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A arte moderna rompe com o modelo acadêmico e com o poder de consagração da 

Academia, fortalecendo o mercado de pintura com o aparecimento das galerias de arte 

e seus interlocutores. De acordo com Pierre Bourdieu, o campo das galerias de arte 

reproduz em sincronia a história dos movimentos artísticos desde a ruptura realizada 

por Manet, pois cada uma das galerias foi uma galeria de vanguarda e é tanto mais 

consagrada quanto mais as obras as consagram, isto é, tem sua marca própria e é 

reconhecida por esta marca, portanto, recebe classificações distintas, podendo ser 

considerada uma galeria de vanguarda ou comercial, diferença que representa a 

estrutura natural de classificação dos bens simbólicos. 

O presente estudo divide as galerias de arte de Curitiba em três grupos: vanguarda, 

intermediária e comercial. Sendo que na maioria das galerias analisadas em 2004, os 

artistas são “pintores de gêneros” e são esses que conseguem viver profissionalmente 

da arte, ou seja, escolhem e se aperfeiçoam sempre no mesmo tema. Podemos dizer 

que na produção de vanguarda, a linguagem plástica se dissociou do social, esse 

avanço não foi acompanhado pelo grande público; se isso é verdade para a produção o 

mesmo não acontece com o profissional, ele não dissociou do social, isso porque o 

artista depende das relações sociais para produzir a sua obra tanto materialmente 

quanto simbolicamente, isto é,, esses profissionais além de serem artistas plásticos 

atuam em outras áreas. Considerando esse aspecto profissional, os artistas plásticos, 

independentes da formação, precisam desenvolver outras atividades que lhes 

possibilitem uma remuneração. E, na produção comercial tanto a obra quanto o artista 

não se dissociaram do social, pois este artista é quem participa das escolhas e 

preferências do grande público. 

 

Palavras-chave: Mercado de bens simbólicos; Mercado de arte; Intermediários 

Culturais, Galerias de arte; História da Arte Paranaense. 
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Modern art breaks with the academic model and with the Academies’ power of 

consecration, strengthening the “painture market” with the arrival of the art galleries 

and its’ inner speakers. According to Pierre Bourdieu, the art galleries’ field 

reproduces with synchronism the artistic movement’s history since the rupture 

performed by Manet, because each one of the galleries was a “vanguard gallery” and it 

is as much consacreated as the work of art it exposes consacrets it, in other words, the 

gallery has its own trade mark being recognized by it, thus receiving distinct 

qualifications, being considered a “vanguard gallery” or a commercial gallery; this 

difference represent the natural classification of the symbolic assets. 

The present study divides Curitiba’s art galleries in three groups: vanguard, 

intermediate and commercial. In most of the galleries analyzed in 2004, the artists are 

“genre painters”, these are the ones that can survive professionally from art, they chose 

and improve themselves in the same theme. We can say that in the vanguard 

production, the plastic language has dissociate itself from society, this advance was not 

followed by the great public; if that is true for the production the same does not apply 

with the professional, he has not dissociated himself from the social, this happens 

because the artist depends on the social relations to produce his work materially and 

symbolically, these professionals are more than plastic artists because they work in 

other areas. Considering this professional aspect, the plastic artists of any formation, 

need to participate in other activities that grant them some form of financial gain. 

Finally, in the commercial production the art and the artist are not apart from society 

because this artist participates in the choices and preferences of the great public. 

 

Key-words: Symbolic assets market; Art market; Cultural middlemen; Art galleries; 

Parana’s History of the Art. 
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O campo fenomenal da arte engloba diferentes linguagens artísticas, que vai 

desde da pré-história até aos dias atuais, tendo um conceito em função do tempo 

cronológico e histórico. Giulio Carlo ARGAN (1994, p. 13) considera “artísticas” 

atividades muito diferentes entre si: tanto as artes visuais, foco da nossa pesquisa, mas 

também a poesia, a música, a dança, o espetáculo. Hoje, tudo pode ser obra de arte, 

desde um complexo monumental ou mesmo uma cidade inteira, até miniaturas ou 

gravuras que compõem as páginas de um livro, ou as pedras preciosas, ou as moedas. 

