ele... não sei, não sei... acho que não.

K. -  Você não lembra de nenhuma ocasião que ele tenha...

V. -  Que... que eu tenha... Quando vinha pintor de fora elogiavam sim, mais aqui dentro 

não sei, eu não me lembro. Realmente eu não me lembro, se eu disser que eu era 

aplaudida, elogiada, eu estarei mentindo, não era. Foi com muita luta, muito trabalho, 

muita coisa, que ficaram me respeitando, não sei nem se gostando, mas eles me respeitam, 

também não fazem mais do que a obrigação, [risos] Então, e essa coisa, quer dizer, eu não 

sou uma pintora que pára. Eu não. Terminou o quadro, aquele quadro não me interessa 

mais, eu quero ver o que eu vou fazer depois.

Voltando ao Bakun, o que eu posso dizer... Eu era apaixonada pela pintura dele, 

pela seriedade, acho que não é seriedade, era a verdade que ela continha, a coragem com 

que ele se despia em cada quadro que fazia, entende? E isso...

K. -  Então é... Me parece que ele não sofria muitas influências externas?

V. -  Eu acho que do Van Gogh.
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K .-É ?

V. -  Porque a trajetória dele é muito parecida, ele fisicamente era parecido com o Van 

Gogh, era tão esquisito, maluco, quanto o outro. Então havia um entrosamento ali, tanto 

que ele se matou também e se enforcou. Há uma coisa assim, muito... estranha.

K. -  E ele parecia deprimido?

V. -  Ele tinha depressões muito fortes sim. Eu não estava aqui, mas falam que ele dizia: 

“eles me deram aquela caixinha, porque acho que eles acham que eu não sei pintar, pra eu 

aprender”.

K. -  Então você não tem conhecimento sobre a família dele?

V. -  Era muito simples, muito modesta.

K. -  Ah, é?

V .- É .

K. -  Então você não chegou a visitá-lo?

V. -  Não.

K. -  Sabe por que Violeta? Porque eu estive entrevistando a neta dele, a Stael [Pinto de 

Macedo], Que era filha de uma enteada. E ela me contou que diz que você... Que um dia 

ela estava lá na casa do Bakun e a Teresa [esposa do Bakun] disse assim: “olha, a Violeta 

está lá no ateliê conversando com o Bakun”, agora eu achei estranho, pois você disse que 

não foi lá?

V. -  Bem, minha memória não é uma coisa muito formidável, viu?

K. -  Mas você acha que pode ter acontecido?

V. -  Pode ter acontecido, se ela disse, é porque eu estive lá. E ele deixou um quadro pra 

mim que eu nunca fui buscar. Porque ela... ela estava muito pobre na época em que ele 

morreu, e eu iria pegar um quadro? Eu não teria coragem, todo mundo tem um quadro do 

Bakun, menos eu, mas eu não me arrependo.

K . - É  porque você é desprendida do sentimento de ter.

[Interrupção-telefone]
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V. -  Eu nunca... Você conseguiu de mim uma coisa que ninguém, eu acho, tinha 

conseguido, ainda... Eu falar assim, tão livremente de mim. E sempre aquela conversa 

fiada, sempre, mas, eu falei mais...

K. -  Mas por que isso, por que...

V. -  Porque eu acho que eu me dei muito bem com você...

K. -  [Interrompendo] Medo de dar a sua opinião?

V. -  Não, preguiça, [risos] Preguiça, medo não.

K. -  Você não...

V. -  Oi?

K. -  Você não? [risos] Pelo que você me conta...

V. -  Como?

K. -  Pelo que você me contou das coisas, de como você agia perante as situações, acho

que...

V. -  [Interrompendo] Mas eu nunca fui pega, eu não era revolucionária, não era nada, eu 

era desse jeito que eu tenho até hoje, mas [rindo] os outros é que eram mais quietos, mais 

enquadrados que eu, mas não que eu... Eu era até tímida... Agora, sempre tentei fazer 

aquilo que eu achava que devia fazer.

K. -  E daí, é..., por exemplo, as primeira exposições, do que você lembra?

V. -  A primeira exposição individual minha foi em São Paulo.

K .-É ?

V. -  A primeira exposição em São Paulo, quero ver se eu não me engano, foi em Santo 

André, na inauguração da prefeitura de Santo André. Um amigo meu era diretor de lá e 

me convidou, aí eu fiz uma exposição só de retratos, eram oito retratos, era esse, o meu 

retrato, esse da minha avó. [mostrando os retratos na parede] Há, muita coisa que não tem 

aqui, o Geraldo Ferraz dizia que o retrato [Trecho incompreendido], mas aí dizia que os 

meus retratos não significavam... que eu ia ficar nos retratos, que os meus retratos se 

transformariam em paisagem, abstração, que eu em um... Que dariam abertura pra outras 

coisas, essa foi a primeira. Depois eu fíz uma na Veríssimo, em São Paulo também,
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depois fiz uma outra na A Galeria, depois fiz algumas exposições aqui com o [Jorge] 

Sade, depois em um... Que também é uma individual, ali em um banco só de mulheres, 

que também é um negócio assim [risos]...

K. -  E você lembra de alguma exposição que você tenha feito que o Van Gogh... O Van 

Gogh, olha só que ato falho, que o Bakun também tenha exposto algum quadro?

V. -  Não. Ele expunha, mas nunca comigo, nunca comigo. Mas, por exemplo, o Fernando 

[Velloso], eu acho que o próprio [Guido] Viaro, tinha mais com ele... Comigo? Eu era 

muito jovem, ele mais assim que vê... Ele gostava da minha, da forma com que eu o 

tratava, pois eu não via nele uma pessoa problemática, eu o tratava, apesar de saber, eu 

gostava dele. Não me interessava... assim... Eu me dava com todos. Eu não tinha... Mas eu 

tinha admiração por ele, uma enorme admiração que eu tenho até hoje. Eu fui agora, a 

uma exposição onde tinha o Viaro, eu... Porque o Ennio [Marques Ferreira], ele estava 

nessa, no júri e a cidade inteira o rejeitou. Que o Ennio tinha... coitado do Ennio. Que o 

Ennio tinha sido a causa do suicídio, o que é uma burrice, ninguém se mata porque... Mas 

o Bakun... qualquer motivo o levaria ao suicídio, porque, por exemplo, ele não se 

adaptava ao mundo, era uma pessoa como o Van Gogh era, como tem outras figuras na 

história.

K. -  Será que toda essa tristeza dele vinha...

V. -  Era ancestral, eu não sei de onde. Porque tem pessoas que passam a maior miséria do 

mundo e não são tristes e tem gente que tem todo...

K. -  E ele era pobre mesmo?

V .-N ã o è ...

K. -  Não de chegar a passar fome, não é?

V. -  Não, não desse jeito, não.

K. -  Porque eu acho que ele tinha uma aposentadoria.

V. -  Ele tinha uma aposentadoria, tinha uma casa, eu acho que era dele. Mas eu acho que 

a tristeza ele trazia dentro dele. Ninguém se mata porque é pobre, ninguém se mata 

porque alguém te...
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K. -  E essa coisa dele não vender os quadros, de caçoarem dele?

V. -  Bem, eu soube que isso o magoou profundamente, e isso tudo pode ser que tenha... 

pequenas coisas, quer dizer, essa coisa de darem essa porcaria para ele ou a maneira de 

olharem para ele, tudo isso servia pra aumentar a angústia dele. Mas, não sei se... eu acho 

que... Porque eu parto de um princípio que não sei se certo ou errado, que não é a tragédia 

que leva alguém a morte. Que tem gente rica, bem posta na vida, linda, e que se mata. 

Não é verdade?

K. -  É verdade. ..

V. -  E tem gente que passa o diabo e está aí, fica firme, agüenta firme.

K. -  Mas é interessante mesmo. Agora, eu queria que você... Se você pudesse falar um 

pouquinho dessa coisa de... Que de repente ele morreu, e dali algum tempo ele começou 

a... as obras começaram a vender... E ele é um artista muito bem cotado, assim, os 

quadros dele são bem cotados, pelo menos.

V. -  Mas isso, essa história não é do Bakun. Essa história está na história de muito artista 

em qualquer lugar do mundo, que as pessoas... Qualquer pessoa, não é bem o caso do 

Bakun, mas qualquer pessoa que passe... Eu tinha um amigo que dizia uma coisa assim: 

“Você, se você for feio eles te aceitam, se você for bonito... mas, se passar do que eles 

consideram bonito, você é mais bonito do que os bonitos, aí você é marginalizado porque 

ele não tem como analisar aquilo” . Então, sobre a  inteligência ou o talento é a mesma 

coisa. Quer dizer, há padrões: “isso é ruim!”, “isso é bom!”, “isso é ótimo!”...

K. -  Pra determinadas épocas.

V. -  Pra determinadas épocas. As vezes o sujeito passa uma época, “o que que é aquilo?”, 

que ele faz umas figuras esquisitas e tal. Pra uma cidade onde as coisas todas eram 

arrumadinhas, bonitinhas, eu não sei.

K. -  Mas esse é o caso do Bakun?

V. -  Um pouco é. Não é? Mas ele... não sei. Não tem uma explicação de por que é que ele 

não vendia aqui.

K. -  E depois passou a vender.
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V. -  É. Porque aquilo foi considerado bom. As pessoas não tem critérios.

K. -  De repente não tinham maturidade de perceber na época em que ele era vivo.

V. -  Exatamente. Os critérios, os critérios eram muito frágeis. O que eles consideravam 

bom era o [Guido] Viaro. Mesmo o Viaro eu acho que se impôs. Porque as coisas dele 

eram muito fortes. Não era bem o que o curitibano esperava, mas ele foi, ele se impôs. 

Era um tipo que se impunha. E o Bakun não. Ele, acho que também... Ele não tinha 

muita... não acreditava muito. Ele amava, ele fazia aquilo, mas ele: “será que é bom, será 

que não é?”, essa dúvida. Porque era uma coisa diferente dos outros. Porque nos quadros 

do Bakun tinha toda a tristeza dele, a angustia dele.

K. -  Mas ele chegou a receber elogios de algum crítico.

V. -  Acredito. Não sei, eu sou tão... Porque eu vivi muito fora. Agora, deve ter recebido. 

Mas quando a pessoa é angustiada ela só se lembra das coisas ruins que disseram. E se eu 

chegar e dizer: “olha, você é o melhor pintor.”, ele vai dizer: “ela está fazendo isso porque 

gosta de mim.” Eu já  fiz isso com ele. Entende? E daí isso é difícil.

K. -  Eu imagino.

V. -  É muito complicado essa coisa de ser aceito, não ser aceito. Todo mundo gosta e de 

repente ninguém gosta. Existe na... nessa coisa de aceitação, uma coisa muito complicada, 

dizer que só o bom é aceito, ou só o ruim é aceito, não... [corte]

K. -  E a questão da morte, será que ela pesou um pouco nisso?

V. -  Claro!

K. -  No sentido de que ele é um artista que se suicidou. Foi injustiçado, de repente...

V. -  É, é. fe há muitas histórias, não é verdade? Começam a surgir em tomo...

K. -  Fica uma coisa meio mística?

V. -  Meio mística.

K. -  Pode ser mesmo. Mas, o que eu ouvi é que a família até que se deu bem, assim, no 

sentido de vender.

V. -  É, mas sempre acontece isso. Quem faz, é quem menos...
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K. -  É, a neta [Stael Pinto de Macedo] dele dizia: “nós estamos muito gratos com ele”. 

Infelizmente ele não pode usufruir de todo esse benefício de dinheiro e tudo mais que ele 

poderia...

V. -  E eles, é, sabiam de mim, a família dele?

K. -  Sim. Pois ela que comentou comigo de você, ela falou: “olha, a Violeta inclusive 

esteve lá no ateliê conversando com o Bakun” .

V. -  Eu gostava muito dele. Eu gostava dele, do jeito dele, da pintura dele, sempre gostei. 

Pena... Puxa, eu gostava dele.

K. -  E essa coisa dele não conversar muito do que ele fazia com os outros. Porque ela me 

disse assim, essa neta, que ele costumava perguntar muito a opinião deles, dentro de casa. 

De repente [corte]

V. -  Ele era inseguro. E, insegurança.

K. -  E vocês que já estavam nesse universo da arte, que tinham esse contato.

V. -  Mas eu não tinha nada.

K. -  Mas vocês já  tinham visto quadros de vanguarda, sabiam um pouquinho mais. Não 

eram tão leigos.

V. -  Pois é, se quisesse saber, era só ir lá na “garaginha” . Mas, o mundo dele, a 

complicação natural dele já  existia, sabe aquela coisa de se marginalizar. E que ninguém 

marginaliza ninguém. Você se marginaliza! Porque se você manda todo mundo para as 

urtigas e pronto! Mas não é tão fácil assim, é duro, é difícil.

K. -  E você disse assim, que ele colocava nas obras dele a vida dele e tudo mais. E como 

é que era isso, o que que você diria mais sobre isso?

V. -  Sobre o quê?

K. -  Na pintura dele, no modo como ele [corte]

V. -  Ele tinha uma afinidade muito grande com Van Gogh. Inegável isso. E a angústia, 

aquela coisa de não se adaptar ao mundo. Ele tinha isso, não que ele copiasse, mas era um 

ser humano, mais ou menos moldado como o outro, dadas as proporções, entende? O Van 

Gogh era mais guerreiro que ele, porque tentou tudo. Ele tentou a igreja, ele tentou, tudo.
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Pra ver se... Até que chegou à pintura e tal. Mas ele queria... fazer alguma coisa. Eu acho 

que o Bakun tinha como... como imagem muito forte dele, do Van Gogh. Tanto que tudo 

é muito semelhante, não é? O Van Gogh era muito expressionista. Aquelas coisas, aquelas 

figuras... e o Bakun também. Até a morte. Foi o mais fascinante pintor, [corte]

K. -  Até depois da morte.

V. -  Até depois da morte. Foi fascinante o homem, e se achava um ninguém, não é 

verdade?

K. -  Quem diria, não é? E vocês? Na época nem sonhavam com isso, com a valorização, 

por exemplo?

V. -  Ah, que iria, que iria ser... isso não, não sabia.

K. -  E, escute, ele não vendia. Mas alguém vendia?

V. -  Eu acho que não. O Viaro vendia. Mas é que eu acho, que o Viaro dava aula, tinha 

um status melhor que o... Era um italiano forte, mas são coisas diferentes. Um outro que 

era um grande pintor, mas já  veio grande da Europa, que era o... Me deu um branco, ai 

meu Deus, pode uma coisa dessa? Italiano que veio já um grande pintor, que tem a casa 

com o nome dele... Alfredo Andersen. Mas esse já  veio com o nome feito, e é um grande 

pintor, sem dúvida nenhuma. Aquelas duas moças [referindo-se a um quadro do Museu], 

uma conversando com a outra, que tem no museu, aquilo é uma obra-prima. Mas aí é uma 

outra conversa, um homem que tem uma escola e que é realmente um pintor de tirar o 

chapéu.

K. -  Então eles, os quadros deles, esses dois eram os pintores que vendiam?

V. -  Acredito. Não sei, porque eu era bem criança, quando ele chegou... Eu fui conhecer o 

Alfredo Andersen... Eu já  estava casada com o Loio [Pérsio].

K. -  E como é que foi esse seu primeiro contato com a arte?

V. -  Eu não sei. Tem alguém, muita gente que diz que eu era pintora porque fui casada 

com o Loio. Eu era pintora muito antes de saber que o Loio existia. Quando ele chegou eu 

já  estava com a “garaginha” pronta, entende? Claro que... Ele me sufocou muito porque 

ele era um pintor com escola, com... Eu me sentia muito insignificante diante do trabalho
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dele, até que eu separei e continuei a pintar. Mas, até parei um pouco quando eu casei... 

Mas, o que que eu ia falar? Não era isso.

K. -  E o ano, assim? Quanto tempo durou essa “garaginha”, você lembra?

V. -  Sumiu quando o Loio apareceu. Logo depois. Ele achava que aquilo era uma 

bobagem, que não existia, que era uma besteira. E, eu não sou boa em datas. Eu não fiz a 

Escola, mas eu fiz o curso com o Poty, de gravura. Logo depois, eu fui a primeira diretora 

do Centro de Gravura, ali no porão da Escola de Belas Artes, onde o Bakun ia também 

ver a gente, ele não fazia gravura, mas ele ia. E depois [ínterrupção-telefone]

K. -  Ele ia no ateliê de gravura que você era diretora. Funcionava aonde mesmo?

V. -  Ali no porão da Escola de Belas Artes. Que devia ter uma placa em homenagem ao 

Previdi que ficou... Que eu depois, casei e descasei e fui para a Europa... Fui pra São 

Paulo. E o Previdi carregou aquilo durante uns quatro anos. É verdade que ele... Muito, 

muito pintor aprendeu gravura lá com ele.

K. -  E quantos anos, então, duraram a “garaginha”?

V. -  A “garaginha” durou pouco tempo, dois anos, três anos [ínterrupção-telefone]

K. -  Então, a gente estava falando do ateliê de gravura, que você viajou depois...

V. -  Depois ele ficou na mão do Previdi. Depois aquilo se dissolveu e tudo mais, isso... E, 

mas o Previdi ficou com aquilo alguns anos, uns dois, três anos...

K . - E o  que mais acontecia assim de eventos voltados à arte que servia pra balançar um 

pouco? Vocês promoviam alguma coisa?

V. -  Eu acho que não. Bem, deixa eu me lembrar... Era tudo tão precário, não era aceito, 

não era como agora, um menino faz um negócio e já  vai para o museu. A gente pra entrar, 

nós, a gente se candidatava ao salão. Eu tirei, parece que menção honrosa em um salão. 

Mas era tudo muito difícil pra gente, é que nós não dançávamos conforme a música, 

entende? Nem o Loio, nem eu. O Loio era um grande desenhista e um pintor muito bom, 

bastante respeitado, fora. Mas... era um homem bem mais culto que eu, era mais... uma 

pessoa... sei lá, autodidata. Mas é isso, eu não sei mais o que dizer.

K. -  E outros pontos de encontro, que não fosse... A Cocaco mesmo?
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V. -  Ah, mas é que eu já  não estava mais aqui.

K.. -  Ah, foi o momento que você já  não estava mais aqui.

V. -  Não, não estava aqui.

K. -  Você não lembra de datas, de quando você foi pra São Paulo?

V. -  Fui em... deixa... 49, 50, 51, 52, fui pra São Paulo.

K. -  E você ficou lá quanto tempo?

V. -  Nossa, eu casei em 50... 54... fiquei até 70.

K. -  Nossa, quanto tempo?

V. -  Fiquei até 70. Casei outra vez, fiquei lá, tive filho e fiz aquelas exposições.

K. -  E, que você contou. Então nesse momento você ficou afastada, mas você tinha 

notícias do que estava se passando aqui.

V. -  Tinha, mas muito pouco. Quando eu vim, tive um choque muito "grande, a morte do 

Bakun. Uma revolta, assim, me deu muita... raiva de todo mundo.

K. -  E em São Paulo, pra você seria melhor, [corte]

V. -  Ah, foi muito bom. Por exemplo... Ah, foi muito bom, muito bom.

K. -  Você tinha contato com pessoas mais influentes?

V. -  Com todo mundo, eu conhecia a nata do... Eu conheci. Depois casei com um 

jornalista, que isso me ajudou muito. Eu conheci muita gente através do pessoal do O 

Estadão. E lá eu cresci, em São Paulo, apesar que eu pintei muito pouco. Eu... Aí foi uma 

época que eu comecei... que eu fiz a exposição em Santo André, depois disso eu não parei 

mais.

K. -  E agora você veio pra cá. Quando você veio pra cá? Que ano?

V. -  Em 70. Eu vim pra cá, fiquei um tempo aqui. Fiz a exposição lá, eu estando aqui. 

Fiquei 10 anos na Fundação Cultural. E... eu acho que eu fiz um bom trabalho lá. E 

também fiz... Eu era muito amiga do [Paul] Garfunkel. A neta dele diz que eu era a 

namorada do Garfunkel, ele podia ser meu avô. [risos] Mas eu gostava muito dele, 

realmente. E fiquei com o acervo dele lá na Fundação. Tinha uma sala, “Paul Garfunkel”,
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e que era dirigida por mim. Mas lá, eu fiz um trabalho de pesquisa, porque não tinha 

muito serviço. Eu comecei a pesquisar e fiz da pintura e da gravura no Paraná...

K. -  Ah, que interessante.

V. -  Eu tenho o trabalho pronto.

K. -  E o trabalho que você fez, tem pra pesquisar em algum outro lugar? Como é que é?

V. -  Como é que é?

K. -  O trabalho que você fez de pesquisa, ele tem, pra gente poder pesquisar em algum 

outro lugar?

V. -  Eu acho que não, pode pegar... Eles tem lá na Fundação, devem ter. Se eles não 

jogaram fora, deve ter lá.

K. -  Sobre a gravura, então, no Paraná.

V. - É ,  da gravura e da pintura.

K. -  E você tem alguma coisa a ver com esse Museu da Gravura da década de 80 que tem 

ali no Solar?

V. -  Eu fui... eu fiz parte da fundação daquilo lá.

K. -  Nossa, desculpe a minha falta de informação.

V. -  É, tudo o que foi ligado à gravura, eu tive certo... uma ligação, depois, eu me 

desliguei. Porque eu não concordo com aquilo, porque eu acho que um ateliê como 

aquele, uma casa como aquela, não era só pra trazer gente já  como [Trecho 

incompreendido] ou mesmo eu, ou qualquer coisa, aquilo não é para a gente. Aquilo é 

pra... Deveria ser uma escola, um lugar onde se criasse gravadores. O ateliê devia ser uma 

coisa, com um excelente orientador, um conhecedor da técnica, e que obrigasse o povo a 

fazer gravura como manda o figurino, todas as técnicas, depois que aprendeu poderia 

fazer o que quiser. Eu me lembro, com o Poty, eu tinha umas plaquinhas, assim, mínimas, 

que eu trabalhava de um lado e de outro, nunca pensando em expor alguma coisa. Levei 

um susto quando aconteceu isso pra mim. O Poty fez uma exposição e pôs a minha 

gravurinha na capa, eu dizia: “você está louco, você pôs isso9”, e ele disse “e por que não
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a gravura? Botei sim.” Quer dizer, era um espírito de aprendizado que a gente tinha ali, de 

vontade de crescer, de fazer, de [ínterrupção-campainha],

[Trecho incompreendido] Gravadores do Paraná, porque aquilo foi feito aqui. Eu 

tenho grandes amigos lá, mas não é por isso que eu não ache que uma coisa que custou 

tanto ao Estado, não fosse pra criar novos artistas.

V. -D e vez em quando, claro, aparece alguém talentoso que faz gravura, mas deveria ter 

isso, todos os dias. Tem um curso permanente lá, de gravura.

K. -  E quem é que dá algum curso lá? Você sabe?

V. -  Não tem ninguém que dê algum curso lá.

K. -  Mas por que?

V. -  Não sei.

K. -  Eles não se mexem em contratar alguém, porque vai custar dinheiro, [corte]

V. -  Talvez isso.

K. -  Ou eles esperam alguém na liderança que seja uma pessoa mais...

V. -  Talvez. O Paraná tem o maior centro de gravura da América Latina, muito bem, pra 

que? Eu vi em Portugal um ateliê do tamanho dessa sala aí em frente [aproximadamente 

5m X 5m], com cinco pessoas permanentemente trabalhando, com orientador. E pra isso 

que serve um ateliê, pra você discutir, falar um com o outro, você errou, você acertou, o 

que você fez, como é que você tirou a prova? Entende? Você concorda comigo?

K. -  Plenamente. É o seguinte, é uma dúvida, assim, sobre a questão do mercado de arte. 

De repente você como uma pessoa que viveu um tempo em São Paulo, que viu de longe o 

que é que é Curitiba, como é que as coisas se dão aqui, e que também sentiu um pouco 

disso em São Paulo. O que é que você viu aqui? Fazendo um paralelo dos dois.

V. -  Eu vou te dizer, é universal aquilo. Por exemplo, Paris, Londres, o que mais vende é 

o que os críticos resolveram que é formidável. Quem dança fora do ritmo, tem menos 

procura, até que um dia, um crítico qualquer diz que aquele homem é um gênio, aí ele 

passa a ser valorizado, o trabalho dele, economicamente, agora. Só que, por exemplo, tem 

os artistas comerciais, mas de alto nível, como tinha o... em Paris o... Ai meu Deus, eu
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não me lembro o nome. Ele pintava muito bem, era muito talentoso, mas pintava pra 

vender, como o Renoir. Ninguém pode negar que o Renoir era um grande artista, mas ele 

pintava.... Era um bomem alegre, feliz, um burguês satisfeito que pintava para a alta 

burguesia, as meninas lindas, as mulheres, aquele... Ninguém vai dizer que ele não era um 

grande pintor. Mas era um pouco desprezado por Monet, Manet. O Monet não, o Monet 

até o defendeu muito, mas, guardando um nível muito alto. E um comercial de alto nível. 

Por exemplo, no Brasil, nós temos em São Paulo, vários artistas que fizeram isso, como... 

Ah, esqueci.

K. -  Mais voltados ao comércio?

V. -  É, mais sabiam que [Interrupção-término da fita]

[Trecho incompreendido, referindo-se a um artista paranaense] Que ele não é 

talentoso. Ele é talentosíssimo. Conhece a pintura como pouca gente, conhece gravura 

como pouca gente. Agora ele faz uma pintura comercial e não tem nem o cuidado de fazer 

aquilo de alto nível, corretamente.

K. -  O que mais.

V. -  O que mais... Pelo talento dele, pelo conhecimento dele, ele poderia se guardar mais, 

quer dizer, se cuidar um pouco mais.

K. -  E essa coisa deles fazerem sempre a mesma coisa assim, meio repetitiva.

V. -  Repetitiva porque eles vendem aquilo.

K. -  Parece um plágio deles mesmos. Uma coisa bem complicada, não é?

V. -  Bem complicada, quer dizer, é difícil.

K. -  Que triste, não é? E isso não é... isso, o artista de repente é levado um pouco a ter 

que fazer isso pra vender.

V. -  É, realmente. Vender.

K. -  Mas o que você diria então do público que aprecia essa arte, aqui em Curitiba. Como 

é que esse público, de repente está... E um público provinciano, o que é?

V. -  Eu acho que. por exemplo, Curitiba. Eu acho que é uma cidade provinciana.

K. -  Ainda?
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V. -  Muito provinciana. Uma cidade, até certo ponto rica, dentro dos padrões brasileiros é 

uma cidade que tem o poder aquisitivo razoável, nãç> é? E que compra aquilo que a mãe 

dele gostava, que a avó dele gostava, casinha, parquinho, coisas que não... Isso é muito 

burguês. Quer dizer, guardado os níveis, também lá fora gostavam daqueles que faziam 

coisas bonitas, como Renoir. Entre Renoir e Van Gogh, eles ficavam com Renoir, claro. 

O Van Gogh não vendeu nada. O burguês é o mesmo em todas as épocas, o pequeno 

burguês, ele quer na tranqüilidade do lar dele, da casa dele... Não uma pessoa que venha 

perturbar, com idéias, com coisas com...

K. -  Ele quer uma arte de fácil digestão.

V. -  Exatamente. Que ele quando chega em casa cansado e tudo, olha para a parede 

[corte]

K. -  Está bonitinho, bem feitinho.

V. -  Como?

K. -  Está bonitinho, bem feitinho.

V. -  É, não...

K. -  E comparando com São Paulo o que é que você diria?

V. -  É uma diferença imensa. Que São Paulo, com todos os defeitos que São Paulo tem, é 

uma grande metrópole. Inegavelmente.

K. -  E como é que você acha que foi, assim, um pouco da sua aceitação lá?

V. -  Eu... me dava bem, tinha várias pessoas como eu. Eu não era nenhum... O que me 

chocava muito era eu ser um fenômeno. Eu não sou um fenômeno. Sou uma pessoa igual 

as outras, que pensa, fala e diz o que quer. Isso existe um monte em São Paulo, não é 

nenhum, nenhuma coisa... Isso me fazia muito bem, sabe. Saber que eu não estou 

incomodando ninguém. Saber que eu não estou... parece que... Isso foi muito simpático. 

Tinha gente muito mais... mais revolucionária, mais inteligente, mais tudo que eu. Então, 

eu só podia aprender com eles. Conheci Carlos de Carvalho que pra mim foi uma coisa 

maravilhosa Pessoa excepcional, importantíssimo como artista, como homem, como 

pessoa.
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K. -  Mas aqui você é uma pessoa muito famosa. Você já  tem essa coisa, uma pessoa 

distinta, uma pessoa que é estudada na Universidade, não é verdade?

V. -  É? Não sou tão assim. Você acha que eu sou tão respeitada na Universidade?

K. -  Eu acho.

V. -  É, eu acho que sim. Mas foi uma coisa muito imposta.

K. -  Você é uma pessoa muito conhecida, não é? Entre os artistas, entre as pessoas que 

estudam a arte. Eu acho que...

V. -  Você acha que eles, me aceitam...

K. -  Eu acho.

V. -  Eu acho que sim, mas também, depois de trezentos anos [Trecho incompreendido]

K. -  [risos] Mas que legal! E agora, você sentiu um baque grande de estar vindo de São 

Paulo e, [Trecho incompreendido] aqui ou era a mesma coisa?

V. -  Não é a mesma coisa... não é a mesma coisa. Claro que eu... Quando eu cheguei, 

toda semana eu ia pra São Paulo, eu não agüentava, chegava no sábado eu ia. Até que eu 

entrei para a Fundação [Fundação Cultural de Curitiba] que... aquilo me prendeu mais e... 

[Referindo-se ao circuito oficial arte paranaense] Se você cantar a música que eles 

querem ouvir você é aceito. Eu vou lá, é aquela tal história, você pode ser bonito, mas não 

pode ser bonito demais. Tem um padrão que tem que ser respeitado. A fulana fez a Escola 

de Belas Artes, ela pinta, ela faz tudo direitinho e tudo mais. Agora está na moda as 

“instalações”. Eles não querem saber. “Instalação” tem que ter um porque da instalação, 

você tem que fazer um relatório, um negócio qualquer, e calcar uma idéia, não é verdade? 

Senão faz qualquer besteira põe ali no meio, mas é instalação, e não pode ser... porque 

está na moda e eles querem estar na moda.

FIM DA ENTREVISTA
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Curitiba, 29 de junho de 2001 

Local: Residência da entrevistada 

Curitiba-Paraná 

Entrevistadora: Katiucya Perigo

Entrevista com Stael Pinto de Macedo (Neta do artista Miguel Bakun)

K. -  Tenho uma curiosidade: a história da caixinha de tintas que o Miguel Bakun ganhou. 

Você disse que muitos comentaram, inclusive no filme, que aquilo foi a gota d’água. O 

que você pensa sobre isso?

S. -  De fato, isso o deixou muito abalado. O Bakun esperava o reconhecimento do seu 

potencial como artista, um prêmio ou algo semelhante. Mas o que recebeu foi aquela 

caixinha de lápis de cor. Depois disso ele chegou em casa e comentou com a minha avó 

que estava se sentindo muito humilhado e triste. Ele tinha a impressão de que o estavam 

mandando novamente para a escola. Essa foi uma das causas que o deixou mais 

depressivo ainda.

As pessoas o discriminavam, pois, além de não ter a oportunidade de estudar como 

os outros artistas, ele mesmo fabricava suas tintas e pincéis... Por isso, ele era considerado 

pobre, uma pessoa sem recursos.

K. -  E a timidez dele? Na exposição estava sempre num cantinho, não queria...

S. -  Ele se sentia constrangido perante os artistas que possuíam uma formação e “já 

tinham um nome” ...

K. -  Mas ele também “não tinha um nome”?

S. -  Sim, mas não era reconhecido.

K. -  Pelo que andei pesquisando, o Bakun já  estava participando dos salões. Ganhou 

tantos prêmios... Acredito que isto demonstre que ele “tinha um nome”.

S. -  De certa forma sim. Mas as pessoas que ele achava que eram suas amigas, pessoas 

nas quais ele confiava, quando estavam longe dele o criticavam muito. Bakun era uma
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pessoa boa, gostava muito de animais, de plantas... Se ele passasse perto de uma planta 

que estivesse caída, não era capaz de pisar nela. Preferia desviar o caminho a pisá-la. 

Também não admitia ver uma pessoa maltratando uma criança. Ele queria ver tudo 

certinho e nem sempre é assim...

K. -  Será que essas características, ser “muito certinho”, cuidadoso com a natureza, tão 

bom e generoso, foram herdadas de sua família? Você tem algum conhecimento a 

respeito?

S. -  Não conheci sua família, mas pelo que sei, ele era diferente dos outros. Preocupava- 

se muito com o pai que morreu muito velhinho. Sua mãe morreu depois de completar 

bodas de ouro, depois morreu a sua irmã. Portanto, era ele quem cuidava do pai, visitava, 

dava banho... Enfim, dava muito atenção.

K. -  Em que época foi isso?

S. -  Não me lembro...

K. -  Você já  era nascida?

S. -  Sim. Acho que foi na década de cinqüenta, aproximadamente, ou um pouco antes.

K. -  Todos moravam em Curitiba?

S. -  Os irmãos dele moravam no Rio de Janeiro e em Recife. Seus pais, ele e sua irmã 

mais nova moravam em Curitiba.

K. -  Ela está viva?

S. -  Sim, chama-se Irene, mas não tenho contato com ela. Sei que sua filha, minha 

sobrinha Roseli, trabalha em um programa de televisão, de vendas de automóveis que é 

transmitido aos sábados, mas não me lembro em qual emissora...

K. -  Você não sabe onde ela mora?

S. -  A Irene mora na Travessa da Lapa, onde passa o ônibus expresso.

K. -  Em qual altura da Travessa da Lapa?

S. -  Fica logo depois de um portal e um prédio grande... também há uma delegacia, não é 

difícil de achar. Na frente da sua casa tem uma placa com o nome do marido dela, Doutor 

Alvacir Ferreira. Ele já faleceu, mas a placa ainda continua lá.
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K. -  Quando ele [Bakun] se casou com a sua avó você já  havia nascido?

S. -  Não me recordo a data correta, mas acredito que eu deveria ter aproximadamente três 

anos de idade.

K. -  Em que ano?

S. -  Deve ter sido em quarenta e dois ou quarenta e três...

K. -  Pelos jornais da época, parece que ele chegou em Curitiba em 1931.

S. -  Acho que sim.

K. -  Então se passaram uns dez anos até que ele e sua avó se casassem?

S. -  Sim, a minha avó era viúva e tinha uma casa na Rua Paraguaçu, onde eles moraram 

muitos anos.

K. -  Essa casa ainda existe?

S. -  Não, no local construíram um prédio. Eles foram morar nessa casa logo depois do 

casamento. Minha tia mais nova, que era solteira na época, foi morar com eles também. 

Acho que eles ficaram casados aproximadamente uns vinte e cinco ou vinte seis anos... O 

Bakun fez um ateliê bem grande no fundo da casa, semelhante a um barracão. Era ali que 

ele pintava. Gostava de fazer coisas diferentes. Ali havia de tudo. Era um lugar bem 

diferente. Havia uma porta com um segredo que só ele e a minha avó conheciam. Só eles 

conseguiam abrir. Eu nunca descobri o que havia ali.

K. -  Você gostava de ficar no ateliê?

S. -  Sim, gostava. Lembro-me de quando ganhei um quadrinho dele com um pinheiro... 

Havia uma porção de quadros pequenos no ateliê. Um dia ele me perguntou: “qual desses 

quadrinhos você quer?” . Então eu escolhi este do pinheiro [apontando para um quadro da 

parede], inclusive há uma dedicatória [quase apagada] naquele quadro. Eu deveria ter uns 

cinco anos quando ganhei este quadro. Sempre quando eu chegava do colégio, ele 

mostrava qual quadro estava fazendo e pedia a minha opinião sobre ele. Ele dizia bem 

assim: “minha filha, o que você acha desse quadro? Você acha que assim está bom, está 

bonito9” . E eu dizia o que pensava. Apesar de ser muito nova sempre opinava. Ele 

gostava muito de mim e eu também gostava muito dele. Foram bons tempos aqueles em
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que convivemos. Depois minhas irmãs se casaram, depois eu... Quando ele faleceu eu já 

tinha dois filhos.

K. -  A sua avó então se casou bem nova.

S. -  A minha avó se casou a primeira vez quando tinha quatorze ou quinze anos. O meu 

avô era viúvo e tinha quarenta e cinco anos. Tiveram três filhos. Ela ficou viúva quando 

minha tia mais nova deveria ter mais ou menos dez anos. A minha mãe já  era casada. Não 

sei como a minha avó conheceu o Miguel Bakun.

K. -  Deve ter sido uma coisa muito curiosa.

S. -  Sim.

K. -  Ela era professora?

S. -  Não, a minha avó não era professora. Ela só deve ter concluído o curso primário.

K. -  Ela era mais nova ou mais velha que ele?

S. -  Ela era mais velha. Se não me engano uns dez anos mais velha. Mas não aparentava, 

ela era muito bonita.

K. -  Pelas fotos não aparenta mesmo ser mais velha que ele.

S. -  Sim, ela era mesmo muito bonita.

K. -  E sua mãe, qual é o nome dela?

S. -  O nome da minha mãe é Dalila [Pereira de Macedo],

K. -  Dalila, você é Stael...

S. -  Minha tia Lurdes [de Miranda Figueira] e meu tio Francisco [Pereira de Miranda], 

Minha mãe e meu tio já  faleceram, apenas a minha tia Lurdes está viva.

K. -  O nome da sua avó é Teresa Venere. É isso mesmo?

S. -  Teresa Venere Bakun.

K. -  Achei muito interessante quando você comentou que saía com ele pra pintar...

S. -  A minha avó nos convidava pra irmos juntos. Eu não gostava de ficar sozinha. Ele 

sempre demorava muitas horas pintando, fazendo esboço, então ficávamos juntos...

K. -  Pra onde vocês iam9
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S. -  Geralmente íamos à campeados, lugares com vegetação, ou mesmo para o litoral. Ele 

tinha muitos quadros com imagens do mar.

K. -  Bakun gostava muito de paisagens, não é mesmo?

S. -  Sim. Mas o forte dele mesmo é pinheiro. Há um mês, mais ou menos, eu vendi um 

quadro dele de paisagem com pinheiros.

K. -  Qual é o nome do quadro?

S. -  Não sei se tem nome esse quadro.

K. -  “Paisagem com Pinheiros”?

S. -  Sim, “Paisagem com Pinheiros” . Esse quadro é muito lindo. Precisava de uma 

restauração na parte de cima, assim como aquele meu também está precisando ser 

restaurado na parte onde está o vaso... [aponta para um quadro em sua casa] Na galeria 

estava por 16 ou 18 mil reais, não me lembro... Uma pessoa interessou-se em comprá-lo e 

resolvi deixar por 12 mil reais, mas ela não comprou. Quando eu estava pra fechar outro 

negócio, precisando de dinheiro, esta pessoa voltou e insistiu tanto que acabei vendendo 

por 10 mil reais. Acredito que depois de restaurado ele deva valer uns 20 mil reais, com 

certeza.

Esse quadro aqui é um dos maiores que tem... E ainda mais por ter o pinheiro que é 

o forte dele. Quase não existem mais quadros com pinheiro e a família não quer vender os 

que possui.

K. -  Como assim?

S. -  O pessoal não pensa em vender. Nossos filhos também querem ficar com alguma 

coisa.

K. -  Claro.

S. -  Tenho quatro quadros. Vendi um pequeno e um agora, o que me ajudou muito no 

meu negócio. Atualmente não é fácil encontrar alguém que pague 10 mil reais em um 

quadro. E a pessoa que o comprou ainda terá gastos com a restauração, e é claro, vai 

poder ter um lucro um pouco melhor depois. Esta pessoa também está interessada em um 

outro quadro, mas por enquanto não penso em vender.
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K. -  O Bakun parece ser um dos pintores com os quadros mais bem cotados, senão o 

mais, estou certa?

S. -  Os quadros dele estão bem cotados. Por isso não penso em vender os meus. Aquele 

primeiro lá em cima [aponta para um quadro na parede] foi presente que recebi na minha 

formatura. Ganhei um buquê de flores do meu noivo, eram palmas brancas. Então ele 

[Bakun] pediu o buquê me dizendo que faria um quadro. Isso foi em 1956. Também 

ganhei um de pinheirinho, que é meu “xodó”, não penso em vender. Os outros também 

não quero vender. Vou deixar alguma coisa para os meus filhos. Outro dia falei com o 

Seu André, que é neto do [Alfredo] Andersen. O filho dele é muito amigo do meu filho. 

Ele me disse que não tem nenhum quadro do avô. Todos os que têm um quadro do 

Andersen se sentem orgulhosos por isso. Mas ele mesmo não tem nenhum. Não sabe se 

ficaram com as filhas ou com outra pessoa, ou se algum museu ficou com tudo. Cada um 

dos meus filhos tem pelo menos um qüadro do Bakun. Podem ficar pra sempre, se eles 

quiserem conservar, ou se quiserem vender, que vendam. Por enquanto fica aí.

K. -  Enquanto você falava, fiquei pensando, que triste, acho que não passava pela cabeça 

do Miguel Bakun que seus quadros chegassem a valer tanto.

S. -  Não, ele nem imaginava. Às vezes chegava a trocar quadros por temos, mantimentos, 

coisas semelhantes... Na época da queimada do café em Londrina, no norte do Paraná, ele 

foi pra lá e trabalhou pra um advogado, que tem uma pinacoteca com os quadros.

K. -  Você sabe o nome desse advogado?

S. -  Doutor Oscar Martins Gomes. O filho dele ficou com a coleção de quadros dele. 

Também tem a Família Prolik.

K. -  Pra quem ele mais vendeu?

S. -  Não chegou a vender, ele trocava.

K. -  Ah, ele trocava...

S. -  Sim. Ele trocava os quadros por aquilo que precisava, desde alimentos até telas... E 

hoje, tem uma fortuna ... O filho dele ficou com uma fortuna em quadros. O Bakun não
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dava valor pra aquilo que estava pintando, o fazia pra se manter. Portanto, ele e o 

advogado se ajudaram, trocavam entre si pra terem o que precisavam.

K. -  Isso foi bem antes dele ficar deprimido?

S. -  Não. Ele ficou mais deprimido por volta de 1960 a 1963.

K. -  Bem a época da caixinha de lápis de cor...

S. -  O episódio da caixinha já  havia acontecido um pouco antes. Já entre a década de 

1950 e 1960 ele estava bastante deprimido por causa de um carro que havia comprado. 

Ele pensava sempre em dar conforto para a minha avó, mas esse carro só lhe trouxe

problemas. Era um Mercedes antigo, um carrinho quadrado, que sempre estava com

algum defeito e não saía da oficina. Isso o aborreceu muito, pois ele já  não tinha nem 

condições pra manter o carro, muito menos pra pagar tantos consertos. Também houve o 

episódio da geladeira... Na época, geladeira era objeto de luxo, poucos podiam ter uma 

em casa. Na esquina de sua casa havia uma fábrica de móveis. Então ele fez um desenho 

bem caprichado de uma geladeira, com puxador e tudo... e levou nessa fábrica de móveis 

pra que fizessem o que na verdade era um armário. Não me recordo se foi ele mesmo 

quem pintou ou pediu pra que pintassem este armário de branco, pra que ficasse mais 

semelhante a uma geladeira. Aí eram guardados os mantimentos. Tudo isso pra não se 

sentir humilhado por não possuir uma geladeira. Mas, quando descobriram toda esta 

história, ele ficou muito triste. As pessoas gostavam de mostrar quem era melhor, 

gostavam de humilhá-lo...

K. -  Mas por que será isso?

S. -  As pessoas não lhe davam valor, ele não conseguia se impor diante dos outros.

Preferia se isolar. Tinha um jeito esquisito de andar, fazia um movimento estranho com o 

ombro, jogando-o pra traz, isso devido ao acidente com o mastro [acidente que Miguel 

Bakun sofreu quando estava na Marinha]. Era um homem bonito. Seus cabelos e seus 

olhos azuis eram muito bonitos. Mas várias coisas foram contribuindo pra que ele se 

tomasse uma pessoa triste, deprimida. Não se sentia a vontade nas suas exposições. 

Sentia-se inferior aos outros, pois suas roupas eram simples e os “grandes artistas”
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ficavam criticando suas pinturas. Preferia ficar nos cantinhos, só ouvindo os comentários. 

Às vezes no jornal também eram publicadas algumas críticas de suas exposições. Enfim, 

de tanto ouvir as pessoas o criticarem, ele acabou acreditando que não tinha nenhum valor 

mesmo. E quando souberam da geladeira então... as pessoas diziam: “ele fez isso só pra 

dizer que tem uma geladeira”... Meu pai era militar, mas na minha casa também não tinha 

geladeira. Só depois que me casei que meu pai comprou uma geladeira para a minha mãe. 

Televisão também... demorou muito tempo pra termos uma. Não é como hoje que 

qualquer um tem, até as pessoas que moram na favela têm geladeira e televisão... Mas, 

antigamente era muito difícil, por isso as pessoas que não possuíam esses objetos em casa 

sentiam-se humilhadas, inferiores às demais. Então ele começou a ler muito a Bíblia. Lia 

dia e noite e começou a achar que tudo o que fazia era errado. Minha avó começou a ficar 

apavorada. Nos contava que às vezes acordava de madrugada e ele estava com a mão 

perto dela. Ela tinha muito medo que ele fizesse alguma coisa pois já estava doente. O 

Bakun sempre dizia para a minha avó: “Tereza, nunca entre lá no ateliê sozinha porque 

senão você pode ver um quadro grotesco lá dentro”.

K. -  Cómo assim?

S. -  Ele tinha planos de se suicidar, mas não sabia aonde. Por isso não queria que minha

avó entrasse no ateliê e visse alguma coisa No dia do seu suicídio ele desapareceu às

seis horas da manhã e foi para a igreja. Conversou muito com o padre, que depois veio em 

casa e nos alertou: “a família precisa ficar de olho porque ele está mesmo muito triste e 

pode fazer uma loucura a qualquer hora” . Passou a hora do almoço e nada do Bakun 

aparecer. As horas foram passando e nada. Procuramos por vários lugares e nada... A 

vizinha então lembrou minha mãe: “será que ele não se jogou no poço?”. Havia um poço 

no fiindo da casa da minha avó. Então foram devagar olhar o poço...