Nem sempre a técnica praticada pelo homem serve para qualificar de artísticos 

os seus produtos. Anteriormente se estabelecia uma distinção entre artes PDLRUHV: 
arquitetura, pintura e escultura, nas quais prevaleceria o momento ideativo ou 

inventivo; e artes PHQRUHV: todos os gêneros de artesanato, que prevaleceria o 

momento executivo ou mecânico (ARGAN, 1994, p. 13-14). Hoje, essa classificação 

não acompanha as transformações históricas e sociais vivenciadas no campo artístico, 

pois cada momento histórico elegeu e elege diferentemente seus objetos artísticos. 

Para Argan, “o conceito de arte não define, pois, categorias de coisas, mas um 

WLSR�GH�YDORU. Este está sempre ligado ao trabalho humano e às suas técnicas e indica o 

resultado de uma relação entre uma atividade mental e uma atividade operacional” 

(ARGAN, 1994, p. 14). O valor artístico de um objeto é aquele que se configura na sua 

IRUPD�� ou seja,� “uma forma é sempre qualquer coisa que é GDGD� D� SHUFHEHU�� uma 

mensagem comunicada por meio da percepeção”, ou ainda, “uma obra é uma obra de 

arte apenas na medida em que a consciência que a recebe a julga como tal” (ARGAN, 

1994, p. 14).�
Argan, diferente de Ernst GOMBRICH (1995, p. 37), considera a história da 

arte e a produção da obra de arte como resultado da problemática geral de uma época, 

e não como a história de estilos ou como uma psicologia do visual. De acordo com 

Argan,� “os problemas para os quais cada obra de arte é a solução encontrada ou 

proposta são problemas tipicamente artísticos;�mas porque a arte é uma componente 
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constitutiva do sistema cultural, existe decerto uma relação entre os problemas 

artísticos e a problemática geral da época”  (ARGAN, 1994, p. 17). 

Se a história da arte é a história das obras de arte, Argan questiona, no entanto, 

como é que se decide que uma obra é uma obra de arte? A escolha pode derivar apenas 

do juízo crítico, sendo formulado diferentemente para cada época. Há obras que no 

passado foram consideradas grandes obras-pimas e outras que foram esquecidas e 

atualmente foram revalorizadas. O juízo serve para classificar os produtos em função 

de um mesmo espaço-tempo, identificando-os como objeto artístico. Para Argan, “ o 

parâmetro do juízo é a história. Uma obra é vista como obra de arte quando tem 

importância na história da arte e contribui para a formação e desenvolvimento de uma 

cultura artística”  (ARGAN, 1994, p. 19).�
Com a filosofia da arte, 

 

a atividade do artista não é mais considerada como um PHLR de conhecimento do real, de 
transcendência religiosa ou exortação moral. Com o pensamento clássico de uma arte como 
mimese (que implicava os dois planos do modelo e da imitação), entra em crise a idéia da 
arte como dualismo de teoria e práxis, intelectualismo e tecnicismo: a atividade artística 
torna-se uma experiência primária e não mais derivada, sem outros fins além do seu próprio 
fazer-se. À estrutura binária da PLPHVLV segue-se a estrutura monista da SRHVLV, isto é, do 
fazer artístico, e, portanto, a oposição entre a certeza teórica do clássico e a intencionalidade 
romântica (poética)1 (ARGAN, 2002, p. 11). 

 

A relação dialética e muitas vezes de antítese entre os termos FOiVVLFR e 

URPkQWLFR se refere às duas grandes fases da história da arte: o clássico está ligado à 

arte do mundo antigo, greco-romano e do renascimento com a cultura humanista do 

século XV e XVI; o romântico, está ligado à arte cristã da Idade Média e mais 

precisamente ao período Românico e ao Gótico (ARGAN, 2002, p. 11). 

No fim do ciclo clássico e início do romântico ou moderno (e mesmo 

contemporâneo porque chega até nós) destaca-se a transformação das tecnologias e da 

organização da produção econômica, com todas as conseqüências que engloba na 

                                                           
1 “ O Olho e o Espírito de Merleau Ponty menciona sobre o fazer artístico. A meditação sobre a pintura 
dá ao seu autor o recurso de uma nova palavra, assaz próxima da palavra literária, e, mesmo, poética, 
de uma palavra que argumenta, decerto, mas que consegue furtar-se a todos os artifícios da técnica que 
uma tradição acadêmica tinha feito crer inseparável do discurso filosófico”  (MERLEAU-PONTY, 
1997, p. 9). 
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ordem social e política. A passagem da tecnologia do artesanato para a tecnologia 

industrial gera uma das principais causas da crise da arte (ARGAN, 2002, p. 12). 

Excluídos do sistema técnico-econômico da produção, em que, no entanto, haviam 

sido protagonistas, os artistas tornam-se intelectuais em constante tensão com a mesma 

classe dirigente a que pertenciam como dissidentes, ou seja, temos o artista 

“ ERKpPLHQ” , que é um burguês que repudia a burguesia, da qual despreza o 

conformismo, o negocismo, a mediocridade cultural (ARGAN, 2002, p. 17). 

Na arte contemporânea não existe mais esse limite tão demarcado, o artista 

pode utilizar diversos materiais e linguagens, sem que esse objeto tenha uma tipologia 

exata. O termo genérico 0RGHUQLVPR resume as correntes artísticas da última década 

do século XIX e da primeira metade do século XX. São tendências modernistas: o 

esforço de fazer uma arte em sintonia com sua época e a renúncia aos modelos 

clássicos, tanto na temática quanto no estilo: colocamos como ruptura à arte 

impressionista; o interesse em diminuir a distância entre as artes “ maiores”  e as 

“ aplicações”  aos diversos campos da produção econômica, além da busca da 

funcionalidade decorativa; a aspiração a um HVWLOR ou OLQJXDJHP internacional ou 

européia; bem como, o esforço em interpretar a HVSLULWXDOLGDGH que se dizia inspirar e 

redimir o intelectualismo (ARGAN, 1994, p. 185). 

Utilizamos GOMBRICH (1995, p. 37) neste momento inicial para 

exemplificar como o campo erudito da arte direciona o artista a produzir preocupado 

em explicar as mudanças dos modos de representação pictórica: como um conjunto de 

signos e normas associados aos elementos de composição da�obra. Ou seja, o artista é 

condicionado a valorizar a arte pela arte, ao dissociar a sua produção do contexto 

histórico e social em que está inserido. 

De acordo com GOMBRICH (1995, p. 15-36), não existe nada de errado em 

apreciar uma estátua ou uma tela, ou mesmo gostar de certa paisagem que recorda a 

terra natal ou de um retrato porque lembra um amigo. Porém, considera que muitas 

vezes o gosto pessoal leva, por razões erradas, à apreciação de uma obra de arte, 

condicionando o olhar de maneira inadequada. 
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A primeira das razões para isso, de acordo com o autor, está associada ao 

conceito de belo. A beleza torna-se critério de julgamento estético, mas, para quem 

utiliza esse critério, GOMBRICH (1995, p. 18) alerta que “ a beleza de um quadro não 

reside realmente na beleza do seu tema” . Portanto, não é uma razão adequada para 

considerar se o artista produziu ou não uma obra de arte, até mesmo porque os gostos e 

padrões de beleza variam muito em função de cada época e de cada cultura. Ainda 

assim, essa propensão em considerar o tema bonito e atraente, muitas vezes, é utilizada 

como padrão de gosto. 

A segunda razão refere-se à expressão, “ é a expressão de uma figura no 

quadro o que nos leva a gostar ou a detestá-la”  (GOMBRICH, 1995, p. 23). O mesmo 

que acontece com a beleza é válido para a expressão, isto é, nem sempre a expressão 

de sentimento representada no quadro valida a sua qualidade, mesmo porque a própria 

história da arte estabeleceu padrões diferentes em função de cada período histórico. 

A terceira razão é a perícia com que o artista executa o quadro, os 

principiantes, como menciona Gombrich, “ querem admirar a perícia do artista em 

representar as coisas tal como eles as vêem” , ou seja, “ gostam mais de pinturas que 

‘parecem reais’”  (GOMBRICH, 1995, p. 24). 