K. -  Então vocês já  esperavam por isso?

S. -  Ele sempre dizia isso para a minha avó, mas não tínhamos muita certeza, pois ele lia 

muito a Bíblia...

K. -  E ele não tomava remédio?
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S. -  Não sei. O médico deve ter receitado algum remédio. Naquele dia. depois de procurá- 

lo por vários lugares, meu pai e um vizinho lembraram, quando já  estava escurecendo, de 

um galinheiro que ficava atrás do ateliê. Foram pra lá, chegaram devagar, olharam por 

uma fresta e encontraram o corpo dele pendurado. Foi um choque pra todos. Nos custava 

acreditar que ele havia se suicidado... Fecharam as cortinas da casa da minha avó e a 

deixaram lá dentro. Minha mãe ficou lá com ela. Chamaram a polícia e o IML pra que 

viessem retirar o corpo.

K. -  Você lembra o dia e o ano em que isso aconteceu?

S. -  Foi em 1963. O dia não me lembro, sei que foi em meados... 19, 16, 15.

K. -  Você ainda morava com eles nessa época?

S. -  Não, já estava casada e morava lá no bairro do Ahú. Então me avisaram, deixei as 

crianças com minha cunhada e fui pra lá. Minha mãe ficou o tempo todo com a minha 

avó. Não podíamos deixar que ela visse o pessoal tirando o corpo dele e passando com o 

caixão por ali, seria muito triste. Depois que já  o haviam levado, contamos para a minha 

avó, mas dissemos que ele havia sofrido um acidente, caído na rua e batido a cabeça... 

Que havia sido fatal. Ela morreu uns anos depois sem ter certeza de como ele havia 

morrido, também nunca perguntou pra ninguém. O enterro dele foi muito triste. Uma 

vizinha chegou lá, viu a marca da corda no pescoço que quase não aparecia e comentou: 

“ah, foi esse senhor que se enforcou?”. A minha avó então disse que não, que quem havia 

se enforcado era outro e que seu marido havia morrido devido a um acidente que sofrera. 

Por isso é que ficou a dúvida, mas ela nunca perguntou pra ninguém...

K. -  E depois...

S. -  Ela ficou morando com a minha mãe. Eu e minha família morávamos ao lado, as 

duas casas eram juntas. Minha mãe que cuidava delar Meu tio também sempre estava lá 

dando atenção pra ela. Com o tempo a minha avó foi se recuperando, aceitando. Mas foi 

uma época muito triste, sobretudo pra mim. Minha avó faleceu dez dias depois da morte 

de meu pai. Não gosto nem de passar naquele lugar. Meu pai estava próximo de casa, já 

na esquina, quando foi assaltado na [Avenida] Sete de Setembro às quatro horas da tarde.
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Os ladrões lhe roubaram o relógio. Bateram muito em sua cabeça. Ele sofreu traumatismo 

craniano e ficou dez dias em coma no hospital, até falecer. Dez dias depois minha avó 

faleceu. Ela já estava muito doente, com mais de setenta anos. Foi muito triste. Detesto 

passar naquele lugar, só me traz más recordações. Parece que ficou alguma coisa negativa 

ali. Depois, no local da casa construíram um prédio. Aconteceu uma tragédia com uma 

família que foi morar lá. O homem abriu o gás e toda a família morreu intoxicada. Minhas 

irmãs e eu evitamos passar por aquela região.

K. -  Depois de tudo isso que você me contou acho que também vou evitar passar por lá... 

S. -  Não, não precisa. Atualmente ali é um prédio do Estado. Tudo agora é diferente. Só 

quem viveu lá naquele tempo é que sabe. Hoje já  não há mais nada de ruim. Antes era 

comum dizermos: “será que antigamente ali não era um cemitério?”. E começaram a 

surgiu uma porção de histórias semelhantes.

K. -  São coisas estranhas, não são mesmo?

S. -  É uma pena, porque o Bakun nos ajudou muito após sua morte através das vendas de 

seus quadros. Até a mim, apesar de não querer vender o quadro de forma alguma, 

recentemente precisei vender um. Se não fosse ele... Agora tenho que orar muito, pedir 

muito pela alma dele, por seu descanso.

K. -  O Bakun não teve o retomo, não pôde dar a sua avó, Dona Teresa, o conforto que ele 

gostaria, mas em compensação agora ele está possibilitando isso aos filhos...

S. -  Sim. Ele está ajudando muitas pessoas da nossa família. O meu tio, a minha tia, os 

meus irmãos venderam muitos quadros. Todos já  tiveram uma participação na obra dele, 

que contribuiu pra muita coisa. E ainda contribui. Agora já  não pretendo vender mais 

nenhum dos meus quadros. A minha mãe também os guardou por um bom tempo. As 

vezes até sugeríamos que ela vendesse um dos quadros, mas ela sempre resistia dizendo 

que se manteria apenas com seu ordenado. A minha irmã mais nova vendeu um quadro 

muito lindo. Tinha a Câmara. É um quadro grande. A parte de baixo lembra as cataratas 

de Foz do Iguaçu Acho que é um dos quadros mais bonitos dele. A minha irmã vendeu 

por 18 mil reais no ano passado. Ficou sem o quadro e sem o dinheiro, porque dividiu
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tudo entre seus filhos. Agora se arrepende. Não devemos nos apegar as coisas materiais. 

O fato é que hoje ainda ele continua nos ajudando muito. Seus quadros ficaram muito 

valorizados depois que o Sylvio [Back] fez o “Bakun”, o filme da vida dele. A minha mãe 

colaborou bastante com o filme. O Sylvio, inclusive, prometeu uma cópia do filme para a 

minha mãe, mas até agora não temos nada. Meu tio não aceitou dar nenhum depoimento, 

a minha mãe é quem fala bastante no filme.

O Luciano [Buchmann] me procurou no ano passado. Eu aceitei contribuir para o 

trabalho dele, pois assim cada vez mais o nome do Bakun é valorizado e o povo pode ter 

acesso a sua obra. Autorizei que ele tirasse fotos de um quadro do Bakun, que seriam 

colocadas num livreto pra ser distribuído nas escolas. Este trabalho do Luciano 

Buchmann era pra fins filantrópicos. Mas ele teve um problema, foi assaltado. Pra não ter 

muito prejuízo precisaria vender esses livretos. Minha irmã e eu autorizamos essa venda. 

De que adianta tanta mesquinharia, afinal ele também teve o trabalho dele... O importante 

é a gente viver em paz. Mas o Sylvio prometeu a fita para a minha mãe. Ela ficou toda 

empolgada, e nunca teve a fita. Eu até o procurei, mas ele não deu a mínima atenção. O 

Sylvio estava divulgando o trabalho na TV Cultura. Vendendo a fita por 22 ou 25 reais, 

mais ou menos. Até pensei em pedir a fita pela internet, pois nós que somos da família 

não temos nenhuma...

K. -  Vocês contribuíram com o trabalho e no entanto...

S. -  Acho ele uma pessoa muito orgulhosa. E certo que o Sylvio tem seu mérito, mas foi 

ele mesmo quem ofereceu a fita para a minha mãe.

K. -  E aquela médium que aparece no filme?

S. -  Não sei. Só a vi no filme. Tudo bem, há pessoas que acreditam em espiritismo, cada 

um tem a sua religião, a sua fé. Mas nós deduzimos que muita coisa que ela disse foi 

porque ela sabia um pouco do passado do Bakun e o que faziam com ele.

K. -  Ela havia feito uma espécie de investigação?

S. -  Acho que sim. Não sei como foi a negociação entre ela e o Sylvio. Há coisas que ela 

diz, que atingem algumas pessoas. Até o Groff fala ali, disse que havia se encontrado com
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Bakun poucos dias antes do suicídio... Não sei bem, só assisti ao filme. Tem um livro... 

Você viu o livro?

[Comentários sobre os livros e os documentos que estavam no local da entrevista]

K. -  Qual? Aquele que tem uma capa preta?

S. -  Nem me lembro.

K. -  Nossa, mas isso vai dar um trabalho pra transcrever... Está difícil de ler.

S. -  E, são coisas que ele escrevia assim. Acho que são coisas do momento, o que ele 

fazia, ou que estava sentindo, alguma coisa assim.

K. -  Quem era Roque Francisco?

S. -  Quem? .

K. -  Roque Francisco?

S. -  Diz alguma coisa aí?

K. -  Diploma de datilografia.

S. -  Fíá, isso deve ser do meu tio, tem um da minha tia aí também.

K. -  Aqui não tem coisas só do Bakun?

S. -  Também tem alguma coisinha do meu pai.

[Fim dos comentários]

K. -  O livro que você está falando é de um historiador: Newton Stadler [de Souza],

S. -  Ah, então você conhece. Eu tenho um exemplar, mas não sei onde está. Mas era este 

mesmo ao qual eu me referia. Há muita coisa nesse livro... Meu tio estava no quartel 

quando leu e não gostou nenhum pouco, pois nele está escrito que o Bakun tinha uma 

amante. '

K. -  Falaram alguma coisa a respeito do dia do suicídio... Que o Bakun havia ido se 

confessar, uma coisa assim, não foi? E fala de uma amante?

S. -  Na metade do livro é dito que, quando Miguel Bakun trabalhava ali no ateliê da 

[Praça] Generoso Marques, havia uma mulher que posou nua para o único quadro deste 

tipo que ele pintou. Este quadro era da minha irmã. Agora o quadro está com um 

engenheiro que mora ali próximo à Igreja do Perpétuo Socorro. Não me lembro o nome



85

dele, pois ele comprou o quadro da minha irmã. O quadro era mais ou menos assim: uma 

moça, meio de lado, em pé, que estava nua. Foi o único que o Bakun pintou de uma 

mulher nua. Ele era muito, pode-se dizer até meio puritano mesmo. Não gostava de 

escândalos. Quando meu tio viu no quartel que haviam escrito que o Bakun tinha uma 

amante ficou muito bravo mesmo. Eu não me lembro exatamente como está escrito, já  faz 

algum tempo que li este livro. Só me recordo que há muitas coisas que não condizem com 

a realidade. Achamos melhor não mexer com isso porque não compensa. Mas sempre 

aparece alguém querendo contar alguma história. Inclusive uma época começou a 

aparecer quadros que as pessoas diziam ser do Bakun, mas eram falsificados. Aquele 

Nelson Padrella... Já ouviu falar dele?

K. -  Já.

S. -  Pois é, o Nelson Padrella... Ele pedia pra que a minha avó o deixasse pintar lá. Ele 

dizia que queria pegar a técnica do Bakun, as cores, essas coisas. O Nelson foi muito 

tempo lá na casa da minha avó. Ficava estudando... ele participou bastante assim.

K. -  O Nelson Padrella era bem amigo do Bakun ou não?

S. -  Não, quando ele começou a freqüentar a casa da minha avó o Bakun já havia 

falecido. Então ele começou a se informar, depois da morte dele...

K. -  Você lembra de algum amigo, do nome de algum amigo?

S. -  Bom, acho que quem...

K. -  Que chegava a freqüentar...

S. -  Esse Schlenker aqui, foi amigo dele.

K. -  Schlenker?

S. -  Sim. Ele é dono da casa de couro que fica aqui perto, naquela rua... Como é mesmo o 

nome daquela rua? Ah, sim... Alfredo Bufren [Rua do centro de Curitiba, ao lado da Praça 

Santos Andrade]. Ali há uma casa de couro, de coisas de sapateiro. Este Schlenker pode 

ter alguma coisa do Bakun...

K. -  Ele é pintor também?
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S. -  Ele é pintor também. Não sei se está pintando ainda hoje, tenho um quadro dele. Foi 

ele mesmo quem ofereceu para a minha avó. Há até uma dedicatória no quadro. Schlenker 

presenteou a minha avó como forma de agradecimento por ela o deixar ir lá no ateliê. Eles 

gostavam de ir ao ateliê pra aprender a técnica. Então, Schlenker, ele foi um dos amigos 

do Bakun.

K. - E  ele está vivo?

S. -  Sim. Acho que ele trabalha nessa lojinha de artigos de couro. E um senhor alto, 

magrinho. E só perguntar por ele ali.

K. -  O nome dele você sabe?

S. -  Só o conheço por Schlenker, o primeiro nome não sei. A lojinha fica antes da Rua 

Riachuelo [Rua do centro de Curitiba], ao lado direito, subindo. E uma lojinha de coisas 

de sapateiro, couro. Além dele, havia a Violeta, mas acho que ela já  faleceu também.

K. -  A Violeta Franco?

S. -  Não sei o sobrenome dela. Ela e o Bakun também eram amigos. Ela sempre ia lá no 

ateliê. Lembro-me que quando era criança a minha avó sempre dizia que ela havia 

chegado, que estava lá no ateliê. Havia um outro, mas agora não lembro o nome, também 

ia muito lá. O Bakun tinha o contato dele com Guido Viaro, [Theodoro] De Bona.

K. -  E aquele ateliê que você falou?

S. -  Havia um ateliê lá. Depois que o Bakun voltou da Marinha começou naquele estilo 

de pintura [marinhas], Era de um amigo dele, de alguém que... ele ia pintar lá. O Bakun 

deve ter pedido pra ir pintar lá. Sei que esta pessoa também pintava. Então o dono deste 

ateliê o dèixou ficar lá. Ali ele ficou um tempo. Pintava ali também. Era um daqueles 

prediosinhos velhos da [Praça] Generoso Marques. Sei que era ali porque a minha avó e a 

minha mãe sempre contavam. Mas ele era uma pessoa muito boa, coitado, teve um fim 

muito triste. E depois da sua morte todo mundo ficou surpreso: “mas o Bakun fazer uma 

coisa dessas..” . É certo que ele sempre foi bem esquisito. No filme há uma parte em que 

o Dr. Ennio [Ennio Marques Ferreira, na época -  1960 -  diretor da Secretaria de Cultura] 

fala do Constantino Viaro também, fala de um jeito engraçado. Todo mundo comenta:
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“olha o jeito como ele fala, como é que se refere a ele, não gostam muito dele. Às vezes 

pode ser até inveja porque o Bakun era autodidata e pintava...”

K. -  Pintava tão bem sem ter estudado...

S. -  É... E muita gente diz: “não gosto dos quadros do De Bona, principalmente ali na 

Igreja da Ordem [Igreja de Curitiba, região central] onde ele fez as... 14 estações”. Muita 

gente não gosta. Acham aquela pintura meio deformada, feia. É como acontece com este 

Luiz Carlos [de Andrade Lima], Um dos primeiros quadros dele deve ser de 1958. O Luiz 

Carlos andou muito atrás desse quadro, queria até comprar... Depois que ele faleceu... O 

Luiz Carlos estudou comigo. Um dia fui na casa da esposa dele e conversei com ela. 

Naquela época, há uns anos atrás, ela avaliou o quadro em quatro mil e quinhentos reais. 

Contei que o Luiz Carlos havia procurado muito por este quadro. Minha mãe também 

começou a pintar. Essas pinturinhas mais simples [aponta para a parede] são da minha 

mãe... Ela foi aprender com o Érico da Silva, com o Fernando Velloso. Acho que é 

Velloso. Aprendeu com eles. Ah, e também o Calderari. Fernando Calderari. E ela fez 

alguma coisa com o Luiz Carlos também. Ele até perguntou com quem é que havia ficado 

aquele quadro que havia trocado com o Bakun. Então a minha mãe disse que estava com 

ela. E o Luiz Carlos disse que tinha interesse em comprar o quadro, porque foi um dos 

primeiros que ele fez. Agora no final ele estava muito doente... [a partir daqui Stael se 

refere aos quadros de Luiz Carlos, onde ele retrata o ser humano] Uma figura meio 

monstruosa, deficiente, uma figura feia, no final, então...

K. -  Mas eu estou bem contente de poder ouvir tudo isso. Estou super emocionada. Nunca 

imaginei.' As pessoas dizem tantas coisas que não são verdade. E tantas outras 

informações que você está me dando... Nossa, uma coisa muito rica, muita rica mesmo.

S. -  Eu até tenho que dar uma olhada se tem mais alguma coisa. Mas uma outra hora eu te 

chamo.

FIM DA ENTREVISTA
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Curitiba, 23 de maio de 2002 

Local: Residência do entrevistado 

Curitiba-Paraná 

Entrevistadora: Katiucya Périgo

Entrevista com Domício Pedroso (Artista Plástico)

K. -  Bem, então eu gostaria que você, Domício Pedroso, comentasse um pouco sobre a 

sua relação, ou seja, a relação que você manteve com o Miguel Bakun, pra gente saber 

mais ou menos a sua ligação com ele.

D. -  É, com o Miguel Bakun... Ele era um artista de uma geração anterior. E o nosso 

conhecimento, é que havia na época a Cocaco, a galeria que os artistas se encontravam, 

também na Escola de Belas Artes, embora o Bakun não tivesse relação nenhuma com a 

Escola, mas a Escola também era um ponto de encontro. Inclusive, na primeira Bienal de 

São Paulo, a Escola organizou uma excursão, e nessa excursão o Bakun também 

aproveitou. Era um ônibus que a Escola havia alugado, e o Bakun e outras pessoas, que 

não eram diretamente ligadas à Escola, mas que tinham envolvimento na área cultural, 

aderiram à excursão. Então, essa foi uma das ocasiões em que nós, estudantes, ainda da 

Escola de Belas Artes, tomamos um contato mais íntimo com o Bakun, nessa viagem. E 

depois disso, lá os encontros que haviam sempre nas inaugurações, no salão. O salão 

Paranaense era um salão muito prestigiado, e havia esse contato, assim, informal com o 

Bakun. E foi mais ou menos o depoimento que eu dei para o Sylvio Back, que você deve 

ter conhecimento. Mas, não tive, pessoalmente, uma ligação maior, porque ele pertencia a 

uma outra geração. A gente também tinha outras preocupações, estava estudando, então, 

era um contato mais ocasional.

K. -  É, o que eu percebi no Museu de Arte Contemporânea e no Museu de Arte do Paraná 

é que tem muitos documentos que foram sua doação, como é que aconteceu isso?
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D. -  É que... [corte]

K. -  E que tem haver com o Bakun, que estão na pasta dele.

D. -  Ah, sim. E que depois que eu me formei, não é, eu... Na Escola de Belas Artes eu 

fazia também engenharia, eu pretendia ser arquiteto, [risos] Além de pintor, porque era 

uma área bastante evoluída, profissionalmente. Porque de pintura ninguém vivia, não é 

verdade? Aqui, o [Guido] Viaro, o [Theodoro] De Bona, esses artistas todos eles tinham 

uma outra atividade, normalmente eram professor. O Viaro era professor em vários 

colégios. O De Bona a mesma coisa, depois na própria Escola de Belas Artes. E, a venda 

de quadros nunca foi uma forma de sobrevivência pra esses artistas.

K. -  Existia uma espécie de venda, mas não daria pra viver disso. E isso?

D. -  Não, não, não. É, a venda era esporádica... [Interrupção-telefone] Os artistas não 

sobreviviam, não, não havia condição de mercado de viver exclusivamente de arte. Então, 

esses artistas todos vendiam esporadicamente, mas, muitos deles conseguiam vender, 

como no caso do Bakun, por exemplo, porque as pessoas queriam ajudar o Bakun. Muitos 

colecionadores, quando a gente entrevistava, diziam: “não, eu tenho vários Bakuns, tenho 

10 ou 12 quadros”, porque ele chegava lá, e eles sabiam que ele estava numa situação 

difícil. Confesso que na ocasião nem eu dava tanto valor ao trabalho, era mais pra ajudar e 

tal. Então era esse o aspecto do mercado na época.

K. -  E? E quem eram os artistas que estavam atuando?

D. -  Era o Viaro, o De Bona, o próprio Bakun, o Lange de Morretes. Esse, já  havia se 

distanciado, tinha ido pra São Paulo. O Lange^dev*Mòrretes, além de artista ele era 

pesquisador também do Museu. E aí ele foi convidado pela Universidade de São Paulo... 

se afastou. Outro artista que... o Nilo Previdi. Que é um nome também não tão... não 

muito conhecido, mas é um artista bom, trabalhou muito em gravura. No porão da Escola 

de Belas Artes ele conseguiu um espaço, independente, e ali tinha o Centro de Gravura 

que era uma entidade à parte. O Previdi era funcionário da UDR, ele trabalhava com 

pintura de placas de estradas, sinalização, essa coisa. Então, de uma forma geral, todos 

tinham uma outra forma de sobrevivência.



90

K. -  E você, como é que era a sua atuação?

D. -  Bom, eu comecei estudando na Escola de Belas Artes, aí eu pretendia, como eu 

disse, ser arquiteto. E fiz a Escola de Engenharia porque não havia arquitetura em 

Curitiba. E um dos professores da Escola de Belas Artes dizia: “não, eu sou professor 

também da engenharia, e nós estamos pretendendo abrir o ano que vem a arquitetura. 

Então você entra na engenharia, faz o primeiro e o segundo ano, que são praticamente os 

mesmos, depois você passa pra arquitetura”. Ai entrei, e fui até o quarto ano de 

engenharia...

K. -  E nada.

D. -  E nada. [risos] E não estava interessado em engenharia propriamente. Era uma 

cadeira bonita e tal, mas não é o que eu pretendia. Aí, eu estava também, nesse ambiente 

de Curitiba, me sentindo sufocado. Porque não havia assim, um ambiente cultural mais 

amplo. Ai eu me esforcei pra conseguir uma bolsa na França e fui realmente pra França. 

Passei três anos lá na França, e quando eu voltei, aí já  a cidade havia evoluído um pouco, 

e eu comecei a trabalhar em organizações de exposições.

K. -  E, em que período você esteve na França?

D. -  De 59 a 62. Aí em 63, 64, eu comecei a trabalhar em organizações de exposições. 

Exposições e feiras, e como eu fiz especialização lá na França, em Meios Audiovisuais 

para a Educação, cinema educativo, televisão educativa, essa coisa. Eu tentei também, 

nessas áreas, fazer alguma coisa. E fui convidado então... O Banco de Desenvolvimento, 

o BADEP, mudou pra uma sede nova e tinha um espaço no térreo, que não tinha uma 

definição,’ uma ocupação definitiva. Aí o presidente do banco me convidou pra dar uma 

sugestão, e eu propus um programa de exposições. E durante 10 anos, então, eu fui sendo 

contratado pelas sucessivas diretorias pra continuar fazendo aquele programa. Isso até eu 

tenho documentação, posso te dar. Nós realizamos ali mais de quarenta exposições. E eu 

fiz todo um trabalho de levantamento do panorama da arte do Paraná, desde os primeiros 

artistas. Nós fizemos pesquisas, exposições. E aí é que eu levantei, por exemplo, muitos 

dados sobre o Bakun, entre outros artistas. É que nós fizemos uma retrospectiva do
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Bakun. Aí, nós procuramos os familiares, os parentes, o genro, o genro não era o [Trecho 

incompreendido], era o filho de uma senhora com quem ele casou, era o enteado. O 

enteado e as enteadas e tudo mais. E com isso reunimos o material, não só sobre o Bakun, 

mas sobre uma série de artistas que nós pesquisamos.

K. -  Ainda falando um pouco dele, assim , pelo que você sentiu, ouviu falar, de repente 

até mesmo conviveu... O que você acha, que tipo de artista você acha que ele era? Porque 

nós temos algumas reportagens que dizem que ele era uma pessoa ingênua, um artista 

ingênuo, que ele era... Tem uma reportagem muito interessante que disse que ele era um 

inspirado. O que você diria, você acha que é por ai, ou não é ?