Para o autor, essas três razões se constituem em dificuldades, principalmente 

para “ os principiantes” , que não conseguem apreciar a obra de arte sem considerar 

esses critérios de gosto. A reprodução fiel do mundo visível e a capacidade do artista 

em representar com perfeição esse mundo requerem muita paciência e habilidade por 

parte do artista, porém, esse tipo de trabalho já foi realizado pelos artistas do passado – 

“ grandes artistas do passado dedicaram muito trabalho à execução de pinturas em que 

todos os pormenores, mesmo os minúsculos, estão meticulosamente registrados”  

(GOMBRICH, 1995, p. 24) – e não serve mais como critério de análise. Menciona 

também que a preferência por esse tipo de quadro, que valoriza o desenho perfeito e 

condiciona o gosto pelas obras que parecem “ reais” , dificulta o entendimento das 

obras que pertencem à modernidade: “ não é o esquematismo gráfico que aborrece 

principalmente as pessoas que gostam de quadros parecendo ‘reais’. Elas são ainda 

mais repelidas por obras que consideram incorretamente desenhadas, sobretudo 
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quando pertencem a um período moderno em que o artista ‘tem obrigação de não 

cometer semelhantes desvios’ ”  (GOMBRICH, 1995, p. 25). 

O entendimento da pintura moderna para o principiante, segundo Gombrich, é 

equivocado, pois considera que o artista é incapaz de fazer coisa melhor, quando no 

quadro aparece o desenho incorreto: “ ora, seja lá o que pensemos sobre os artistas 

modernos, podemos seguramente ter certeza de que possuem suficientes 

conhecimentos para desenhar ‘corretamente’ . Se não o fazem, suas razões devem ser 

muito semelhantes às de Walt Disney”  (GOMBRICH, 1995, p. 26). Para discutir a 

pintura modernista, Gombrich faz referência aos filmes de Walt Disney e as histórias 

em quadrinhos, pois quem assiste aos filmes ou lê as histórias tem consciência que o 

camundongo Michey não se parece com um camundongo verdadeiro e isso não é 

motivo para criticar o comprimento da cauda do Mickey, alegando que o cartunista 

não sabe desenhar, ou seja, “ os que penetram no mundo encantado de Disney não 

estão preocupados com a Arte com A maiúsculo. Não assistem a seus filmes armados 

dos mesmos preconceitos com que visitam uma exposição de pintura moderna”  

(GOMBRICH, 1995, p. 25). O principiante não compreende as linguagens da história 

moderna da pintura e conseqüentemente a psicologia da forma. Ele está condicionado 

a apreciar a arte do passado, pois analisa o quadro pela bela aparência sem se 

questionar se o artista não teria suas razões para modificá-lo, independente da imagem 

real. O que acaba acontecendo é que este principiante o condena por considerar o 

desenho errado. 

Para Gombrich, a obra de arte não é fruto de uma atividade misteriosa, mas 

sim é feita por seres humanos para seres humanos. Ele ainda menciona a importância 

do artista, se refere em particular ao artista na modernidade, tendo em vista que 

destaca o fazer artístico, o processo de elaboração e criação da obra de arte, processo 

vivenciado pelo próprio artista e que muitas vezes não é suscetível de explicações e 

não possui regras rígidas: “ o artista não obedece a regras fixas. Ele simplesmente intui 

o caminho a seguir”  (GOMBRICH, 1995, p. 35). 
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O termo intuição2 é reforçado em outro trecho do texto, quando menciona a 

tarefa meticulosa do artista na realização do quadro, quando precisa harmonizar ou 

combinar cores, “ sua tarefa é infinitamente mais complexa do que qualquer uma das 

que possamos experimentar na vida cotidiana. Ele tem não só de equilibrar duas ou 

três cores, formas ou gostos, mas fazer verdadeiros prodígios de mágica com um sem-

número dessas coisas”  (GOMBRICH, 1995, p. 33). 

É possível perceber que Gombrich conta a história da arte focalizando o 

artista, principalmente a história da construção das obras, ou seja, a feitura das obras. 