D. -  O Bakun tinha... A formação acadêmica era... praticamente primária. Ele veio de 

uma... de uma origem humilde, ele entrou para a Marinha, e na Marinha até ele conheceu 

o Pancetti, que também é um pintor famoso, e se tomou famoso pelas suas marinhas 

[risos], Mas ele conviveu com o Pancetti, talvez aí ele tenha se interessado por pintura, 

mas ele sofreu um acidente na Marinha e foi aposentado, foi reformado, como se diz entre 

os militares. Com isso ele... tinha uma pequena aposentadoria, mas dificilmente ele podia 

sobreviver. E ele começou a pintar, pintava parede, pintava porta, fazia... e também a sua 

pintura. E ele na pintura... Nessa época a informação era pequena, a Escola de Belas Artes 

nem havia sido instalada...

K. -  Mais ou menos que ano?

D. -  Aí eu teria... [risos] Porque eu não tenho tudo na memória. Mas vamos dizer que foi 

nos anos 40, por aí. E então se valia das informações, das pessoas. Então, o professor 

Nelson Luz, que também você deve talvez ter conhecido o nome. Nelson Luz era 

advogado. Mas ele também acompanhava muito o movimento artístico, fazia crítica de 

arte... E ele também começou a pintar, e tudo mais. Nelson Luz contava que uma vez o 

Bakun chegou pra ele... Porque o Bakun procurava essas pessoas que tinham ligação na 

área cultural. Procurava o [Guido] Viaro, procurava os outros artistas, pra pedir 

informação, porque ele estava começando a pintar. E um dia ele chegou para o Nelson 

Luz e disse: “puxa, eu fiz uma descoberta extraordinária, eu misturei o azul com o
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amarelo e consegui um verde bonito e tal.” Coisas que hoje as crianças aprendem na 

escola primária. Então, há essa imagem um tanto folclórica, assim, de que ele foi 

descobrindo a pintura. E realmente ele sempre foi um autodidata, ele procurava ver mais... 

Você que é de uma geração nova, uma geração que hoje em dia a ilustração, o colorido, 

está nas nossas... inclusive nas revistas todas, nos jornais, você tem hoje em dia uma 

infinidade de imagens. Mas recuando um pouco no tempo, nos anos quarenta ou 

cinqüenta, se você for na Biblioteca Pública [do Paraná] e pedir um jornal dos anos 

cinqüenta, você vai ver que era... tudo branco e preto. A impressão com uma retícula 

grande, a imagem não é... Uma imagem muito precária. Isso, relativamente há pouco 

tempo. E livros de arte não existiam. Se eu te mostrar um livro dessa época, os livros 

antigos em branco e preto... Então os artistas não tinham essas referências que hoje você 

tem. Hoje você tem imagens de artistas que estão produzindo há dois, três anos. 

Começaram a produzir há dois, três anos atrás, e você já vê essas imagens, seja na internet 

ou em revistas especializadas. Antigamente pra conseguir um impressionista... Você não 

tinha a imagem à cor. Então para um autodidata como ele a pintura ele tinha que 

realmente descobrir. Eu não vou me afastar muito daqui, mas depois, se você quiser, você 

vai ver uns livros mais antigos que eu tenho. Eram livros em branco e preto com uma 

impressão muito difícil. Então, era muito custoso, era uma coisa extremamente difícil pra 

um artista imaginar como estava pintando Picasso, ou mesmo os impressionistas, Van 

Gogh e o... expressionistas, impressionistas, Monet, Manet, enfim, todos aqueles artistas 

que já  no começo do século estavam fazendo arte moderna. Nós aqui nessa época não 

tínhamos informação.

K. -  E como é que você classificaria o trabalho do Bakun nesse período?

D. -  Ele evoluiu. Através da paisagem que ele procurava, ele de certa maneira ficou no 

expresionismo.

K. -  Mas é... você tentando pensar com seus olhos de antes, assim... uma coisa meio 

difícil, assim, mais é ... Quando você via um trabalho do Bakun naquele período, naquela 

época, o que que você pensava, na sua época de faculdade, por exemplo?
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D. -  Não, a gente já dava um valor ao trabalho dele. Tanto pela [corte]

K. -  Mas em termos de inovação, por exemplo?

D. -  Não, não. Eu acho que na época a gente não percebia, assim uma inovação, porque 

todos nós estávamos procurando caminhos. A gente tinha, raramente a gente tinha a 

possibilidade de ver um artista consagrado, do exterior ou mesmo artistas brasileiros, 

porque as exposições eram poucas. A Bienal, por exemplo, foi um, um achado. Um 

deslumbramento! Porque aí você via artistas de todo o mundo. Mas ai você ia na Bienal e 

ficava lá dois, três dias, e tinha que guardar tudo aquilo na cabeça. Então essas referências 

que se tem... Hoje o artista tem muitas referências, não é? Tem uma biblioteca que você 

vai folheando, vai vendo, vai achando, enfim, as mais diversas tendências de artistas e 

técnicas que naquela época não tinha. Então, cada um tinha que pesquisar mesmo. O 

Bakun, naturalmente ele olhou muito o [Guido] Viaro, o [Theodoro] De Bona... E ele ia 

procurando se identificar, talvez, com tendências de um ou de outro. Quando chegava um 

artista de fora também todo mundo queria ver, descobrir: “puxa, mas olha que coisa, que 

cores, que isso, que aquilo, que composição.” Então, as referências eram poucas. Todo 

mundo estava mais ou menos nessa mesma, vamos dizer assim, nessa mesma escuridão, 

[risos] procurando referências. Aí, na Escola de Belas Artes a gente já tinha também mais 

informações, mas não havia essa documentação que a gente tem hoje. Quando eu foi pra 

França eu também... eu imaginei que eu fosse encontrar em Paris só obras primas. Mas ai 

também descobri que lá, a maioria das galerias também tinha uma pintura bastante 

medíocre. Que era... o universo artístico é mais restrito. De cinqüenta exposições, duas ou 

três que realmente tinham um valor maior, apresentavam uma novidade, alguma coisa que 

realmente chamasse a atenção.

K. -  E tinha assim obras mais acadêmicas e tal? Se você pudesse citar algum artista?

D. -  Onde você diz?

K. -  Em Curitiba.

D. -  Em Curitiba9 Sim, as referências nossas. Primeiro o [Alfredo] Andersen, que era o 

grande mestre. E que é um artista que tem, indiscutivelmente, um grande talento e
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conseguiu uma obra bastante consistente. Depois, o Guido Viaro, que foi, no meu caso e 

do meu irmão, que estudou também, e que é escultor, do Fernando Velloso e de outros 

artistas da minha geração... Guido Viaro foi a maior referência, não só pela própria 

pintura. Ele dizia sempre: “eu não quero criar viarinhos, eu quero que vocês se 

desenvolvam.” Então, a orientação dele foi uma orientação muito boa, livre, ele 

estimulava que cada um fosse procurar seu caminho. Ninguém... Ele não gostava quando 

o aluno queria imitá-lo, ou procurar soluções que ele havia encontrado nos quadros dele. 

Ele incentivava que cada um desse... procurasse se realizar através das suas próprias 

descobertas, e tudo mais.

K. -  E essas poucas obras que se vendiam, você poderia me traçar um perfil desse público 

que comprava essas obras?

D. -  Bom, o que acontecia, um aspecto era esse, das pessoas que procuravam ajudar. 

Eram os intelectuais, as pessoas que de uma forma geral tinham uma visão um pouco 

mais ampla da arte em geral, da sociedade. E procuravam ajudar os artistas como o Bakun 

e outros que estavam tentando sobreviver. E havia, evidentemente, aqueles que, por uma 

questão de decoração, e por gostarem mesmo de arte, também faziam aquisições, mas isso 

era um grupo muito restrito. A cidade era bem menor, e a preocupação com a arte, que até 

hoje, está restrita a ... a uma certa, a uma certa camada social, intelectual...

K. -  E você acha que é falso ou verdadeiro dizer que muitos compravam quadros por 

conta de que combinassem com o estofado do sofá. O que que você diria sobre isso?

D. -  Isso, eu acho que já  é uma tendência mais recente.

K. -  Ah, é?

D. -  É isso, porque nesses primeiros anos, na geração, por exemplo, do meu pai, nas casas 

que a gente visitava na época da minha juventude, da minha infância, não havia ainda 

essa preocupação. As pessoas procuravam ter um certo conforto. Mas, não havia essa 

preocupação assim, estética de decoração de interiores. Decoração de interiores começou 

já mais tarde, quando surgiram também as revistas coloridas sobre casas. Isso é um 

fenômeno assim, vamos dizer, dos anos cinqüenta, dos anos sessenta, que começou a
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surgir. Antes disso, as pessoas compravam realmente ou porque gostavam de arte, porque 

precisavam ter. Todo mundo tinha a “Santa Ceia” do Leonardo Da Vinci, em várias 

versões, até cópias em metal, em relevo. E na sala de jantar tinha que ter a “Santa Ceia”, 

no quarto tinha que ter um vaso de flores. Nu, por exemplo, era uma coisa que as pessoas 

olhavam na galeria, mas ninguém queria ter em casa, porque o nu era uma coisa assim, 

meio [corte]

K. -  Mas isso em que período?

D. -  Lsso, vamos dizer, até os anos cinqüenta.

K. -  Mas então veja que interessante, essa coisa que você falou de flores. Então quer dizer 

que as pessoas, às vezes, não iam assim muito pela qualidade, poderiam comprar porque 

era de flores, é isso?

D. -  É, exato. É porque existia, por exemplo, pintores ou até pintoras como a Amélia 

D ’Assunção, que é uma pintora que foi na época muito bem valorizada, ela era 

especialista em flores. E tinha umas composições bonitas. Ela tinha uma técnica bonita e 

tudo mais. Então as pessoas compravam também por decoração, mas não era tanto essa 

preocupação de hoje, de você criar um ambiente com cores harmoniosas e tal. A pessoa 

gostava de ter uma paisagem ou ter uma natureza morta, enfim, aí era realmente mais pela 

vontade de ter um trabalho artístico, assinado.

K. -  E alguns nomes, você poderia lembrar, de repente?

D. -  De compradores?

K . - É .

D. -  É, colecionadores tinham, por exemplo, teve um que... que comprou muita coisa do 

Bakun, ele dizia: “ah, eu sempre comprava pra ajudar o Bakun.” Era o Oscar Martins 

Gomes. Professor Oscar Martins Gomes.

K. -  De Londrina?

D. -  Não, daqui de Curitiba.

K. -  Ele é daqui mesmo.
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D. -  Ele, eu acho que foi professor da faculdade, não sei se de Direito. Deve ter ocupado 

cargos públicos também. E ele manteve... era uma pessoa da geração do meu pai. E nessas 

exposições que eu organizei para o Banco de Desenvolvimento, o BADEP, ele emprestou 

muitas obras, tinham obras bonitas, muito boas, do Bakun. Inclusive ele patrocinou uma 

ida do Bakun pra uma fazenda que ele tinha. O Bakun pintou pés de café, um quadro 

muito bonito, mais de um quadro sobre cafezais. Um deles nós expusemos, um quadro 

muito bom e que foi encomenda do Oscar Martins Gomes, porque na época o Bakun 

precisava muito e ele gostava de ajudar e dizia: “passou uma temporada lá na minha 

fazenda, pintando e tal.” Esse era mais ou menos o aspecto geral do mercado de arte. Não 

havia praticamente galerias. A Cocaco já  foi fundada pelo Ennio Marques Viana que é da 

minha... Marques Ferreira. Marques Viana é o [Trecho incompreendido]... O Ennio é que, 

com outros sócios criou a Cocaco. Então isso já  foi nos anos cinqüenta. Não sei 

exatamente a década, mas foi nos anos cinqüenta. Antes disso não havia galerias em 

Curitiba. Existia ali onde é o Palácio Avenida, que o Bamerindus restaurou e que agora é 

de outro banco. Naquela esquina havia uma lojinha, uma floricultura de uma senhora de 

origem alemã, era uma livraria com a floricultura. Seria uma floricultura que também 

tinha alguns livros. Às vezes, ela conseguia, importava livros de arte, mas uns livros bem 

modestos. E ali também ela expunha, às vezes, quadros dos artistas. Então, todos os 

artistas, Viaro, De Bona, e o Bakun, enfim, todos os outros artistas dessa geração, sempre 

que possível eles procuravam levar um quadrinho. Era uma forma de expor, porque não 

havia galeria. Tinha a Casa Metal [na verdade é Casa Christal], se eu não me engano, que 

era uma casa de ferragens na Rua XV [de Novembro], mais ou menos ali onde tem a 

galeria Ghignone, ou perto da Schaffer, do lado ali da galeria Schaffer, tinha uma casa 

também comercial de ferragens e... um casarão antigo, tinha também cristais e, enfim, 

essas coisas pra casa. Na vitrine também ele fazia... o dono da casa gostava... fazia uma 

vitrine com quadros de artistas.

K. -  Então essa era a forma de expor os quadros7
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D. -  A forma de expor. Tinha a Lá no Luhn [Trecho incompreendido], era uma 

perfumaria e loja de presentes também. Lá no Luhn também, eles faziam vitrine com 

quadros de artistas, o Freysleben também era um artista que gostava de expor várias 

vezes, ele dizia: “olha, eu estou com um quadro meu lá na vitrine.” Então era essa a 

maneira, fora os salões... Tinha o salão paranaense que já existia, o Clube Concórdia criou 

o Salão da Primavera que se tomou um salão muito importante, na época. E fora isso 

eram as vitrines de certas lojas.

K. -  E você acha que os salões, eles davam uma certa promoção ao artista que estava 

premiado. E como é que era, repercutia assim em que sentido, essas obras do artista que... 

D. -  É, tomava o artista conhecido, quer dizer, era uma forma de prestigiamento, quem 

ganhasse prêmio no salão passava a ter um status. E se a própria comunidade era uma 

notícia importante também... A cidade era bem menor, então em eventos locais tinha uma 

repercussão bem maior. Hoje em dia a caixa de ressonância das artes está no eixo Rio-São 

Paulo, tudo o que acontece... o artista nosso aqui que vai, como Juarez Machado e outros, 

e na área também do teatro, por exemplo... Esses artistas que se projetaram 

nacionalmente, eles saíram de Curitiba, porque Curitiba não tem essa repercussão. Mas 

antigamente havia um isolamento maior dos artistas locais nos jornais, rádio. A televisão 

só veio praticamente em sessenta. No final dos anos cinqüenta. Então, havia um 

prestigiamento maior num prêmio no salão, era um objeto, assim de uma... de uma 

repercussão maior. Isso criava prestígio. Quem quisesse, ou tinha vontade de adquirir 

alguma coisa, provavelmente ia procurar os artistas que estavam no prestigiamento.

K. -  E o Miguel Bakun recebeu alguns prêmios?

D. -  Recebeu.

K. -  E como é que será que era o perfil desse júri do salão, que premiava, por exemplo, 

Bakun e outros artistas que tinham a ver com o Bakun?

D. -  É, o gosto [corte]

K. -  A questão de gosto mesmo.
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D. -  É, o movimento modemo mesmo, o [Gúidó] Viaro, por exemplo, foi um daqueles 

que tinha uma visão, já  pela própria formação, veio da Itália, passou uma temporada em 

Paris, então, ele já tinha uma visão da arte moderna. Mas ele mesmo, pintando, quando 

ele chegou, ele começou a pintar painéis na parede pra sobreviver. Em São Paulo, um 

café, um restaurante que precisava, uma paisagem da Itália, aquelas coisas. Você tinha 

que fazer uma pintura figurativa, porque era a única coisa que era aceita aqui. E os salões 

permitiam isso, nós, na Escola de Belas Artes, aprendemos a pintar paisagem, figura, e 

era isso que a gente mandava para os primeiros salões, porque era o consenso geral. 

Pouca gente tinha informação sobre os próprios impressionistas, e depois sobre o 

abstracionismo, isso não... então era uma coisa que... Só nos anos sessenta, e depois que 

nós voltamos da Europa, é que os salões começaram... a própria pressão da nossa geração 

é que começou a evoluir num sentido de uma arte mais contemporânea. Mas os júris 

antigos estavam todos dentro daquela visão do paisagismo tradicional, da figura 

decomposta.

K . - E o  Bakun era mais figurativo?

D. -  Todos, todos eram figurativos. O Bakun também, ele sempre fez paisagem e... 

figuras mesmo, quem fazia bem era o Viaro, o De Bona que fazia retratos também, mas 

de uma forma geral nós tínhamos todos aqui paisagistas, ou marinhas ou paisagens aqui, 

ao redor.

K. -  Porque teve um momento, parece que foi naquele Salão de 1962, que teve uma 

polêmica muito grande da questão dos abstracionistas, parece que virou, a coisa, o jogo 

virou, assim... Não ficou bem claro pra mim isso, sabe? E daí eu não entendi muito bem 

se o Bakun deixou de ser aceito ou se ele de fato não era muito aceito. O que que estava 

acontecendo...

D. -  Não, porque o Bakun, como ele não teve uma formação acadêmica, porque a gente 

na Escola de Belas Artes tinha aquela formação acadêmica do desenho correto. E depois, 

a gente procura se liberar disso. O próprio Viaro nunca forçou os seus alunos. Porque eu e 

alguns outros que começamos aprender a pintura com o Viaro, e depois quando abriu a
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Escola de Belas Artes, nós fomos pra Belas Artes, e lá o Viaro também era nosso 

professor. Mas lá existiam outras cadeiras, cadeiras do desenho, de figura, mas daí já  um 

desenho bem mais acadêmico, que é uma base que todo mundo tem. O próprio Picasso 

estudou e teve uma formação acadêmica. Mas depois procura se liberar disso. E o Bakun, 

na verdade, não precisou, porque ele não teve essa forma. Então, ele já, até por uma falta 

de condicionamento, ele era um pouco mais livre. E nessa época, nos anos sessenta, aí já  

começou a haver uma informação maior. Para o júri também eram convidados artistas de 

fora que traziam informações. Já houve também interesse em trazer palestrantes, pessoas 

pra expor sobre a arte contemporânea, e algumas exposições surgiram também, de 

pintores... Então começou a fermentar um movimento assim, e nos anos sessenta, quando 

nós voltamos da Europa em 62, ai a gente já trazia uma outra visão, já  muitos outros 

artistas também haviam saído, viajado, conhecido. Então houve um clima propício pra 

uma modificação. Porque os grandes mestres que foram nossos professores, naturalmente, 

eles já estavam estabelecidos, já  tinham uma forma de pintura mais ou menos acadêmica. 

[Interrupção-telefone]

[Sobre a ida de Fernando Velloso à França] Um pouco antes, nós estivemos juntos na 

França, e ele voltou, praticamente no... um ano antes de mim. Então ele participou dessas 

modificações aqui do salão, dessas brigas, quando eu cheguei as coisas já  estavam 

resolvendo. Eu cheguei um ano depois dele e as coisas já estavam fermentando.

K. -  Então você não estava presente naquele episódio da caixa de tintas?

D. -  Não, aí eu já  estava.

K .- J á ?  ’

D. -  Já estava. Mas esse episódio também foi muito explorado, porque na verdade, o... 

Não houve nenhuma intenção de menosprezar o Bakun. É que além dos prêmios, medalha 

de bronze, de ouro, prata, essa coisa, as lojas de tintas como a [Amo] Iwersen ofereciam... 

E eu acho que houve assim um mal entendido. Como houve a intenção de dar para o 

Bakun um prêmio, pois ele não ganhou nenhuma das medalhas. Deram esse prêmio, que 

era uma caixa de tinta. Mas a intenção foi até ajudá-lo. Mas aquilo foi explorado como se
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fosse uma ofensa pra ele ganhar uma caixa de tintas, como se ele fosse um principiante... 

Pode ter parecido, mas a gente tem certeza que não houve nenhuma intenção de 

menosprezá-lo. Mas isso com o... depois correram aqueles boatos e as fofocas e tal. 

Talvez até tenham levado ao ... a que o Bakun se sentisse ofendido. Mas, eu acho que isso 

foi aumentado demais, foi ampliado, esse incidente não teve essa importância na época.

K. -  Mas o próprio Ennio [Marques Ferreira], em um jornal, ele acabou declarando que 

na verdade tinha... que o Bakun tinha sido premiado em dinheiro, mas ele não poderia 

entregar o prêmio em dinheiro por conta de que era o... fazia parte do regulamento do 

salão que o artista tivesse o quadro pra si, não tivesse dado à outra pessoa, ou vendido. E 

o Bakun, na verdade, já  tinha prometido esse quadro pra uma outra pessoa, o quadro já  

não era mais dele. Dai, parece que eles tentaram resolver da melhor forma possível, e 

substituíram por uma boa caixa de tintas que estava valendo muito dinheiro também.

D. -  E, mas é que essas coisas tem uma exploração na imprensa, e tem as pessoas que 

gostam de... Então, eu acho que foi exagerado esse episódio, porque eu já  estava presente 

nesse salão, me lembro que eu tive... eu participei do próprio salão, e na ocasião não 

houve, assim, essa repercussão, depois, mais tarde, em função dessas fofocas todas, e das 

pessoas que gostam sempre de criar polêmica é que talvez tenham até ido ao Bakun dizer: 

“puxa, mas você foi menosprezado e tal.” Mas isso... eu acho que o incidente foi muito 

ampliado e na verdade não teve essa importância.

K. -  E você falou daquela primeira excursão à Bienal, e você esteve presente?

D. -  Sim, nós fomos.

K. -  E será que você lembra como é que era o relacionamento do Bakun, nesse momento, 

com os outros artistas que estavam ali ou algum outro... alguma outra ocasião até que 

você esteve junto com ele. Pra eu saber como é que ele se relacionava com as pessoas.

D. -  Não, o Bakun se relacionava bem, assim, pelo menos com a nossa geração, entre os 

artistas, por exemplo, o [Guido] Viaro gostava do Bakun, mas o Viaro era uma pessoa que 

com os alunos e com todos, ele gostava sempre de fazer ironias e brincadeiras. Então, o 

próprio Bakun, às vezes, pode ter acontecido, assim, pequenos desentendimentos, porque
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o Bakun era uma pessoa muito expontânea. E ele dizia coisas assim... Então pode ter 

havido isso, mas o Viaro gostava muito do Bakun. E tem uma revista Joaquim, não sei se 

você conhece, tem um texto que ele escreveu sobre o Bakun, que alguns talvez não 

interpretem assim, mas era elogioso para o Bakun. E considerava o Bakun uma pessoa de 

valor, pelo seu trabalho, e tudo mais. Então, com a geração dos consagrados, talvez um ou 

outro fizesse restrição à pintura dele, porque sendo acadêmico, achava que o Bakun não 

tinha aquela formação ainda necessária. Mas com a nossa geração era um trânsito muito 

bom. Ele era uma pessoa humilde, de certa maneira tímido, mas quando ele sentia o 

ambiente tranqüilo, expontâneo... Nessa excursão, por exemplo, ele foi muito alegre, até 

na entrevista que eu dei para o Sylvio Back, eu lembrava que ele tinha uma gargalhada, 

assim, bem estridente. E ele ficava a vontade com a gente. Agora com as grandes... as 

pessoas de renome, os intelectuais e tudo mais, ele se sentia um pouco constrangido, 

talvez, porque sabia que não tinha aquela formação.

K. -  Então você acha que ele tinha um pouco desse sentimento de inferioridade?

D. -  Tinha sim. E, era [corte]

K. -  E era visível isso?

D. -  Eu acho que, com a gente que era estudante, tinha pretensão, que ele sabia que 

gostava do trabalho dele... e a gente estava convivendo, ele se sentia a vontade. Agora, eu 

admito que com aquele pessoal lá, professores, doutores [corte]

K. -  Quem, por exemplo?

D. -  Não, assim, não lembro, vamos dizer, particularmente... Mas de uma forma geral ele 

se sentia talvez intimidado. Porque, até a forma de expressão dele era uma forma mais 

restrita. Mas tinha, por exemplo, o Nelson Luz, que eu falei, que era professor da 

Universidade, que gostava dele, que procurava, incentivava, então com ele, naturalmente, 

ele tinha [corte]

K. -  E você acha que isso tem a ver com aquilo que disseram em jornais, que ele 

costumava não querer dar entrevista..que ele ficava meio num cantinho, assim, na própria
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exposição. Você acha que pode ser de... é conseqüência desse comportamento de estar 

intimidado, de se sentir um pouco inferior?

D. -  Talvez. Por outro lado, também, veja, eu acho que para o artista, eu por exemplo, 

não, se sou, às vezes, solicitado a fazer críticas ou dar explicações... E eu já  respondi uma 

vez numa entrevista, numa exposição minha, uma entrevistadora da televisão: “me 

explique como é a sua arte?” Eu disse: “olha, eu acho que quem tem que explicar a ... o 

meu trabalho, o trabalho dos artistas, são os críticos. Eu faço, eu sou um artista intuitivo, 

eu procuro realizar o meu trabalho. E eu acho que quem pode fazer isso é a crítica”. 

Ainda mais na televisão, como é que eu poderia... a televisão é questão de segundos, 

como é que eu ia explicar como era a minha pintura [risos]. Aí, quando ela editou o 

programa e elogiou o meu trabalho, ela disse: “de um artista que não sabe explicar o seu 

trabalho.” [risos] Não sabe explicar o seu trabalho. Então, mas, ela disse isso com... até 

com ingenuidade, não [Trecho incompreendido] Mas então, talvez isso tenha ocorrido 

também ao Bakun, de as pessoas dizerem assim: “explique como é a sua arte.” E o Bakun 

acho que tinha essa dificuldade. Porque existem artistas que tem uma formação teórica, 

profunda, e pela maneira de trabalhar, também, eles tem uma visão, vamos dizer assim, 

teórica da arte, e procuram se inscrever, justificar sua pintura teoricamente, também. Já 

eu, até na minha primeira apresentação, o [Guido] Viaro me chama de um intuitivo. E eu 

me considero, eu sempre acreditei que, na arte, não é a razão, no meu caso, não é a 

razão... Ah, como eu poderia dizer, a reflexão que cria. Eu procuro ser o mais intuitivo 

possível. Procuro que as coisas possam fluir, sem a interferência da visão crítica racional. 

É claro que essa visão tem que ser exercida, mas eu prefiro exercer depois de um certo 

estágio. Até quando eu termino um quadro, eu deixo ele virado pra parede durante um 

tempo, depois é que eu vou examinar e fazer uma análise. Mas durante a execução eu 

gosto que as coisas sejam fluentes, e que eu vá visualizando as coisas mais pela intuição, 

peía vontade do momento, do que pela necessidade de uma reflexão: “não, eu devo fazer 

assim, devo fazer assim” Quer dizer, eu não tenho uma pré visão crítica do que eu devo 

fazer.
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K. -  Cadê essa entrevistadora que tinha que estar aqui ouvindo isso. [risos] Vou levar pra 

ela a gravação.

D. -  Assim, numa entrevista, a gente pode, se tiver uma hora ou duas [corte]

K. -  É verdade.

D. -  Fazer uma série de comentários que depois bem resumidos e você riscando todas as 

repetições e incongruências, surge algum... Agora, a televisão que você tem dois 

segundos, como é que você vai falar sobre o seu trabalho, não é verdade? Então [corte]

K. -  É verdade, é complicado.

D. -  Complicado.

K. -  É, eu faço um estudo, um certo estudo do comportamento do Miguel Bakun, mas não 

é nada ligado muito à psicologia. Mas é só pra tentar entender como é que ele se movia, 

como é que ele se relacionava com esse círculo artístico curitibano. E eu diria que ele me 

parece um tanto a margem, o que que você acharia disso?

D. -  É, eu acho que talvez, à margem, também pela condição social. Porque ele tinha 

poucos recursos pra viver. Na casa dele, até isso ficou assim dentro de um certo folclore, 

ele tinha um carro, era um carro importado, que praticamente não andava, mais ele tinha 

aquele carro mais como status. Ele fez uma geladeira de madeira, também pintou e tal. E 

porque ele não conseguiu, não tinha condições de comprar um refrigerador. E ele, então, 

fez um móvel que era uma geladeira, mas não tinha motor, não tinha. Então, sabia que ele 

tinha uma certa preocupação de status. A casa dele, ele fez na frente, também uma casa de 

madeira, umas colunas, como se fosse um frontão de um templo grego. Então você sente 

que ele tinha uma aspiração, assim, de acesso social, de criar uma imagem. Que ele se 

sentia um tanto inferiorizado socialmente. Mas isso é uma coisa que a gente foi descobrir 

depois. Na época em que a gente convivia com ele não se fazia esse tipo de reflexão. Pelo 

menos eu não fiz e acredito que os da minha geração, que eram os mais moços, estavam 

estudando ainda... A gente considerava o Bakun um artista, como considerava os outros. 

Uma pintura ta lvez  um pouco mais original. Mas isso são conceitos que a gente tem agora 

a posteriori, examinando as coisas.



104

K. -  Ah... interessante. E você poderia comentar um pouco sobre essa aceitação da obra 

de Miguel Bakun depois da morte dele?

D. -  Bem, é que quando... Depois da morte já  havia um outro clima, .lá havia acontecido 

todo aquele problema no salão. Já, a nossa geração, que é chamada “dos anos sessenta”, 

nos já estávamos atuando, já tínhamos trazido de fora uma experiência, uma vivência em 

Paris, outros artistas também. O intercâmbio era maior, então, naturalmente, a pintura 

dele foi sendo melhor reconhecida. Eu acho que é por aí, é porque houve uma evolução 

do ambiente em geral. E a pressão também... dos mestres também já  foi diminuindo, 

porque eles mesmos já foram aceitando uma forma de expressão mais livre do que aquela 

rigidez acadêmica que havia de início.

K. -  E a questão das galerias, por exemplo, elas foram aumentando? Como é que 

aconteceu isso?

D. -  É, as galerias começaram a surgir praticamente nos anos sessenta. A Cocaco foi nos 

anos cinqüenta, depois, a própria Cocaco, o Ennio [Marques Ferreira] vendeu, continuou 

atuando, aí começaram a abrir outras galerias, mas, as galerias, de uma forma geral, elas 

foram criadas dentro de uma visão bem mais estreita do que as galerias tradicionais da 

Europa e, principalmente, da Europa e Estados Unidos, que é um modelo também bem 

mais atuante. Que as galerias na Europa, geralmente, eram... por pessoas que tinham um 

conhecimento profundo de arte, que resolviam entrar no mercado. Um mercado que já 

existia há vários anos, dos artistas do século XDt e tudo mais. Havia um comércio de arte 

importante e essas pessoas, elas procuravam novos talentos como Picasso, por exemplo, e 

todos, Juan Gris, Picasso, [Georges] Braque, e todos esses artistas, eles foram, de início, 

praticamente sustentados por donos de galerias que acreditavam neles, que investiam, que 

compravam. Então, a galeria na nossa visão européia, até hoje, como acontece no Estados 

Unidos, no Canadá, as galerias investem no artista. Eles descobrem um artista jovem e 

começam a comprar, financiar. Ao passo que aqui não, no Brasil, de uma forma geral, a 

galeria é uma loja. uma butique, que pendura os quadros e cobra cinqüenta por cento do 

que o artista vende. Quer dizer, você não encontra nenhuma galeria, aqui, que esteja
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investindo, patrocinando o artista, fazendo junto à imprensa uma campanha a favor do 

artista, de divulgação, nada disso.

K. -  Então você acha que aqui a gente não tem essa figura do marchand1.

D. -  É, o marchand, aqui, na verdade, com raríssimas exceções. E um vendedor de loja 

que em vez de vender calças jeans ou coisa parecida, está vendendo quadro. Ele pendura 

as coisas e espera que o cliente venha. Ao passo que a visão européia é totalmente 

diferente. Esse artista que eu vou visitar hoje depois do almoço, com o Femando Velloso, 

o Josué Demarchi, é um rapaz aqui de Santa Felicidade [Bairro de Curitiba], que foi há 

alguns anos para o Canadá, pra fazer trabalho braçal. Ele já  tinha, se eu não me engano, 

um irmão trabalhando. E ele fez, trabalhou de garçom, disso e daquilo, mas como ele era 

como o Bakun, autodidata e gostava de pintar, ele começou nas horas vagas a pintar. E 

um dia que ele precisou viajar, ele pediu pra um amigo guardar os quadros. E por sorte o 

pai desse amigo recebeu um dono de uma galeria muito importante e esse dono dessa 

galeria disse: “o que são esses quadros ai, amontoados?”, e ele respondeu: “ah, isso são do 

filho de um amigo meu” . Aí ele olhou e disse: “manda ele falar comigo” Pra encurtar a 

história, durante seis anos, ele disse: “óh, não precisa trabalhar como garçom, eu vou te 

dar uma mesada, você fique só pintando”, durante seis anos ele pintou, mostrava para o 

dono da galeria e ele dizia: “tudo bem, continua pintando”, “não, está melhorando, vai 

pintando, vai pintando.” Depois de seis anos ele disse: “bom, agora vamos fazer uma 

exposição.” Aí fez uma exposição dele lá, fez uma exposição em Nova Iorque, fez uma 

exposição em Paris, hoje ele está vendendo os quadros dele por vinte e cinco mil dólares. 

Agora ele vai levar uma exposição pra lá. Então, é uma outra realidade, o marchand 

durante seis anos patrocinou pra ver se ele evoluía, depois de seis anos ele podia ter dito: 

“desista, vá ser garçom outra vez”, mas ele disse: “não, agora você está pronto e nós 

vamos fazer uma exposição” .

K. -  Mas o que que você diria... Mas então existem pessoas, existem donos de galerias lá 

na Europa, existem marchands. que tem uma visão além do alcance ou que eles são 

capazes de promover um artista que talvez não tenha tanto talento? O que que você diria?
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D. -  Não, é que, é que o [corte]

K. -  Ou as duas coisas?

D. -  É que o ambiente é totalmente diferente, essa mentalidade não surgiu assim de 

repente, isso evoluiu. O Picasso passou pelo mesmo processo, os Impressionistas 

passaram por esse mesmo processo de... dos marchands da época comprarem, de início, 

toda a produção, ou parte da produção, pra ajudar o artista e tal. Mas depois que eles se 

estabeleceram, não é... aí os quadros conseguiram um valor grande. E essa é a concepção 

que existe até hoje, na Europa e no Estados Unidos também, no Canadá também, enfim, 

de uma forma geral nos países mais evoluídos. Aqui no Brasil, pode existir em São Paulo, 

Rio de Janeiro, galerias que façam isso, mas fazem de uma forma geral com os artistas 

que já  estão consagrados. Eu não conheço nenhuma que esteja investindo em artistas 

novos. E na Europa hoje em dia, na Alemanha, por exemplo, as universidades e as 

próprias galerias, mas inclusive as instituições de ensino, elas estão comprando quadros 

de artistas novos, eu conheço um artista brasileiro que foi pra lá, fez algumas exposições. 

Ele disse que sistematicamente vendia quadros pra essas instituições, porque a filosofia 

deles é a seguinte: “nós não podemos no presente dizer quem é bom quem não é” Então, 

eles estão comprando praticamente uma amostragem de toda a produção contemporânea, 

pra no futuro eles terem possibilidade de dizer: “bom, nós não deixamos acontecer com 

esses artistas o que aconteceu com Van Gogh e outros, que praticamente morreram sem 

vender uma obra”.

K. -  E aqui em Curitiba esse tipo de coisa está muito longe de acontecer?

D. -  Não, está muito longe. Aqui as galerias todas pedem quadros em consignação, essa 

consignação geralmente eles querem cinqüenta por cento do valor da obra. E a 

consignação consiste em que? Você dar um quadro pra ficar pendurado lá durante meses 

até que alguém chegue lá e procure o teu quadro. Então, a galeria não faz contato com 

entidades culturais, não divulga o artista, não procura impor a imagem do artista, não é 

verdade0

K. -  Então, você acha que falta jornalista também?
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D. -  É, falta todo um conjunto de profissionais que tenham interesse em divulgar o 

trabalho artístico, que comentem. Você não... crítico de arte... você vê alguma crítica em 

jornal ou coisa parecida, não existe. Adalice [Araújo]... já houve, durante um tempo 

escreveu num jomal, fazia um misto de crítica e de crônica social artística também, 

crônica artística, vamos dizer, de eventos artísticos. Mas, não existe uma... na nossa 

cultura ainda a crítica de arte, não só de pintura e de artes plásticas, mas nem de teatro, 

nem de música, nada disso. E há alguns anos atrás, n o sjn o s  sessenta, ainda havia um 

pouco mais, porque o jornalismo se voltava mais pra, vamos dizer, pra própria 

comunidade. Hoje em dia, as agências são internacionais, essa coisa foi... A própria figura 

da comunicação se modificou muito. Então, você vê que se você pega um canal, um canal 

a cabo, a notícia da CNN, ou da Globo, enfim, todas as notícias são as mesmas, são 

padronizadas, são agências internacionais que divulgam. E isso cada vez dificulta mais a 

notícia local, nós não temos aqui um canal de televisão que seja voltado para os assuntos 

da comunidade. Já-no Estados Unidos que existe uma quantidade muito maior de 

pequenos jomais e de pequenas televisões, mesmo na Universidade e tudo mais, eles tem 

um enfoque muito maior das notícias locais. Mesmo cidades muito menores que Curitiba 

tem um conhecimento muito maior das atividades culturais dessa comunidade. Quer 

dizer, é um estágio de civilização que nós não chegamos ainda.

K. -  E com relação a isso ainda, o que que você diria daquele trechinho que tem da Nery 

Baptista, na Gazeta [do Povo], que faz uma cotação de obras nas terças-feiras? Você já  

deu uma olhada naquilo?

D. -  Já dei.

K. -  Como é que isso acontece, assim, o que que você tem de informação, assim?

D. -  Ela faz uma pesquisa junto às galerias. E vê a cotação dos quadros.

K. -  Mas e quem é que pode dizer o que que ... quanto vale?

D. -  Ai é mais o que o artista estabelece como seu preço. E aí também é um grande 

equívoco que eu tentei, de certa maneira, ver se modificava, mas é inútil, porque já  estava 

consagrado. É que os quadros são vendidos por metro quadrado. Você tem uma tabela, o
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quadro 1X1 m, o quadro 80X80cm vale tanto. Então se você pegar... eu estou também... 

nessa... porque as galerias querem esse tipo de tabela. Então, um quadro meu de 1X1 m 

vale dois mil e quinhentos, o do [Femando] Calderari vale dois mil e trezentos, o do 

fulano vale tanto, e então... Quanto isso é fora, totalmente, da realidade, nas galerias 

européias você vai ver, que cada obra tem um preço. Porque você avalia a qualidade da 

obra. Eu posso pintar cinqüenta quadros, desses cinqüenta quadros, cada um vai ter, 

vamos dizer, um nível de qualidade diferente, não é verdade? Algum, talvez, seja uma 

obra prima, [risos] Não tenho essa pretensão, mas vamos dizer, teoricamente. Outros são 

trabalhos que aquele dia eu fui infeliz, mas eu preenchi a tela e terminei. Agora, se eles 

tiverem a mesma dimensão, no nosso mercado de.arte, todos custam igual, todos tem o 

mesmo preço. E isso é um equívoco total, porque um quadrinho pequeno bem realizado, 

ele tem que ter um valor maior do que um quadro grande, que seja... simplesmente 

esboçado. Então, isso é falta do que... é falta de cultura das próprias galerias. De uma 

forma geral, sem criticar, sem demérito, mas as pessoas que estão nas galerias, elas não 

tem muitas vezes condição de avaliar artisticamente. Existem galerias ai que estão 

vendendo quadros como eu te falei, como estariam vendendo lingerie ou qualquer outra 

coisa. Então é [Trecho incompreendido]

K. -  E você acha que nos salões isso acontece também?

D. -  Bom, nos salões aí já  é diferente, quer dizer, às vezes, pode haver um julgamento que 

a gente não concorda, porque quem julgou tem uma visão, tem uma tendência totalmente 

diversa daquela que nós temos. Mas, aí já  há uma conceituação bem diferente. São 

pessoas que, de uma forma geral, quando são convidadas pra julgar nos salões, tem uma 

formação, tem uma bagagem. Mesmo que você não concorde com a visão dessa pessoa, 

ela tem, enfim, um embasamento pra justificar a sua maneira de julgar e de ver. Agora, 

nas galerias não, as galerias, de uma forma geral, são um comércio como qualquer outro, 

você pendura... você não entra no mérito da qualidade. Gostou, levou! O preço é por 

metro quadrado como se fosse tecido, como se fosse qualquer outra mercadoria.

K. -  E leilão, nós temos alguma coisa? Os de televisão?
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D. -  Não. Esses leilões são, eu acho, que um péssimo negócio, tanto para os artistas como 

para quem compra. É um excelente negócio pra quem faz o leilão. Porque esses 

leiloeiros... se valendo daquele mesmo problema... do Bakun e outros que precisavam 

vender, e artistas também atuais que precisam vender. Eles fizeram propostas pra diversos 

artistas nossos: “eu quero cem quadros”, e o artista responde: “ah, puxa, uma beleza”, e o 

leiloeiro: “eu te dou tanto”. Então, o valor em si, pra cem quadros, era um valor 

importante, mas o custo [corte]

K. -  De cada um [corte]

D. -  [Trecho incompreendido] da unidade, ficou lá embaixo. Então, se eu vendo por dois 

mil e quinhentos reais um quadro... E depois para o leiloeiro, porque ele me pediu cem, 

em vez de dois mil e quinhentos eu estou vendendo por cinqüenta, não é... esse leiloeiro 

pode, se ele vender por trezentos esse meu quadro, ele está tendo um lucro extraordinário. 

K. -  Mas isso está acontecendo?

D. -  Está acontecendo, aconteceu nesses leilões. Então, alguns artistas perderam 

praticamente [corte]

K. -  Desses de televisão, ou não?

D. -  É, esses de televisão. Porque os leiloeiros compraram lotes... assim... de cinqüenta, 

sessenta quadros, e depois foram soltando. O artista vendia aquele quadro, vamos dizer, 

por mil reais, e eles punham na televisão por duzentos, trezentos. Quem comprou e viu, 

disse: “puxa, eu paguei mil, agora está na televisão por duzentos?” Então, isso criou um 

problema. Mesmo que não fosse uma diferença tão grande assim. Mas depreciou. Muitos 

artistas que começaram a vender na televisão, começaram a perder mercado, porque as 

pessoas que estavam acostumadas a pagar um preço maior, viam na televisão aquele 

preço sendo rebaixado, e sentiram que cada vez esses quadros eram desvalorizados. 

Então, isso causou um prejuízo grande, eu acho. Eu nunca participei de leilões e se 

eventualmente uma ou outra vez entrou um quadro meu em leilão, foi porque particulares, 

que haviam comprado, se desfizeram do quadro. Mas eu nunca vendi meus quadros 

abaixo do meu preço. Eu mantenho, porque eu acho que seria uma falta de... ética minha,
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não é? Uma falta de honestidade. Vender por um preço abaixo daquilo que eu sempre 

mantive como o preço dos meus trabalhos.

K. -  E você trabalha com intermediários?

D. -  Tem uma... tem uma galeria em Brasília, que vende regularmente meus quadros. 

Aqui em Curitiba tem o Solar do Rosário que vende, a [Trecho incompreendido] vende 

meus trabalhos também. Mas de uma forma geral, eles compram.

K. -  E é você que determina o preço?

D. -  É, eu dou o preço e [corte]

K. -  Depois negocia ou como é que fica? Fica aquele que você estabeleceu?

D. -  Não. É, o preço que eu estabeleci. Agora, eu não posso controlar se a galeria vende 

por um preço superior. Mas aí também, no caso, se ela vender e ganhar mais, num preço 

superior, é porque o mercado está valorizando o meu quadro, aí eu não posso reclamar.

K. -  E você trabalha com consignação?

D. -  Não, consignação não.

K .-N ã o ?

D. -  Não, só com venda.

K. -  Ah, bom.

D. -  Consignação, eventualmente, por exemplo, o Solar do Rosário que compra trabalhos 

meus, às vezes, eles dizem: “ó, eu vou comprar um, mas eu queria mais um, porque esse 

praticamente eu já  sei pra quem que eu vou dar e quero ter um lá na parede e tal. Então, 

aí, eu dou uma consignação porque é uma galeria que está comprando trabalhos meus. 

Mas, quantas galerias existem em Curitiba? Seu eu for deixar um quadro em cada 

galeria... Muitas vivem solicitando, mas eu não posso deixar em consignação, porque 

senão, além de dispersar meus quadros, eu não vejo vantagem. Porque a galeria pendura 

lá e eu sei que eles não estão trabalhando. Já em Brasília, a visão é um pouco diferente, lá, 

eles estão sempre v endendo e trabalhando junto com a clientela. Tem muita gente de fora 

também, embaixadas, e tudo mais. Então. Brasília talvez haja. assim, um público mais 

receptivo para o tipo de pintura que eu tenho. Porque aqui, ainda, como você falou, muita
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gente ainda está procurando quadro pra combinar com... E, em parte também, alguns 

arquitetos são culpados disso, porque incentivam esse tipo de coisa. Já recebi visitas de 

pessoas que: “ah, o arquiteto que está fazendo a decoração de casa, ou a decoradora, quer 

que seja nos tons assim e tal, pra combinar [Interrupção-a fita acabou]

K. -  É, e com relação ao trabalho de alguns artistas aqui de Curitiba, que trabalham 

baseado numa mesma imagem, assim, que se toma até um pouco repetitiva, o que que 

você diria?

D. -  Bom, aí é uma coisa delicada, criticar os colegas [corte]

K. -  É, tem que se lembrar que isso vai ser depois, de repente, publicado [risos] E um 

assunto delicado.