Segundo ele, não é possível estabelecer regras para dizer quando uma obra está 

perfeita, nem mesmo discutir questões de gosto, porém, o gosto pode ser educado, o 

gosto do principiante difere do gosto treinado que já adquiriu sensibilidade em apreciar 

a pintura moderna (GOMBRICH, 1995, p. 36). 

As questões mencinadas por Gombrich serão discutidas no trabalho da 

seguinte forma: primeiro, a dificuldade em compreender a história moderna da pintura 

em oposição à arte do passado; segundo, dificuldade que condiciona diferentes gostos 

seja pela combinação das cores e formas: a escolha correta, seja pelo desenho realista e 

perfeito: a escolha errada. O certo e o errado são mencionados por Gombrich na 

separação entre a arte do passado baseada nos cânones renascentistas e o modernismo 

com as vanguardas artísticas e todo o repertório formal na composição da pintura. 

Gostos que, por sua vez, estão diretamente associados à produção plástica de grupos 

diferentes. Para analisar essas questões, será considerada a produção plástica dos 

artistas vinculados às galerias de arte, atuantes em Curitiba, no ano de 2004; e não o 

público consumidor, pois se considera que a produção em si já pressupõe um gosto e 

um público correspondente (BOURDIEU, 2001, p.105,136-137). 

A galeria de arte ganha importância a partir do modernismo e serve de 

mediadora entre a obra produzida pelo artista e o público consumidor dessa obra. 

Portanto, o aparecimento da história moderna da pintura não apenas impõe ao artista a 

                                                           
2 O termo intuição expressa o esforço do artista e de toda a história moderna da pintura para se libertar 
do ilusionismo e para seguir suas próprias dimensões. “ A cor, ‘é o lugar onde o nosso cérebro e o 
universo se reúnem’ , (...) Não se trata portanto das cores ‘simulacro das cores da natureza’ , trata-se da 
dimensão da cor, daquela que cria de si para si identidades, diferenças, uma textura, uma 
materialidade, algo (...)”  (MERLEAU-PONTY, 1997, p. 51-55) 
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comercialização da obra como a etapa seguinte da criação, mas também coloca em 

xeque o espaço do quadro renascentista, que dura praticamente quinhentos anos e que 

perpassa os diversos períodos dentro da História da Arte, mantendo a mesma 

concepção do espaço representado na obra – o que Gombrich coloca como arte do 

passado. Oposto aos princípios da Idade Média, quando se acreditava que tudo estava 

em Deus, o Renascimento descobre a existência de uma realidade distinta da divina e 

da humana: a natureza. O homem crê num mundo constituído de leis próprias e na sua 

capacidade de representar esse mundo baseando-se em alguns princípios racionais. Ele 

descobre meios de dar ao espaço do quadro a ilusão de profundidade. 

A constituição do espaço moderno na execução do quadro não ocorre 

abruptamente.�A quebra do tema clássico realizada pelo Romantismo e pelo Realismo 

– em que o cotidiano na pintura passa a ser representado – exemplifica o início dessa 

passagem do espaço renascentista para o espaço moderno. O Impressionismo3 não 

rompe apenas com o assunto a ser representado, como fizeram as duas escolas 

anteriores, mas rompe também com as regras do uso correto da perspectiva, o que 

Gombrich considera como desenho perfeito e correto, cânone renascentista para criar a 

ilusão de profundidade (GOMBRICH, 1995, p. 15-37). Em suas composições, se 

preocupa com os detalhes e com a captação dos efeitos de luz, deixa de utilizar o 

recurso do claro-escuro para unir cor e desenho, e passa a utilizar a representação das 

distâncias e da quantidade de luz, através do uso de cores frias e quentes. No entanto, o 

Romantismo e o Realismo seguiam os princípios renascentistas para concepção do 

espaço. Somente com o Impressionismo essa tradição começa a ser alterada, quando 

este busca os elementos básicos constitutivos da linguagem plástica a partir do 

elemento que constitui a própria visualidade – a luz. A mudança operada pelo 

Impressionismo será efetivada com o pintor Cézanne, marcando a ruptura. Com ele, a 

arte deixa de ter qualquer compromisso com a representatividade, a temática é apenas 

                                                           
3 “ O movimento impressionista, que rompeu decididamente as pontes com o passado e abriu caminho 
para a pesquisa artística moderna, formou-se em Paris entre 1860 e 1870; apresentou-se pela primeira 
vez ao público em 1874, com uma exposição de artistas ‘independentes’  no estúdio do fotógrafo 
Nadar”  (ARGAN, 2002, p. 75). 
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um mero pretexto, o importante é o ato de pintar, a materialidade da tela organizada 

por cores e formas (ZILIO, 1982, p. 25). 