D. -  É, mais não vamos, não vamos particularizar. Mas existem artistas que tem uma 

visão... de que o que eles estão fazendo é uma mercadoria, pra colocar assim em termos 

bem... Isso dito por um artista que é muito conceituado e tal e que eu respeito, porque eu 

acho que é clara a nossa posição, ele diz: “ó, eu não quero ganhar medalha, eu não quero 

nada. Eu pinto o que vende porque é a forma de sobreviver, e de dar comida pra minha 

família” [risos] “maneira de... se eu não vender quadros, eu vou pintar paredes ou vou 

fazer outras coisas, mas eu não quero saber se os críticos gostam ou não gostam, nem 

quero tirar prêmio em salão nenhum, eu quero é vender”. Então, eu acho que é uma 

posição clara, honesta e eu respeito, porque ele está fazendo aquilo, como ele mesmo 

disse: “eu faço uma mercadoria, faço o que vende mais”. Esse é um tipo de artista 

extremo. Outro, na qual eu me inscrevo: “eu faço porque, uma necessidade como outros 

tem de escrever, de fazer poesia ou de pesquisar”, enfim, é uma vocação que eu senti 

desde cedo, e procurei sempre trabalhar nessa área. Então, eu acho que a primeira 

condição da minha pintura é me dar uma satisfação pessoal, realização, não... é ter... que 

ficar em paz comigo, ter que fazer aquilo que eu quero e que eu gosto. Se alguém gosta, 

isso me dá uma satisfação muito grande, porque há uma espécie de comunhão, em saber 

que, o que eu estou pretendendo transmitir é compreendido por certas pessoas, é claro que 

eu tenho uma grande satisfação. Mas, eu não me condiciono a certos pedidos. Como a
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galeria diz: “puxa, você já uma época fez tantas marinhas, você não quer fazer umas 

marinhas?” Eu digo: “bom, eu estou em outra”, pode ser que eu faça e tal, mas não vou 

deixar de fazer o que eu estou fazendo, pra satisfazer aquele pedido do mercado. Então, 

isso são duas posições extremas. E no meio dessas duas existe a posição intermediária, 

alguém que faz aquilo que gosta pra satisfazer a necessidade de expressão, mas ao mesmo 

tempo também faz alguma coisa para o mercado. Você vê que é uma coisa bem, não é, 

fluida.

K. -  Mas então você já  está até identificando o gosto desse público, não é?

D .-T am bém .

K. -  Que gosta de determinada imagem e quer investir naquela. Então: “ai, fulano tem em 

casa, eu também quero ter e tal. Mais eu quero mais ou menos naquele sentido, eu quero 

aquela marinha, eu quero aquela paisagem” . Isso acontece então?

D. -  Acontece. Você veja, do ponto de vista de quem adquire, tem aquele que vem 

comprar porque o decorador ou arquiteto dá um leque de opções: “ó, esses são os bons 

artistas, vá lá e tal. Só que você procure em tons de vermelho e tal, pra combinar com tal” . 

Essa é uma forma de aquisição. Outra é o indivíduo mais intuitivo que diz: “não, eu 

compro o que gosto, não sei se é bom artista ou não é. Bati o olho, gostei, comprei” . Já 

tinha acontecido aqui de vir um casal e não chegarem a um acordo, porque o marido 

dizia: “não, gostei desse!”, “ah, mas eu queria aquele”, “dois não podemos levar, mas eu 

vou levar esse, depois a gente...” Então, são pessoas que compram pelo próprio gosto, e 

também, no sentido de comprar aquilo que lhe agrada sem entrar no mérito da qualidade 

artística do trabalho. Tem outros que já  vem com uma visão crítica, assim: “não, porque 

estou procurando um quadro que tenha várias qualidades, gostei de um quadro seu que 

estava ali, e tal...” Aí já  é um cliente mais, vamos dizer assim, um conhecedor, e que está 

selecionando pra uma coleção que ele já  delineou e;.da qual ele já tem quantidade de 

exemplares.
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K. -  Mas e essa questão da imagem conhecida, o que que você diria sobre isso? Da 

imagem que já  é conhecida, que também não é só isso das cores que você falou e também 

não é essa outra da pessoa olhar, gostar e levar, independente da decoração.

D. -  Você diz da imagem repetida?

K. -  Que conhece... a imagem que já conhece.

D. -  É, tem também pessoas que dizem assim: “ah, eu preciso ter um quadro seu, porque 

todas as minhas amigas tem e perguntam se eu tenho um Domício Pedroso e eu não 

tenho” , [risos] Aí é a pessoa que quer ter uma espécie de coleção. Que acha que são 

aqueles nomes que ela precisa ter na parede. E tem outros que, realmente: “ah, mas eu vi 

uma marinha muito bonita do fulano, eu quero como aquela”, e então vai procurar aquele 

artista. Não sei se é isso que você...

K . - É .

D. -  Isso existe também.

K. -  Interessante. É...

D. -  É por isso que certos artistas, praticamente, tem uma pintura muito igual. Vamos 

dizer a... ou pintam marinhas muito parecidas, porque aquelas tem uma aceitação boa, 

então, porque que ele vai mudar? Ou muita gente dizendo: “você não pinta pinheiros do 

Paraná”, “não, eu nunca pintei e também não tenho...”, “ah, mas eu queria pinheiros”, 

“então tem o Krieger, tem o fulano que faz esse tipo de pintura”. E as pessoas vão 

procurar. Aí, são mais pessoas que querem uma imagem... Já aconteceu de um amigo meu 

dizer: “ó, eu estive na minha fazenda, e estava um pôr-do-sol lá, e a janela aberta, assim, 

você não quer pintar?”, e eu disse: “ó, eu [risos]..., mas o fulano pode pintar”. Então aí é 

outra... a obra de arte pra eles... é uma visão que eles tiveram, que eles querem 

materializar, mas aí não tem nada que ver com o universo artístico de pintura. Aí pode ser 

uma reprodução, pode ser uma estampa.

K. -  E esse público então, seriam quem, assim, colecionadores... Daí, já  não é mais aquele 

público que nós teríamos na década de cinqüenta, quarenta, que eram intelectuais que 

estavam querendo ajudar os artistas?
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D. -  Não, não.

K. -  O que que você acha que mudou, assim, no perfil desse público?

D. -  É que houve no Paraná uma evolução econômica grande. Com a economia... a soja, 

por exemplo, criou fortunas no Paraná, no interior, enfim, indústrias também. O Paraná 

evoluiu economicamente, mas essas pessoas não evoluíram, necessariamente, 

culturalmente. Então, às vezes, a pessoa tem riquezas e compra um carro importado, 

coloca tapetes e móveis luxuosos em casa, mas não sabe o que escolher pra decorar as 

paredes. Não tem gosto, e sabe que não tem, não tem confiança no seu próprio 

discernimento. Então, essas pessoas... é bom que não tenha... “quem é que fez a decoração 

da casa de fulano? Ah, então vou chamar fulano”. Aí, então, transfere pra um decorador 

ou pra um arquiteto a escolha dos quadros, e essa pessoa se conforma em ter aquele 

quadro porque disseram pra ela que aquele que é um bom artista, aquele que combina 

com o ambiente e tudo mais.

K. -  E no caso do Bakun que já  não está mais entre nós... Como é que acontece isso aí? 

Será que ele vende ainda hoje?

D. -  É, hoje, eu acho que esses artistas dessa geração anterior, a nossa, que foram 

nossos... O [Guido] Viaro, [Arthur] Nísio, o [Theodoro] De Bona, inclusive o Bakun, eles 

estão de certa maneira, perdendo um pouco o mercado, porque eles eram valorizados pela 

geração que os conheceu. Ou que foi aluno desses mestres. E hoje em dia, as novas 

gerações, já têm uma visão mais ampla, a informação é maior, de que a pintura abstrata e 

a pintura contemporânea de uma forma geral estão sendo melhor recebidas pelas novas 

gerações, porque eles têm outra informação. Viajam muito mais... Antigamente, pra viajar 

pra Europa, só as pessoas que tinham grandes fortunas, hoje em dia todo mundo vai e 

vem. E a própria moda tem influenciado, influenciado na modificação da cisão. Já 

aconteceu de em exposições uma senhora dizer: “ah, eu não entendo nada de pintura 

abstrata, não sei o que...”, “mas a senhora está vestindo uma arte abstrata”. Aí, a pessoa 

estava com um vestido estampado, toda... “ah. mas é mesmo, então eu vou começar a 

perceber” . E isso está ocorrendo.
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K. -  Então você acha que o Bakun é... Essas cotações que saem, às vezes, nessa coluna 

que eu já  lhe falei, você acha que então não quer dizer se o preço está lá naquele valor, 

não quer dizer muito que está vendendo.

D. -  É, aqui... ai é mais... eu não sei exatamente como a Nery [Baptista] está coletando 

isso, mas, ela pode estar coletando aqueles valores que as galerias estão pedindo pela 

obra. E uma vez eu disse pra ela, numa época em que ela veio perguntar: “Domício, 

quanto é que está valendo um quadro teu?”, e eu disse: “ó, não pergunte pra mim, eu 

posso te dar a minha tabela, mas você não pode conferir se estou supervalorizando ou 

não, não é? Vá perguntar para as galerias por quanto eles venderam um trabalho meu. Aí 

você tem...” Ela respondeu: “ah, mas eu queria saber do artista” . Aí também, eu não sei 

até onde aqueles valores são valores reais, porque eu acho que se ela disser: “as últimas 

vendas de fulano na galeria tal foram tanto”, aí ela está dando um valor de mercado real. 

Agora assim, dar a minha tabela... Essa tabela pode estar supervalorizada, não é? E pode 

não condizer com a realidade do mercado.

K . - E o  que que você diria com relação aos modismos? Aí pensando em termos de gosto 

mesmo, do público?

D. -  Bom, em geral, em termos amplos, eu acho que hoje em dia, os meios de 

comunicação, não é, a televisão que está presente em tudo, as revistas e tudo mais, tem 

uma importância muito grande na formação do gosto. Você vê isso nas novelas. As 

novelas lançam um tipo de penteado, quando você vê todas as mulheres estão com aquele 

tipo de penteado, ou um tipo de vestimenta e tudo o mais. E isso reflete evidentemente na 

arte. Teve um artista que naquelas primeiras novelas que se passavam em interiores muito 

ricos do Rio de Janeiro e tal... Aquele artista teve vários quadros, eles sempre apareciam 

no fundo. Ele teve uma procura extraordinária. Então, isso, eu acho, que se inclui aí 

dentro dessa visão do modismo. Se o canal 12, a Globo, pegar meus quadros e colocar em 

duas ou três novelas, eu não vou vencer a produção, [risos] E isso ocorre com tudo.

K. -  E você acha que nesse período de 1950 a gente tinha algum tipo de modismo, como é 

que era?
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D. -  Não.

K. -  Seria o academicismo? [corte]

FIM DA ENTREVISTA
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Curitiba, 28 de maio de 2002 

Local: Ateliê do entrevistado 

Curitiba-Paraná 

Entrevistadora: Katiucya Perigo

Entrevista com Fernado Velloso (Artista Plástico e amigo do artista Miguel Bakun)

K. -  Eu vou direcionar algumas perguntas, mas nada impede que a gente divague. Muito 

bem. Então eu começaria perguntando: qual a relação que você manteve com Miguel 

Bakun?

F. -  Embora o Miguel Bakun fosse um pouco mais velho do que eu e do que o nosso 

grupo, ele também participava. Estávamos sempre juntos, praticamente todo dia. O nosso 

ponto de encontro era a galeria Cocaco, que foi a primeira galeria de Curitiba e o centro 

onde se reuniu todo o grupo que tinha alguma idéia moderna.

K. -  Isso em que período?

F. -  Isso justamente no começo dos anos 50, por aí. E, essa galeria, que pertencia ao 

Ennio Marques Ferreira, Manoel Furtado e mais um terceiro que logo se retirou, passou a 

ser um ponto de convergência do grupo. O Bakun era um dos que freqüentavam-na. E ao 

lado... a galeria ficava na Rua Ébano Pereira, mais ou menos onde hoje tem uma garagem, 

ali ao lado da biblioteca [Biblioteca Pública do Paraná], pra baixo da biblioteca. Um 

prédio grande. E... a galeria, já  ao lado, um pouco mais pra baixo, mais próximo da Rua
i

XV [de Novembro], tinha um bar, chamado Bar do Jockey, que era um centro de apostas 

do Jockey Clube. Nesse lugar a gente também ficava fazendo aperitivos e batendo papo 

quando não estava na galeria, e o Bakun era um dos que freqüentavam o lugar com a 

gente. Então, nós tínhamos uma convivência praticamente diária e acompanhávamos bem 

o Bakun. Inclusive, a primeira Bienal de São Paulo que nós fomos ele também estava. Era 

um companheiro de todo dia, quase.

K. -  E como é que ele se relacionava com esse grupo?
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F. -  O Bakun tinha um temperamento fechado, tímido, típico de um eslavo. Ele não era de 

se abrir muito a respeito de seus problemas pessoais. Vivia com certa dificuldade. E, na 

verdade... chorava mais do que seria o caso, porque nós descobrimos lá pelas tantas, que 

ele tinha uma aposentadoria, uma pensão da Marinha. Pois ele tinha sido marinheiro e 

havia sofrido um acidente que o impossibilitou de prosseguir a sua profissão, a sua 

carreira. Assim, ele foi aposentado. Recebia uma pensão em função disso. Era casado 

com uma viúva que tinha uma propriedade no Juvevê [Bairro de Curitiba], Hoje é até 

muito valorizada, mas na época não. Então, tinha a sua casa, tinha... afinal, como se 

sustentar.

K. -  E será que essa aposentadoria era...

F. -  Era pequena, seguramente, mas deveria dar, afinal, para o essencial dele, não acha? 

Mas ele se queixava sempre e muito das dificuldades, inclusive, ao vender os seus 

quadros, muitas vezes, apelava por essa: “olha, eu estou precisando e tal.” Até trocava, às 

vezes. Isso era muito comum, o [Guido] Viaro também fazia isso. Trocava em uma loja 

de tecidos um corte de casimira pra fazer uma roupa, um temo. Isso funcionava muito 

assim. Até acredito que provavelmente se trocava até por outras coisas.

K. -  Bebidas também? [risos]

F. -  Eventualmente até por bebidas e comidas. Mas o Bakun não era um homem de 

bebidas, não era um beberrão. Até, do grupo que eu participava, era dos que menos... era 

menos chegado aos aperitivos e as caipirinhas. Mas, seguramente, ele tinha uma vida 

difícil. O que não quer dizer que fosse um miserável que estivesse no meio indigente. Mas 

tinha uma vida difícil. E ele tinha umas pessoas que eram, entre aspas, seus protetores, 

que compravam com certa constância algumas obras dele. O principal deles era o 

professor Oscar Martins Gomes.

K. -  E o que você quer dizer com protetores?

F. -  Pessoas que gostavam dele e de sua obra e que compravam, às vezes, até com o 

espirito de ajudar. O professor Oscar, eu tenho certeza que além de ter uma grande 

coleção de Bakun, ele presenteava. Sempre que tinha que comprar um presente comprava



119

um quadro do Bakun. Porque ele aproveitava, reunia uma coisa que ele gostava com uma 

forma de ajudar.

K. -  Ele era um apreciador?

F. -  Era um apreciador. Eu acho que a maior coleção do Bakun, de obras do Bakun, estão 

ainda com os descendentes do professor Oscar. Ele era um professor da universidade, um 

homem muito conhecido.

K. -  Morava em Curitiba?

F. -  Morava em Curitiba. De um nível cultural muito bom e social. Então, esse é um 

nome que eu me lembro, porque... Me lembro posteriormente, quando nós queríamos 

obras do Bakun pra fazer uma exposição retrospectiva. Era um lugar onde seguramente se 

acharia as melhores peças do Bakun. Ele comprou muito do Bakun.

K. -  E nesse momento que você falou que vocês fizeram uma excursão à Bienal, como é 

que foi, como é que era esse entrosamento dos artistas?

F. -  Ah, o grupo era muito amigo, muito entrosado, muito companheiro, mesmo porque 

não havendo um mercado de arte competitivo, que insuflasse qualquer ciumeira, todos, 

ninguém vendia ou vendia raramente, assim não havia ciumeiras de um com relação ao 

outro, isso favoreceu uma grande amizade. Quando começou a haver um mercado de arte 

e uma disputa por um espaço nesse mercado é que os artistas começaram a ter inimizades 

e se distanciaram um dos outros. Até então não, porque não havia nenhum território pra 

você disputar. Era muito mais unido o grupo do que agora. Porque a vida em Curitiba era 

muito mais sossegada, muito mais pacata, as pessoas se encontravam com facilidade no 

centro. Hoje eu levo meses e meses que eu nem vou ao centro. Então, mudou muito.

K. -  E essa coisa dos pontos de encontro, então no caso a Cocaco e algum outro lugar, 

fora esse bar, a Cocaco e ...

F. -  Não, aí é que era o ponto, durante muito tempo foi o ponto desse grupo.

K. -  E de exposições?

F. -  Olha, exposições em Curitiba não havia praticamente nenhuma, nenhum espaço 

específico de exposições. As exposições aconteciam, por exemplo, na Biblioteca Pública.
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E só a partir dos anos 50 que foi inaugurada. Depois do centenário do Paraná. E essa... 

Era um lugar onde se improvisava. Não era um...Tinha uma sala no segundo andar que 

era um hall onde se fazia exposições, e muitas eram feitas no subsolo que até era uma 

área, vamos dizer, que não era de primeira qualidade, na própria planta. Uma área de 

depósitos que acabou se improvisando numa sala de exposição do Departamento de 

Cultura. E onde aconteceram durante muitos e muitos anos, até o Salão Paranaense e as 

grandes exposições.

K. -  E quando é que você acha que as galerias começaram a surgir mais em Curitiba, e 

por que?

F. -  A galeria Cocaco que foi a primeira, que depois o Ennio [Marques Ferreira] e o 

Maneco [Manoel Furtado] venderam porque estavam endividados, não dava lucro, aquela 

coisa, que também era uma molduraria. Na verdade foi a primeira, a primeira galeria que 

se propunha a dizer, a apresentar os artistas modernos. Porque até então a cidade era 

totalmente fechada à arte moderna. Era muito difícil. Os artistas modernos não 

conseguiam acesso aos salões, eram sempre recusados e a própria sociedade como um 

todo olhava com menosprezo, achava que era coisa de maluco. Aquelas coisas que 

qualquer criancinha faz, o macaco faz com o rabo, era... era o clima. Porque a sociedade 

curitibana... muito, muito conservadora. Não tinha uma leitura de arte correta. Ela estava 

equivocada com o que a pintura teria que ser, não só figurativa mas naturalista, totalmente 

fotográfica. Ainda, esse que era o padrão de leitura. Quando alguém via um quadro queria 

ver similitude. “Ah, aquela flor parece que está saindo do quadro!”, isso que você ouvia 

dos senhores e das madames. E que era o, vamos dizer, o termômetro da falta de leitura de 

pintura ou de arte. E isso se deve muito a própria origem étnica da cidade de Curitiba. A 

cidade de Curitiba se compôs por imigrações européias de artesãos e pequenos burgueses. 

Não tinham pessoas cultas assim de... A maior parte eram... eram quase trabalhadores 

braçais e que traziam alguma bagagem, é com relação a arte que era totalmente superior 

ao que existia aqui, porém, absolutamente inferior ao que seria a visão de um grupo culto.
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Então criaram um mito de que a cidade era uma cidade que tinha uma visão cultural, mas 

na verdade...

K. -  Que interessante isso.

F. -  Eram pessoas muito despreparadas. Mesmo pra música e pra dança e para o teatro, 

eles eram absolutamente convencionais. Só aceitavam aquilo que o mundo todo já tinha 

aceito anteriormente.

K. -  E esse pessoal, assim, os intelectuais, talvez o professor Oscar Martins Gomes, seu 

pai [Gaspar Velloso], algumas outras pessoas [corte]

F. -  Ah, isso já, é... Pessoas de uma outra época. Mais pra frente um pouco... que já  tinha 

uma formação mais humanística, melhor. E que, portanto, já  tinham o conhecimento 

inclusive do que estava se passando de modernidade na Europa. Que os olhos eram 

voltados pra Europa nesse tempo. O Estados Unidos ainda não representava um atrativo, 

ninguém estava assim com aquela... com aquela preocupação de ver o que estava 

acontecendo no Estados Unidos. Era realmente a Europa que era o foco. Ver o que que 

está ocorrendo lá. Então, muita gente já  começava a enxergar. E você sabe que o Paraná 

foi dominado, dominado talvez seja uma palavra um pouco exagerada, mas foi muito 

influenciado pela presença do Alfredo Andersen, que justamente chegou quando isso aqui 

era uma terra quase sem nada. Os pintores de certa importância que tinham passado muito 

de leve por aqui. Tinha o Mariano de Lima que chegou a fazer uma escola, mas eram 

pessoas que não deixavam muito forte, uma marca muito forte. E o Andersen quando 

chegou ele encantou a cidade. Que realmente era um pintor muito bem dotado de 

qualidade, tecnicamente um excelente pintor. Então ele encantou a população e ficou 

realmente... o que o Andersen fazia, o que o Andersen dizia era lei. Passado o tempo, ele 

foi fazendo os seus discípulos, porque ele tinha uma escola pra se manter, porque 

evidentemente você vê... desde então já  não havia um mercado de arte. Assim ele 

sobreviveu praticamente, no início, fazendo retratos de personalidades ou retratos de 

encomenda do próprio Governo, dando aula na sua escola, quer dizer, ele se manteve
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praticamente disso, e vendia esporadicamente alguma obra, alguma paisagem. E por um 

preço bastante módico. Então você vê que a [corte]

K. -  Pra esse público que você citou?

F. -  Pra esse público, exatamente.

K. -  Dos imigrantes, das pessoas que estavam [corte]

F. -  É, e que muitas vezes queriam um quadro que aparece sua casa. Você vai encontrar 

muitos quadros em que há a moradia, a família, o sujeito na porta, era amda uma pintura 

documental.

K. -  Nesse sentido o Andersen de repente poderia fazer concessões ao gosto do seu 

cliente?

F. -  Não, não. Não chegava a fazer concessões, mas não evoluiu. Tanto que as poucas 

obras dele que já denotavam uma abertura até para o impressionismo, foram raras, porque 

seguramente aquilo não agradou o público que ele atendia. Existe algumas obras em que o 

colorido, ele se desprende totalmente do colorido naturalista, e mesmo alguns de seus 

discípulos como a Freysleben chegara a propor uma concepção pictórica bem diferente do 

academicismo, agora, os que se caracterizaram mais como alunos do Andersen, 

discípulos, foram justamente os mais amarrados, naquelas, naquelas... nos seus 

ensinamentos e na sua escola. Porque a própria comunidade era fechada pra qualquer 

inovação. Achava-se que o Andersen era o ponto final e definitivo da obra de arte.

K. -  E quem eram os discípulos de Andersen?

F. -  Ah. Uma quantidade grande, você vai achar aí, até, alguns ainda... ainda, ainda 

chegaram agora no nosso tempo ainda vivos, alguns dos que foram discípulos do 

Andersen. Desde a Maria Amélia D ’Assumpção, o [Theodoro] De Bona e o [João] Ghelfi, 

o [Gustavo] Kopp, é um número muito grande, ele teve muitos discípulos e discípulos que 

deixaram uma obra grande. O próprio Freysleben como eu falei. Isso você vai achar 

depois com facilidade.

K . - E o  [G uido] Vi aro onde é que entra?
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F. -  Então, o Viaro vem... é... Exatamente, cai aqui de paraquedas, por acaso... O Viaro 

veio da Itália, ficou... chegou no Brasil, acabou vindo à Curitiba. Se sentiu atraído por 

uma moça e resolveu casar com a moça, ficou em Curitiba. Uma moça que foi a esposa 

dele. E era um homem que revolucionou o pensamento dos jovens, justamente porque ele 

foi quem quebrou esse culto por Andersen, essa coisa que vinha se arrastando já na 

terceira geração.

K. -  E isso por volta de que ano?

F. -  Ele chegou aqui em trinta e pouco, acho. Aí tem que ver, eu não tenho datas, assim, 

pra te dar.

K. -  E aí como é que ele sobrevivia nos primeiros tempos?

F. -  O Viaro... ele foi professor também, ele foi professor da Escola de Belas Artes. A 

Escola de Belas Artes abriu em 48. E juntou praticamente todos esses nomes que tinham 

alguma importância. Inclusive o Viaro, embora ele fosse muito diferente dos demais.

K. -  Em que sentido?

F. -  Ele era uma pessoa aberta, de idéias novas. Era um revolucionário. Ele queria... Dizia 

para os alunos que deveriam fazer o que bem entendessem, que pintura não tinha limite, 

não tinha regra, que valia o resultado final, que cada um tinha uma personalidade, cada 

pessoa pinta de um jeito, que se você pintar igual do professor você não é nada.

K. -  E você se sentiu estimulado?

F. -  Nós todos do grupo que convivemos com ele fomos muito estimulados por ele. Tanto 

que todos os que se fizeram... artistas modernos depois, passaram pelas mãos do Viaro de 

uma maneira ou de outra.

K. -  E o Bakun? Onde é que ele entraria nessa história?

F. -  O Bakun é paralelo, não é? Porque ele fez a pintura dele sozinho. Ele era um 

autodidata. Há uma história que ele conviveu na Marinha com Pancetti, que ele próprio 

contava, que eu não sei até onde pode ter influenciado. Talvez até tenha criado nele a 

idéia de ser pintor, nada mais que isso. porque a pintura dele não tem nada haver com a do 

Pancetti, em momento nenhum. Mas pode ter havido, assim, uma, vamos dizer, um
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viruzinho da coisa. Então ele começou a pintar sozinho, tinha uma ligação com o Viaro 

também. O Viaro anarquizava muito com ele, dava-lhe os corridões e tal, mas na verdade 

ele... ele não era... O Bakun acho que é um pintor paralelo a tudo isso. Ele se juntou nesse 

grupo moderno como se juntaram outros, o próprio Paul Garfúnkel, que era um homem já 

de mais idade do que nós, e na verdade era um pintor de origem francesa, que não era um 

moderno no sentido que hoje se entende, mas que se sentiu mais ligado ao grupo 

moderno, porque não era ligado ao grupo acadêmico. Ele não suportava aquele 

academicismo e fazia uma coisa um pouco impressionista, e a pintura com um colorido 

que chocava os acadêmicos. Então ele ficou entre... entre os dois fogos. Tanto que ele se 

agrupou com os modernos e quando os modernos entraram pelo abstracionismo mais pra 

frente, ele recusou também, ele não aceitava também aquela linguagem. Que também era 

pra ele tão ruim quanto a acadêmica.

K. -  Então nesse sentido, se o Bakun [corte]

F. -  O Bakun era uma pessoa sozinha, vamos dizer no [corte]

K. -  Mas se ele tinha afinidade com os modernos, por que que a pintura dele era 

selecionada nos salões onde a maioria do júri era... tinha mais afinidade com a arte 

acadêmica? O que que você me diria a esse respeito?

F. -  Que ele ainda estava no limite, ele estava na fronteira, porque ele ainda tinha alguma 

coisa... Ele, para os acadêmicos que não tinham uma leitura boa da obra dele, era um 

pintor ruim querendo ser acadêmico. Eles não percebiam na sua ingenuidade ou 

ignorância o que que havia na obra do Bakun, que era justamente o desprezo pela maior 

parte das regras acadêmicas. Mas como ele ainda pintava paisagens, paisagens que tinham 

árvores, tinham galhos, tinham campos, esses acadêmicos ainda achavam que ele era um 

pintor que iria aprender a fazer aquela fórmula deles.

K. -  Mas então ele era selecionado por dó? Não entendi muito bem.

F. -  Não era selecionado, porque... Mas sempre marginalizado. Ele entrava, mas não 

ganhava prêmios, quando ele era muito melhor do que a maioria dos que estavam lá e que 

ganhavam prêmios. Ele entrava quase como: “vamos ver se de repente ele melhora”,
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certo? Não era nem por dó, era porque achavam que ele estava trabalhando, que de 

repente deveria ser... Não era um rebelde.

K. -  E você tinha comentado que, talvez, algumas pessoas, alguns intelectuais, 

comprassem muitas obras do Bakun e de alguns outros artistas com menos recursos pra 

ajudar, não é? Então você acha que o Miguel Bakun vendesse mais do que alguns outros 

artistas que tinham mais condições financeiras ou não? Como é que [corte]

F. -  Talvez seja. Eu próprio comprei quadro do Bakun, quando eu não tinha... na época eu 

não comprava quadro de ninguém, mesmo porque eu era um pintor, trocava. Mas ele 

vinha lá: “compra, eu estou precisando”. Aquela conversa... ai você acaba comprando. 

Barato, porque também não tinha dinheiro pra comprar obras caras, e nem era hábito meu 

comprar quadros naquela época... naquele tempo. Então era uma das maneiras... de... de 

colaborar com ele. Esse ajudar dá um sentido pejorativo, que eu gostaria de evitar, até... 

porque não... esse... porque na verdade havia um certo espirito de participar de alguma 

forma, de ajudá-lo a ir em frente. A própria família Lupion, do ex-governador Moysés 

Lupion, em determinada época, aqui nesse... chamado castelinho do Batel... Eles queriam 

fazer uma boate no sótão. Aproveitar o espaço e fazer um lugar para os jovens, lá da 

família, fazerem suas festinhas, e daí chamaram o Bakun pra ele fazer painéis nas 

paredes, temas variados. E aquilo foi uma tortura para o Bakun, um sofrimento. Ele todo 

dia passava ali na Boca [Maldita], lá na galeria. Torturado com aquilo, “o que que eu 

faço?”, aí alguém dizia: “faz uma tourada!”, e outro: “faz um tema não sei do que”, “faz 

isso”. Aí ele ia fazendo, porque ele não era um pintor de fazer um painél. Cada pintor tem 

as suas características, a sua maneira de... a sua maneira de trabalhar, de desenvolver. Ele 

não era de fazer grandes quadros e muito menos um negócio de encher paredes. Então, 

cada pedaço ele foi fazendo um tema, tem alguns trechos, alguns pedaços que são 

excelentes, outros são terrivelmente ruins, porque ele estava fazendo aquilo obrigado. 

Preencher aquele espaço enorme, e uma coisa que não acabava nunca. Ele ficava o dia 

inteiro lá pintando e tentando inventar coisas. Ele, vamos dizer, não tinha nem uma visão, 

assim, de pintura monumental, de uma coisa grande.
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K. -  Mas ele também fazia letreiros? Alguém me falou alguma coisa.

F. -  É, ele andou fazendo um pouco de pintura comercial quando aparecia um bicozinho 

assim. Tanta gente fez, não é? O próprio [Guido] Viaro fez muita coisa, capa de revista, 

capa de livro, cartazes, volte e meia. E na maior parte das vezes até de graça. Era muito 

comum.

K. -  E eu li no jornal que ele... que teve uma ocasião que ele, que não se sabe se é mito ou 

se é realidade, que ele acabou vendendo uma moldura de um quadro e não o quadro, e 

também algumas outras situações nesse sentido. Então eu gostaria que você comentasse 

um pouco.

F. -  É, tem muitas anedotas, muita coisa que ficou no folclore, algumas verdadeiras, 

outras... não, só inventadas, oii pelo menos modificadas, enfeitadas. Mas realmente ele 

tinha algumas histórias estranhas, umas ele próprio contou. Eu acho que a respeito já  se 

escreveu até em algum livro, o próprio Ennio Marques Ferreira escreveu uma vez 

algumas dessas histórias, não é? Entre elas eu tenho uma da qual eu fui participante. Eu 

estava na França na época, e fui visitar, isso em 1961, o túmulo de Van Gogh em [Trecho 

incompreendido] que é trinta, quarenta quilômetros de Paris, tem o local onde ele morreu, 

a casa onde ele... o lugar que ele se atirou. E depois o quartinho onde ele morreu, em cima 

de um restaurante. E lá visitando, nós sempre dizíamos aqui que o Bakun era o nosso Van 

Gogh. Até uma leviandade nossa de dizer isso constantemente, porque... criou nele talvez 

até uma ligação afetiva com essa história de Van Gogh. E não por isso, mas ele acabou se 

suicidando como Van Gogh, não é? Incompreendido, foi ao suicídio. Mas nós sempre 

dizíamos: “você é nosso Van Gogh”, assim, na brincadeira. E quando eu estava visitando 

lá, a casa onde Van Gogh morreu, encontrei um cartão postal, que era o quartinho com 

aquela cama pobre, só uma janelinha, tudo vazio... e mandei para o Bakun: “querido 

Bakun... nós, visitando o local onde o Van Gogh viveu, lembramos muito de você que é o 

nosso Van Gogh. Um, abraço... Fernando”. E tal, mandei de lá. Quando eu voltei que ele 

me contou a seguinte história: que ele estava na casa dele inaugurando, que ele estava 

terminando de colocar um cortinado -  que você não sabe nem o que é isso hoje.
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(Cortinado é uma cobertura sobre a cama, pendurada, de chiló que se destinava a você 

não ser atacado pelos mosquitos de noite. E um objeto hoje de museu, não é?) E que 

estava arrumando a nova cama com um cortinado, quando o carteiro entregou o cartão, e 

que ele recebeu aquilo e levou um choque, porque sentiu que aquilo era uma mensagem 

destinada a alertá-lo, que ele não se perdesse nas vaidades, no conforto, na... Então era 

esse tipo de coisa que era típica do Bakun.

K. -  Ele era meio místico, acreditava nessas coisas, no sobrenatural?

F. -  Era, claro, claro. Tanto que o... antes dele morrer ele... a família mesmo contava isso, 

que ele ia, às vezes, era surpreendido no quintal de joelhos, falando. Fazendo um tipo de 

uma oração, falando com alguma entidade, alguma coisa assim.

K. -  E isso ele retratou naquela última fase da sua pintura que tinha mais elementos 

surreais?

F. -  E, tem aquela... aquela conotação você vai observar muito, não é só no final, sempre, 

há muito... muito para atrás já tinha, ele... No meio do mato tinha umas caras, não só 

aquelas que você conhece, que é uma grande cara, por exemplo, numa nuvem que tem 

umas pinturas de uns barcos, uns veleiros que tem um céu com muita nuvem e tem umas 

caras como numas... meio patrióticas, que tem umas... cachoeiras do Iguaçu, Sete Quedas, 

sei lá o que, com a cara de um personagem da história saindo do meio, mas tem umas 

outras em que é muito velado. Você vai descobrir no meio de um mato, naqueles que ele 

fazia com muitos troncos e folhas, entremeados, no meio você vai descobrir que tem 

alguma coisa que é uma cara, sabe... um rosto que sai ali, mas muito despistado, não é 

uma coisa que você vê a primeira vista. Então eram coisas que ele [corte]

K. -  E quando ele fazia esse tipo de coisa será que ele pecava um pouco, ou não?

F. -  Não, eu acho que ele fazia aquilo como um, sei lá... tinha vontade de fazer aquilo.

K. -  Mas como resultado, assim, o que que você, na sua apreciação, o que que você diria? 

F. -  Não. É uma coisa ingênua. Esses onde a... essa cara aparecia muito ostensivamente... 

na época, inclusive, nós achávamos aquilo muito esquisito.

K. -  E vocês comentavam isso com ele?
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F. -  Ah, sim. Comentávamos.

K . - E o  que que ele dizia?

F. -  Não, ele achava que... que era assim, que ele queria fazer assim, que... ele achava 

interessante. Ele nào sentia que tinha um... pegava meio mal aquilo, não é?

K. -  E ele era tímido?

F. -  Era timido.

K. -  Se queimava com facilidade?

F. -  Não, não. Era de muita boa índole, não é? Era uma pessoa muito, muito, muito 

passiva. Nunca tinha atitudes agressivas com ninguém, Nem por palavras, nem por coisa 

nenhuma.

K.. -  Mas eu digo, se ele ficava chateado com as críticas? [corte]

F. -  Não, não ficava não. Não. Pelo menos ele não demonstrava isso. Claro, ninguém 

também... do nosso grupo ninguém o tratava maldosamente, não. Quando se abordava 

alguma coisa dele era com muito cuidado pra não ferir. Embora não fosse um grupo de 

diplomatas nem de gentleman, mas todos tinham muita... muito afeto por ele. Ninguém 

tinha, assim, vontade de ser maldoso, de usar palavras mais pesadas, críticas.

K. -  Então você acha que ele se sentia a vontade nesse grupo?

F. -  Se sentia muito [corte]

K. -  Então a gente não poderia classificá-lo à margem desse grupo? Não?

F. -  Não, não. Era um integrante. Por exemplo, no Movimento de Renovação, que nós 

fizemos uma revolta no Salão. Você deve conhecer esse fato, ele não participou.

K. -  Por que?

F. -  Porque aí é que você vê a origem, a influência da origem étnica no homem. Ele como 

eslavo, era um amedrontado com relação ao poder, o poder público. Ele não ter... jamais 

ele teria uma atitude contra as instituições de governo. Então, ele se afastou. Ele era um 

dos que eram prejudicados, mas ele não quis ir lá fazer a baguncinha que nós fizemos. Ele 

tinha medo de ficar marcado, de ser perseguido, de sofrer mais ainda discriminações. 

Então ele preferiu... Ele era um apoiante, mas ficou de fora.
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K. -  Já que você está falando desse Movimento de Renovação, eu gostaria de saber... é, 

em termos de ganhos, o que que esse movimento trouxe para o mercado da arte 

curitibana? O que que você acha que ele contribuiu, em que?

F. -  Não, eu não sei se por coincidência ou não, mas foi depois dessa época que nós 

começamos a ter os primeiros sinais de existência de um mercado. Talvez também porque 

depois desse período começaram a surgir em Curitiba, algumas pessoas que propuseram, 

por exemplo, um sonho de arquitetura mais moderna, decoração de interiores mais 

moderna, casas mobiliadas com móveis mais modernos. Foi justamente a partir dos anos 

50. Que... sabe que nos anos 50 houve um grande fluxo de modernidade no mobiliário. 

São aqueles famosos móveis pau marfim com, com perna de palito, que hoje até os 

antiquários e decoradores consideram peças que recolocam nas decorações sofisticadas. 

Mas foi uma, uma... As casas começaram a ter uns designers, já  um pouco diferente do 

que se fazia convencionalmente. E isso talvez ajudou um pouco a conduzir o gosto geral 

pra... E também com essa chamada de atenção pra... ao modernismo que se discutiu 

muito, se falou muito... um grupo já bem maior de pessoas começou a se interessar. Mas 

na verdade, do ponto de vista de comércio de arte, ainda tudo isso muito pálido, muito 

pequeno.

K. -  E quem eram as pessoas que resolveram abrir galerias, por exemplo? Qual era o 

perfil dessa pessoa? Era uma pessoa que entendia de arte?

F. -  Não, raramente, raramente. Acabavam entendendo algumas... depois de estar no 

negócio. Ah, antes da Cocaco, o único lugar que vendia quadros acadêmicos era uma 

floricultura, que ficava ali na... onde hoje, quer dizer, onde está o prédio do Bamerindus 

[Hoje Banco HSBC], ali, o prédio restaurado. Que a parte de baixo eram várias lojas, 

então, na avenida Luiz Xavier ali do lado da Boca [Maldita] tinha uma loja, uma 

floricultura chamada Floricultura Paraná, que era de um casal que era muito ligado à 

música, e música clássica, inclusive... e que em uma das paredes... destinou uma das 

paredes pra venda de quadros, penduravam [corte]

K. -  Mas, acadêmicos?
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F. -  Acadêmicos. Que era bem o padrão do grupo que eles freqüentavam, que aliás era o 

grupo que depois criou a Escola de Música e Belas Artes.

K. -  Mas eles, esse pessoal que comprava esses quadros, eles compravam também pra 

combinar com o estofado do sofá?

F. -  Não, não. Era um pouquinho melhor que hoje. Eu tenho impressão que hoje [corte]

K. -  É pior.

F. -  É pior. Que hoje realmente as pessoas... os decoradores, inclusive, até 

lamentavelmente muitos até com formação universitária, são arquitetos, que fazem 

arquitetura de interior, que tem essa idéia imbecil de que a obra de arte tem alguma coisa 

haver com a cor dos outros objetos que estão na sala. Mas na época, não. A apreciação era 

temática, não era colérica.

K. -  Humm. Interessante.

F. -  A apreciação era voltada mais para o tema da obra do que pra realmente o colorido 

genérico da obra. Mesmo porque a grande maioria se constituía de paisagens. Portanto, 

inevitavelmente, o verde era dominante. Eram pinheiros, eram bosques, eram coisas desse 

gênero, campos, montanhas. Então, a pintura toda era paisagística, quando não, de 

natureza morta, que havia uma apreciação imensa por pinturas de flores, de frutas, de... 

aquela coisa toda. Que todo... todo esse povo pintava frutas.

K. -  E hoje, como é que está, como é que estão essas galerias, como é que elas, como é 

que é o sistema de vendas, o que que se vende, tem um mercado em Curitiba?

F. -  Curitiba teve uma infinidade de galerias, durante, vamos dizer assim, os últimos... 

estou falando de anos 50. Então, nesses últimos 50 anos, vamos dizer. Galerias... quase 

todas que abriram e fecharam, abriram e fecharam.

K. -  Por que?

F. -  Porque não se sustentam no mercado por muito tempo. Inevitavelmente se obrigam a 

entrar num outro... numa outra coisa pra ajudar. Se transformam em lojas de presentes, ou 

simplesmente fecham. Principalmente as que querem manter um padrão, [corte]

K. -  O que é manter um padrão?



131

F. -  É marcar uma qualidade profissional de obras pra vender. Então, começam a vender 

coisinhas de menos qualidade porque o público gosta daquilo e é baratinho. E aí vira um 

bazar de bugigangas, quase todo.

K. -  E você vende por intermédio de galerias?

F. -  Eu no momento trabalho com duas galerias, só aqui. De modo que eu não vou nem 

dizer quais são se não eu estou te dando um depoimento capcioso, porque eu estou 

puxando pras galenas que eu trabalho.

K. -  Não, quanto a isso... [risos] É mais está certo.

F. -  Mas assim mesmo não tem nenhum marchand, que o marchand é uma figura que tem 

características especiais. O marchand deve ser sempre um cidadão que detecta uma obra, 

que pode resultar numa grande obra, e em princípio ele compra essa obra. Ele investe no 

artista, compra pra vender lá mais adiante. Esse, no mundo inteiro sempre foi o trabalho 

dos bons marchands. E aqui não tem. Aqui tem lojas que vendem quadros, que pegam em 

consignação, a maior parte, penduram lá se vender, vendeu se não vender, devolve, e 

assim que funciona. Não tem ninguém que esteja investindo nos artistas, e tentando 

promovê-los, e carregá-los pra outros lugares. Isso existe em São Paulo, um pouco no Rio 

de Janeiro, mais muito pouco, o Rio hoje também é um mercado muito ruim... 

Principalmente em São Paulo.

K. -  E é por isso que nós temos então esse reconhecimento póstumo?

F. -  Ás vezes, não é?

K. -  Nem assim, às vezes a pessoa pode passar despercebida.

F. -  Pode também morrer e desvalorizar. Se não decolou, foram muito importantes, muito 

requisitados, muito, muito badalados enquanto vivos e que depois de mortos, e que 

ninguém sabe, ninguém [Trecho incompreendido] perde-se completamente o fio. Ou os 

que conseguiram um nome nacional e internacional e que passaram a ser um artigo de 

negócio.

K. -  Agora, em termos de valores, se o primeiro tem mais valor que o segundo você não 

saberia... Vai depender muito.



132

F. -  Não, não, depende muito. O problema todo, vamos dizer, é até de sorte ou de 

especulação. Às vezes, o artista viveu pobremente e a obra se valoriza. O que vem já  na 

tua mente e na minha, o clássico disso é o Van Gogh. Não vendeu nenhum quadro em 

toda a sua vida e hoje vale fortunas incalculáveis, porque houve uma especulação em 

cima do nome dele depois dele morto, mas há casos de artistas que durante a sua vida 

mesmo, fizeram grandes fortunas, como Picasso. E muitos outros.

K. -  E isso depende da atuação do marchancfi 

F. -  Ou dele próprio.

K. -  Como assim?

F. -  Que às vezes o próprio artista é um auto-promotor, faz o trabalho de marchandising, 

de marketing, de toda aquela coisa de transformar sua obra numa coisa cobiçada, 

procurada e falada.

K. -  Então a fama e o valor quem determina vai ser o meio. Quem vai determinar vai ser 

o mercado. E o veículo seria fazer propaganda, seria a midia?

F. -  Não... A mídia hoje é uma das formas, infelizmente [corte]

K. -  E na década de 60?

F. -  Porque se o artista ficar encolhido no seu cantinho pintando, ele vai morrer ali. 

Ninguém vai tomar conhecimento. Então ele deve imaginar que a obra dele é aquela 

coisa, até a hora que ele fez, o quadro, até a hora que ele terminou de produzir o quadro. 

Há uma coisa muito superior, belíssima, que é a criação, a pintura, o produto, a obra de 

arte. Agora, depois que terminou passou a ser uma mercadoria. Pra que serve aquela 

obra? Uma mercadoria que ele vai por à venda. Aí ela entra dentro de todos os padrões da 

mercadologia. Queira você ou não.

K. -  E no caso do Bakun. Você acha que houve um reconhecimento póstumo?

F. -  Houve um reconhecimento do Bakun. E é um dos artistas que é procurado, mas é um 

reconhecimento local. Como o de todos os artistas paranaenses.

K. -  Por que9
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F. -  Porque se contentaram em ficar na... na província, e ficar aqui. O [Guido] Viaro... 

ninguém... pouquíssimas pessoas sabem quem é fora daqui. O [Arthur] Nísio que é 

valorizadíssimo aqui em Curitiba, é o artista mais valorizado comercialmente. Se você for 

para o Rio de Janeiro e São Paulo, ninguém tem a menor idéia, ninguém. Um quadro que 

aqui é vendido por 40.000 reais, ninguém paga nem cinco, se você não der essa 

informação que em Curitiba, no Paraná, se paga tal preço. São fenômenos circunscritos à 

Curitiba, na verdade não é nem ao Paraná.

K. -  Mas são obras de menos valor?

F. -  Não, não há obras de menos valor.

K. -  Em comparação com outros nomes de repente?

F. -  Você diz valor de venda?

K . - É .

F. -  Ah, sem dúvida, nós não temos valor. Porque nós somos artistas nacionais, quando 

sobe, sobe muito pouco.

K. -  E você acha que o que falta é um pouco da propaganda mesmo?

F. -  De divulgar, de sair por ai mostrando a pintura, abrir novas frentes, e talvez por 

motivos que eu desconheço, não cheguei ainda a analisar eventualmente. O curitibano é 

muito tímido, muito fechado aqui no seu ambiente, se satisfaz com o mercado local. Vive 

aqui, provavelmente bem, porque não quer ir embora daqui. Isso faz... porque realmente é 

a mola propulsora. Quem é que vai fazer sucesso em São Paulo, são mineiros, são 

nordestinos, são pernambucanos, são baianos, porque não estavam bem na sua região, 

provavelmente [corte]

K. -  E lá em São Paulo [corte]

F. -  Antigamente esse povo se tocava todo para o Rio de Janeiro. Tinha que fazer sucesso 

no Rio, pra ser um artista nacional, depois esse eixo foi pra São Paulo. Tem que fazer 

sucesso em São Paulo, pra ser um artista nacional.