Esta explicação da constituição do espaço moderno pode ser aplicada, a partir 

do século XX, a qualquer espaço territorial. Tomando a experiência brasileira, 

verifica-se que em diferentes territórios geográficos há uma forma específica de 

manifestação. 

Em Curitiba, a constituição do espaço moderno no que se refere à feitura da 

obra, ocorre lentamente. O Expressionismo4 vai dominando o panorama plástico do 

Paraná e substituindo o Naturalismo e o Realismo5, porém, essas três correntes 

plásticas mantêm o mesmo espaço renascentista para concepção da obra. Somente no 

final da década de 1950, a arte é conduzida para os caminhos da abstração, corrente 

dominante entre os artistas, graças à influência de Guido Viaro e Poty Lazzarotto. 

Segundo Fernando BINI (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1998, p. 7), “ apesar 

ainda da persistência da ‘mancha’  impressionista, o ‘expressionismo’  será a grande 

expressão da arte moderna no Paraná. Aí se encontrará um caminho intermediário 

entre o instinto e a razão, entre a raiz antiga e a vanguarda” . O final da década de 1950 

e início de 1960 marca o fortalecimento da arte moderna, que por sua vez está relacionado 

com o aparecimento das primeiras galerias de arte na capital: de um lado, a (O�*UHFR que 

teve pouca duração, de outro, a Galeria Cocaco (CAMARGO, 2002, p.10).6 

O mercado da arte representado pelas galerias de arte surge no momento 

posterior em que as primeiras instituições artísticas em Curitiba começavam a se 

oficializar: o Salão Paranaense de Belas Artes e a Escola de Música e Belas Artes do 

Paraná. As estruturas de funcionamento seguiam o modelo acadêmico, sendo ambas 

                                                           
4 Comumente chamada de expressionista é a arte alemã do início do século XX, com dois centros 
distintos: o movimento francês dos IDXYHV�(“ feras” ) e o movimento alemão 'LH�%U�FNH (“ a ponte” ), os 
dois movimentos ocorrem simultaneamente em 1905 e desembocam no Cubismo (1908) e na corrente 
'HU� %ODXH� 5HLWHU (“ o cavaleiro azul” ), na Alemanha (1911). A origem comum é a tendência 
antiimpressionista, na qual literalmente H[SUHVVmR é o contrário de LPSUHVVmR, mas ambos são 
movimentos realistas, que exigem GHGLFDomR do artista à questão da realidade, ou seja, exclui-se a 
hipótese simbolista (ARGAN, 2002, p. 227). 
5 O artista Alfredo Andersen foi o principal representante da corrente realista, e também, responsável 
pela estruturação das artes plásticas em Curitiba em meados de 1920. Segundo Adalice ARAÚJO 
(1974, p. 75-88), tanto Mariano de Lima quanto Alfredo Andersen lançaram as bases institucionais 
para o surgimento da arte paranaense. 
6 Ver também: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (1998, p. 10, 13-14). 
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instituições oficiais do Estado. Aqui se estabelece, com clareza, a tensão entre a arte 

comercial e a arte de vanguarda, tema central desta investigação. Do ponto de vista dos 

artistas e críticos de arte, de um lado, há a arte do passado que representa o grupo 

comercial, modelo ultrapassado que deve ser superado, mas que até a década de 1970 

permanece como modelo de ensino; também é reproduzido por várias gerações de 

artistas em Curitiba, pois já era fruto do modelo que representava a tradição trazida por 

Alfredo Andersen. De outro lado, há a arte experimental, modelo aceito que deve ser 

seguido: o pertencimento a esse grupo implica em regras e condutas próprias, mas que 

é recompensado pelo poder e prestígio que possui o seu integrante, visto que o grupo é 

formado por uma minoria superior, reproduzido no campo artístico pelo ensino 

superior de arte como o modelo de vanguarda. 