K. -  E lá nós temos marchandsl
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F. -  Aí você tem que trabalhar com... já  dentro do espírito paulista... marchands mais 

agressivos que vão fazer o cara aparecer.

K. -  E esses marchands eles tem realmente essa capacidade de detectar essas obras 

[corte]

F. -  E, os bons marchands têm, os bons marchands têm. E verdade que o trabalho... até 

ontem, numa conversa, eu estava falando exatamente sobre isso. O marchand é como um 

jogador da bolsa de valores. E o artista o papel, ou a ação, fazendo um paralelo. Então, é 

claro que ele vai comprar ações que vão ter uma valorização extraordinária, vai comprar 

ações que, mais tarde, vão ser vendidas sem perdas ou com pequenos ganhos, ele vai ter 

ações que ele vai jogar na lata de lixo, que não deram em nada, empresas que faliram, que 

fecharam. O artista também, ele vai... se ele comprar, e trabalhar com vários artistas, 

seguramente, ele vai ter alguns poucos que vão estourar como grandes nomes. Outros que 

vão ficar naquele meio campo e alguns que não vão dar em nada, que ele não vai 

conseguir vender nem pelo o que ele pagou. E essas flutuações também são muito 

ocasionais. Eu cheguei a ver, por exemplo, logo depois da morte do [Theodoro] De Bona, 

e até do [Guido] Viaro, os valores dos quadros que eram negociados, altíssimos. E depois 

se acomodou. Por um preço que eu acho até horrível pra pessoas que tiveram esse 

destaque.

K. -  E de um modo geral, como é que as galerias hoje, em Curitiba, estabelecem 

determinados preços pra determinadas obras?

F. -  Quem estabelece o preço sempre é o próprio artista. Ele tem a sua... o seu parâmetro, 

que ele tenta manter, ou talvez não consegue, acaba baixando. Há sempre uma faixa 

muito grande no mercado de arte, de barganha, de deixar por menos. A freguesia de arte 

está acostumada a dizer: “é tanto, mas eu ofereço tanto’. E quando o artista vende 

diretamente ele é sempre levado a aceitar. Se ele está vendendo pouco ele acaba 

aceitando, isso puxa o preço pra baixo, é um elemento prejudicial ao mercado, e além do 

que, as galerias tiram a parte do leão na história. Porque você dá o quadro... pelo menos 

com 40% pra galeria. E a galeria muitas vezes faz o que eles chamam over place. Ela tem
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o teu preço, mas ela pode negociar acima. Então acaba ganhando muito mais que o 

próprio artista, que botou material, trabalho, dedicação. Mas não é assim que funciona em 

toda parte. E quando os marchands compram, também compram o lote. Geralmente ele 

não vem no teu ateliê comprar uma obra, ele compra 10, 12, 15 obras, e por um preço 

logicamente muito inferior ao que seria o preço de vitrine, vamos assim dizer... Ele vai 

ganhar em cima. Mas isso já  faz parte dessa coisa [corte]

K. -  E isso existe em Curitiba?

F. -  Em toda parte, toda parte, toda parte.

K. -  E nós temos leilões aqui?

F. -  Têm, têm esses leilões de falsas obras de arte, de televisão. Que são leilões que, na 

sua maioria, vendem obras de amadores, de estudantes, que eles compram à preço de 

banana, botam uma moldurinha vagabunda e vendem.

K. -  Então não tem nada que influencie?

F. -  Não, não regula não, aliás, influencia mal. Que dá a sensação ao público, que não é 

muito habituado, que a obra de arte é um negócio que você compra por três prestações de 

50 reais, de 100 reais. Isso é muito ruim do ponto de vista cultural, que dissemina a arte 

ruim, de amadores e coisas... ou feitas em série pra leilão. O cara pinta dezenas de 

quadros com a mesma cara, pra fornecer a um leilão desses. Agora meio que [corte]

K. -  Mas é... Então veja uma coisa: O que que vai dizer se uma obra tal de [Theodoro] De 

Bona, agora vai estar valendo tanto e daqui a pouco vai estar valendo menos, ou dali a 

pouco vai estar valendo mais [corte]

F. -  O mercado.

K. -  Mas quem? Quem é capaz de dizer isso?

F. -  As pessoas põem a venda [corte]

K. -  Como é que saem no jornal esses preços, baseado em que?

F. -  Não, esses de jornal, às vezes são muito furados. O que vale é você ver o que 

acontece nas galerias, e outras pessoas que vendem. Por exemplo, o sujeito tem lá um 

[Theodoro] De Bona, um [Guido] Viaro, um [Alfredo] Andersen. É, morreu o chefe da
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família. Isso vai para os herdeiros, alguns resolvem vender, põem a venda, oferecem. 

Então, dá, como é que dá o preço? Isso funciona mais ou menos assim: vai nas galerias 

pra ver se tem alguma coisa parecida com a que ele tem pra vender. Ai encontra lá em 

determinada galeria, tem lá o quadro do mesmo autor, mais ou menos do mesmo 

tamanho. Então ele já se baseia naquilo pra pedir, ao oferecer à venda a peça que ele tem, 

aquele preço. Então há determinados momentos em que há uma, uma... muitos 

compradores, por exemplo lá, como eu te falei, depois da morte do De Bona houve uma 

corrida, todo mundo queria comprar um De Bona.

K. -  E com o Bakun, isso aconteceu?

F. -  Com o Bakun isso aconteceu também, se valorizou muito. E, depois veio uma onda 

de Bakuns falsificados que apareciam na praça. Isso criou uma desconfiança geral, e até 

atrapalhou depois... até o... quando era um trabalho verdadeiro, mas... Então isso acontece 

assim. Quando há certos momentos que começam a subir. Evidentemente, esses 

momentos estão também relacionados à momentos prósperos da comunidade. Quando o 

estado, a cidade, a sociedade, tem dinheiro, ela começa a pagar mais caro pelas coisas.

K. -  E agora, por exemplo?

F. -  Agora está péssimo. Agora está péssimo, o mercado está murcho, está baixo. Não é 

só aqui, está baixo em São Paulo, no Rio de Janeiro, aonde você for. Aí o que que 

acontece, os preços são puxados pra baixo.

K. -  E eu andei percebendo que nós, por volta da década de 50, 60 e até mesmo 40, que 

nós tínhamos muitas reportagens nos jornais, relacionadas às artes. E às vezes, 

reportagens bem interessantes, assim, de pessoas que estavam realmente ligadas aos 

artistas. E por que que agora a gente não tem mais, o que que aconteceu?

F. -  É, eu acho que a cidade cresceu. A imprensa passou a ter outros interesses também.

E... você sabe que hoje, a veiculação de qualquer material na imprensa, seja na televisão, 

principalmente na televisão, quase toda é paga. O cara que vai nesses programas, os talk 

shows. Programas de entrevista, quase, a grande maioria, são matérias pagas. O sujeito vai 

lançar um livro, ele paga pra um fulano ou pra outro, pra fazer aquelas entrevistas lá. Seu
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Jô Soares e toda essa gente ai. O Programa da Hebe, esses programas que tem grande 

apelo da massa. Que pode vender alguma determinada idéia, um produto, que seja um 

produto de beleza ou como algum livro, ou seja um filme. Então isso cria uma 

modificação muito grande. No nosso... dos anos 50, 60, nós tínhamos todo... esse grupo 

que ficava na Cocaco, também tinha jornalistas, que eram nossos companheiros de papo, 

de todo dia, de... E esse pessoal fazia a divulgação sem nenhum interesse. E também não 

havia interesse do próprio jornal. Então saiam reportagens enormes, davam cobertura de 

todas as exposições. Muito embora eu não me queixe, eu pessoalmente não... Estou 

analisando como fenômeno geral do Rio [de Janeiro], de São Paulo, é... Mas eu não me 

queixo, que cada vez que eu faço exposição eu tenho uma cobertura formidável, minha 

última exposição, todos os jornais de Curitiba, os principais, deram de página inteira, 

colorida, e sem nenhum interesse comercial, nada, zero. Também por esse tipo de ligação 

com o pessoal da imprensa que os artistas têm. Mas há, o Rio e São Paulo... a mola que 

faz funcionar essa mídia toda é o dinheiro. O cara lança um grande evento cultural, uma 

exposição, uma coisa, e paga à mídia pra dar cobertura.

K. -  E esse profissional capacitado a escrever uma crítica séria no jornal? [corte]

F. -  Tem pouca gente [corte]

K. -  O crítico, a figura do crítico?

F. -  Tem pouca gente.

K. -  É, daí você acha que isso complica com [corte]

F. -  Tem pouca gente. Os críticos aqui no Paraná são muito poucos, os que fazem crítica

habitual.

K. -  E não tem espaço também.

F. -  Não tem espaço, é. Mas assim mesmo tem alguns que fazem. Mas é uma crítica que 

como é em ambiente muito pequeno, ela tende a ser muito graciosa, muito gentil, sabe?

K. -  E era assim nesse período de 60?

F. -  Não, não. Era um pouco mais polêmica antigamente Não sei por que razão, talvez

porque houvesse um clima mais de disputa. Esse grupo moderno ele, ele... quando agiu na
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crítica, agiu, quer dizer... falando através de jornais, foi agressivo, foi forte. Nós metemos 

o pau na turma acadêmica, mas metíamos mesmo, e... Depois, hoje já não há tanto, um ou 

outro artista que você vê, às vezes, que faz uma declaração mais contundente. Contra um 

salão, contra uma instituição, contra o governo do Estado, contra a prefeitura, mas é muito 

pouco, você não vê muito isso. E de imprensa então, que não vê mesmo. E difícil que 

você veja, tomar partido por alguma coisa.

K. -  E com... Voltando um pouco, com relação aos salões, é, naquele período do auge do 

Movimento de Renovação, com Ennio Marques [Ferreira] assumindo a Secretaria [de 

Cultura] e tal, eu gostaria que você contasse um pouco sobre esse momento.

F. -  Bom, sabe que ali foi uma, uma... foi um movimento que não houve. Sempre a gente 

acaba dizendo isso. Que não houve o Movimento de Renovação. Foi um fato que 

caracterizou uma transição. Que a coisa vinha, assim... Há muito tempo, os modernos 

tentando seu espaço, daí [interrupção]

K. -  Então esse movimento...

F. -  Então, aquilo... aquilo na verdade foi só um gatilho. Que foi na verdade uma pequena 

baderna que nós fizemos em tomo do salão, que chamou a atenção da imprensa, na 

verdade. Teve o escândalo, que era a intenção nossa, que nós já  tínhamos feito centenas 

de reuniões, de solicitações, que o governo... Que na verdade, tudo girava em tomo do 

salão, dos salões, então, você tinha que pedir que as autoridades contemplassem os 

modernos, que pusesse pessoas de visão moderna no júri, pra equilibrar com os 

acadêmicos... isso foi feito, nunca acontecia. E nesse ano, justamente, que foi um 

momento de ruptura, o departamento de [corte]

K. -  Em que ano foi isso?

F . - E m  57.

K. -  Será, não. Acho que foi no início [Interrupção pára consultar no livro]

F. -  [Leitura do livro] Paranaense de Belas Artes, Curitiba quando participou do 

Movimento de Renovação, protesto em defesa da arte moderna resultou no Salão dos Pré- 

julgados, 57. Foi antes, eu fui embora em 59.
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K. -  Então foi antes de você ir?

F. -  Foi antes.

K. -  E você já  tinha essa afinidade com a arte abstrata antes de ir?

F. -  Tinha, mas tem uma coisa, um complicador aí que eu vou te contar, que é uma coisa 

que ninguém eu acho que... quase ninguém mexeu ainda com isso. O grupo moderno, que 

portanto seria o grupo que poderia se voltar pra abstração, era quase todo comunista, toda 

a turma era de esquerda, esse grupo todo aqui. E, e... o figurino stalinista e comunista da 

época era absolutamente contra a pintura abstrata [risos] Se vê que foi um elemento meio 

inesperado na história. Então, os que poderiam se dirigir pra modernidade e pra abstração 

se sentiam inibidos. Não que não pudessem, poder, podia. Mas, se sentiam inibidos, 

porque as suas convicções políticas da época [corte]

K. -  Era uma arte engajada politicamente.

F. -  Era uma arte da burguesia, uma arte que era, quer dizer, era considerada. Tanto que 

na Rússia nunca houve... expulsaram da Rússia todos os grandes nomes. Onde foram 

fazer sucesso, e abrir as portas da modernidade, é na França, ou na Alemanha. Eles 

chutaram de lá e ficaram só com aqueles acadêmicos rançosos que eram mais ou menos 

parecidos com os nossos daqui. Que levaram a arte russa a um zero. Ela até hoje não saiu 

do buraco. E, mas aqui o pessoal jovem era [corte]

K. -  Aconteceu algo bem particular.

F. -  Nossa, porque acha que a abstração é uma pintura para as, para as minorias, não teria 

jamais nenhum conteúdo social, não teria nenhuma mensagem. Essa era a idéia básica. E 

isso nos inibiu. Nós ficamos meio na obrigação de ser figurativos, embora modernos, pra 

não embarcar. Eu só fui perceber que isso era uma besteira, na verdade, quando eu 

cheguei na Europa . Eu descobri, inclusive, fui à Bienal de Veneza, vi a delegação da 

União Soviética, era um lixo, era uma pobreza, uma bobagem, um troço, antiquado. E 

depois comecei a ver lá as coisas e a minha cabeça mudou, eu disse: “que comunismo 

coisa nenhuma!” [corte]

K. -  Então nesse momento que houve ali [corte]
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F. -  Mas, todo o grupo ali, o Nilo Previdi, Alcy Xavier, Loio Pérsio, todo mundo tinha 

um pensamento de esquerda.

K. -  Mas trabalhava-se em que linha? Era uma linha que não era figurativa, mas mantinha 

a figura?

F. -  Figurativa, figurativa moderna. Alguns até com tendência meio abstracionista, mas 

que o cara segurava, freiava.

K. -  E você?

F. -  Dos primeiros a fazer pintura abstrata, é, proposital e não abstratizante, fui eu. E isso 

depois de ter passado um período lá na... que eu fui pra Paris fazer... estagiar com André 

Lothe, que era um pintor cubista que detestava abstração, diga-se de passagem. E, mas, 

embora pareça incoerente, ele me conduziu pra abstração. Que ele era contra, mas o que 

ele falava me empurrava pra abstração. Os conceitos de pintura que ele dava, me 

empurraram pra abstração. Muito embora eu faça uma pintura abstrata absolutamente 

condicionada pelo o que eu aprendi como... como pintor... Não era nem cubista porque 

já... pós-cubismo. Mas, enfim, a estrutura da minha pintura, a maneira de construir o 

espaço, e uma série de conceitos do que eu faço hoje, ainda tem haver com os conceitos 

do que o Lothe me passou. Mas eu, imediatamente quando cheguei lá que eu comecei a 

ver coisas, eu percebi que realmente... E aliás, a abstração lá já  estava... Na Europa já  não 

era mais vanguarda, nos anos 60. Eles já  estavam procurando... já  estavam na nova 

figuração, já  estavam em outros caminhos.

K. -  E isso foi em que ano?

F. -  Eu cheguei em 61.

K. -  61. Então você participou do Salão de 62 ou não?

F. -  61 eu já  participei.

K. -  Então você já  participou em 61 mesmo?

F. -  E, no fim de 61, quando eu ganhei medalha de ouro, porque claro que quando eu 

cheguei, criei um certo deslumbramento na provincia. [risos] isso serviu pra... E aliás, a 

medalha de ouro no Salão Paranaense, e a medalha de ouro no Salão da Primavera.
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K. -  Em 61 também?

F. -  No mesmo ano eu consegui. E talvez uma certa influência. Isso não sou eu quem 

digo, porque a minha obra era muito diferente do que se fazia aqui... Causou um certo 

impacto pela textura, pela maneira de pintar.

K. -  E esse júri que estava nesse momento aí, era um júri que já  tinha uma visão mais 

[corte]

F. -  Ah, sim. Aí nessa época... agora já  estava... O salão ficou moderno e fortemente de 

tendência abstrata. O que foi até um pecado, porque começou a discriminar muito a 

pintura figurativa, até coisas boas.

K. -  E você acha que o Bakun foi discriminado nesse período ou não?

F. -  Não, não chegou a ser, mais os olhos de tudo estavam voltados para a abstração, e ele 

não estava.

K. -  Porque coincidentemente foi bem nesse momento que houve aquela... incidente da 

caixa de tintas.

F. -  É, que aquilo, na verdade tem sido explorado como o grande provocador. Mas, não, 

ele tinha problemas mentais, isso sabidamente. E aquilo, pode ter colaborado de certa 

forma, mas eu não sei o motivo. Ele., uma pessoa insatisfeita com a vida... estava sentindo 

que não chegaria ao êxito que ele tinha pretendido, provavelmente, porque qualquer um 

de nós pretende... Mas ele estava... ele tinha problemas realmente mentais.

K. -  Então você acha que na história dele [corte]

F. -  O suicida não, não se transforma em suicida por um fato avulso. Quando ele nasce 

ele já  é uni suicida na sua estrutura.

K. -  Você acha que na história de Bakun tem muito de mito então?

F. -  Cada pessoa quer tirar um lado espetacular, quando escreve, quando propõe um 

filme. Então...

K. -  E você acha difícil retratar o real?

F. -  A cidade, Curitiba, é pobre em histórias assim, em personagens fortes, fantásticos, 

diferentes. Então, quando existe algum que pode vestir essa fantasia, a comunidade se
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encarrega de vestir. Eu tenho ouvido coisas sobre o Bakun absolutamente absurdas, 

totalmente.

K. -  É? Por exemplo, você lembraria de alguma?

F. -  Com relação a própria obra, até das intenções da obra. Era uma pessoa tímida que fez 

uma pequena obra. Não era um cara explodindo, fazendo uma obra espetacular, 

inovadora, nada disso. Tinha muita qualidade, mas como era um sujeito sem visão critica 

nenhuma... Porque fazia espontaneamente, tem coisas péssimas que ele pintou, mas 

péssimas que estão por aí e viraram objeto de negócio. Inclusive algumas obras que ele 

começava, ele pintava num paiolzinho no fundo do quintal, e que não tinha nem teto, não 

tinha forro, então tinha umas tábuas assim, em cima das vigas, umas tábuas que 

formavam uma espécie... um depósitozinho, um sótão. Então, as coisas que ele começava, 

que não ia pra frente, que ele não gostava, ele tirava do chassi, porque ele aproveitava o 

chassi pra por outra tela, e jogava lá em cima. Tudo isso se transformou em objeto de 

venda depois da morte.

K. -  Mesmo que de repente não tinha [corte]

F. -  Misteriosamente muitas obrinhas daquelas foram terminadas. Completadas, 

enriquecidas, até assinadas. Porque aquilo, nada daquilo estava assinado. Isso, todo 

mundo sabe.

K. -  E você aparece em algumas reportagens como uma pessoa que poderia identificar 

essas falsificações.

F. -  É, alguma coisa sim. Porque tem coisas tão grosseiras. Já me trouxeram pra ver obras 

do Bakun,’ 20, 30 anos depois da morte dele com a tinta ainda mole [risos]

K. -  Nossa...

F. -  Você tem aquela textura grande, você aperta com o dedo e a tinta afundava. Tem, 

tem... temos [Trecho incompreendido]

K. -  Complicado isso, não é?

F. -  E, complicado.

K. -  Então, me parece que seria isso mesmo.
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F. -  Agora, o mercado de arte ainda é uma brincadeirinha... amadora.

K. -  É, acho que vai levar muito tempo pra talvez termos alguma coisa mais séria.

F. -  Vai. Eu acho que o caminho é, para os artistas daqui, é realmente procurar outros 

mercados, ampliar a sua área de atuação, mesmo que continuem morando em Curitiba, 

não precisa morar em São Paulo. Mas tem que... os mais jovens procurar, buscar um 

mercado fora.

K. -  E em termos do gosto do público, assim, você acha que tem solução. Tem como 

fazer um trabalho?

F. -  Não sei viu.

K. -  Você acha complicado?

F. -  Complicado! Mesmo porque o mau gosto não é uma patente curitibana. Mesmo no 

Estados Unidos e na Europa, tem magnificas exposições, magníficos museus, magníficos 

colecionadores, mas tem muita porcaria circulando. Muita pinturinha ruim, comercial. 

Enche talvez um número incrível de paredes, não é só em Curitiba. Mas, agora eu acho 

que nos anos 60, houve... 60 e começo de 70, houve um aprimoramento aqui do gosto do 

público, havia um número maior de pessoas que estavam com os olhos voltados pra uma 

arte de melhor qualidade. E hoje piorou muito, porque o dinheiro mudou muito de mão, a 

sociedade, por exemplo, aqui de Curitiba, se transformou muito. Chegou muita gente que 

ganhou dinheiro fácil, rápido, seja em qual atividade que tenha sido, e que não tem o 

menor preparo, e que pela sua posição endinheirada se imagina dono da verdade. Porque 

o cara que tem dinheiro, pensa que ele é o rei da cocada preta. O mundo é dele, ele paga, 

ele compra. Então esses caras estão enchendo as casas de lixo, de porcariada e não estão 

percebendo. Vai precisar, talvez, a segunda geração, o filho, o neto, é que vai fazer a 

crítica, que vai ter cultura, ter acesso à informação, de repente vai dizer: “pôxa! A casa do 

meu pai aqui é uma porcariada!” . Mas isso pode demorar ou pode não acontecer.

K. -  E a figura do colecionador?
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F. -  Temos pouquíssimos hoje. O colecionador é o que compra uma obra pela obra, não 

pelo efeito que ela vai fazer na parede. Há colecionador que nem pendura a obra, que 

guarda.

K. -  Você diz assim em termos de venda ou não é mais assim [corte]

F. -  Não, é o verdadeiro colecionador. Porque o verdadeiro colecionador não é o que 

pensa que vai comprar o quadro aqui e que daqui a cinco anos vai vender pelo dobro. Esse 

é o especulador. O verdadeiro colecionador é o que gosta, aprecia e quer ver aquela obra 

de arte o maior número de vezes possível. Então tem que ter na casa dele.

K. -  E nós temos colecionadores... [corte]

F. -  Pouquíssimos!

K. -  [Trecho incompreendido] que vão um pouco pelo gosto da maioria, ou porque tal 

pessoa tem nome e tal. Como é que funciona isso?

F. -  É, tem o colecionador da... que eu digo, do álbum de figurinhas. É o que tem que ter 

um Fernando Velloso, tem que ter um Domício [Pedroso], tem que ter um [Theodoro] De 

Bona, tem que ter um [Guido] Viaro, então ele vai comprando como o garoto que vai 

colando as figurinhas no álbum. Claro que ele vai querer ter os de mais renome, porque 

exatamente a finalidade da coleção dele é ter os bons, todos. Há o que tem a coleção 

voltada pra um determinado aspecto, por exemplo, o cara que só gosta do [Arthur] Nísio, 

ou só gosta de pintores que pintam animais. Tem outro lá que só gosta de determinado 

período, ou só gosta de pinturas que tenham aspectos iconográficos, histórias, que 

mostram as determinadas casas ou prédios.

' FIM DA ENTREVISTA