As galerias refletem esta polarização – vanguarda e comercial – mas, será que 

a arte acadêmica é a que prevalece, hoje, no gosto do consumidor que freqüenta as 

galerias de arte em Curitiba? Se for, nesse caso, a mentalidade permanece calcada na 

concepção renascentista e nos valores reproduzidos por Andersen e pela EMBAP 

(Escola de Música e Belas Artes do Paraná)? Como já indicamos, são valores 

ultrapassados para o campo erudito da arte e para os críticos de arte em Curitiba, que, 

de acordo com Gombrich, com todo o desenvolvimento da arte moderna apenas se 

justificam para o público que frui a obra com olhar de principiante e adota como 

julgamento preferências pessoais. No caso de Curitiba, se isso for verdadeiro, esse 

julgamento está enraizado no modelo de arte instituída no Paraná, em meados de 1920, 

que carrega o peso da tradição. 

Numa hipótese contrária, será que a arte moderna e suas experiências de 

vanguarda foram assimiladas pelo consumidor das galerias de arte, ou apenas são 

compreendidas pelos olhares treinados e educados, como diria GOMBRICH (1995, p. 

36), ou mesmo Pierre Bourdieu quando discute a disposição estética? Para 

BOURDIEU (1994, p. 87), a disposição estética é o elemento que reforça e mantêm a 

coesão do grupo de vanguarda, pois seu público é formado por pessoas que 

acompanham as inovações artísticas, que possuem o mesmo interesse e disputam o 

mesmo lugar, portanto, valorizam e buscam disfrutar de posições de prestígio que o 
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grupo pode oferecer, já que tal posição representa poder entre os pares e entre os 

outros grupos. 

Como a arte pode estar direcionada para consumidores diferentes, interessa 

verificar qual a produção plástica que prevalece nas diferentes galerias de arte que 

constituem o mercado de arte em Curitiba. Outra questão importante diz respeito à 

relação entre obra e trajetória do artista. Cabe analisar se a obra produzida depende da 

trajetória individual e artística de cada artista – individual no sentido de que o artista é 

um indivíduo como outro qualquer e não um ser divinizado que possuiria o dom da 

criação, como insinua Gombrich, ao mencionar que ele é um ser humano, porém 

realiza mágicas que o diferencia dos trabalhos cotidianos –, que vive em sociedade e 

depende de condições econômicas e sociais para produzir a sua obra. 

A análise das galerias de arte existentes no mercado de arte de Curitiba 

possibilitará, de um lado, identificar qual a produção artística que caracteriza o 

mercado, e, de outro, verificar como se constitui cada grupo de artistas em função das 

diferentes galerias de arte na qual estão associados, identificando suas trajetórias que, 

por sua vez, possuem representações diferentes em função das relações estabelecidas 

no espaço social. 

A relevância prática desta pesquisa se justifica por estudar a produção artística 

em Curitiba, em 2004, tendo como objeto de pesquisa os diversos grupos de artistas 

plásticos que compõem o mercado das galerias de arte. A pesquisa identificará 

diferentes grupos de artistas, que possuem em comum o fato de serem artistas vivos, 

residentes em Curitiba e possuírem obras a venda nas galerias de arte selecionadas7. A 

valorização dos diversos grupos dependerá de suas trajetórias particulares. Sendo 

assim, a partir dos diferentes espaços de consagração e legitimação nos quais o artista 

estará vinculado, será possível verificar qual a posição ocupada por ele dentro do meio 

artístico ao qual pertence, tendo como referência as galerias de arte que o artista esteve 

vinculado, quer recentemente, quer no momento de entrada no meio artístico. 

                                                           
7 O fato dos artistas residirem em Curitiba, bem como, os outros critérios utilizados, fazem parte do 
recorte metodológico utilizado na pesquisa, considerando a abrangência da proposta caso ela estendê-
se para as outras regiões do Estado.  
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Quanto à relevância teórica da pesquisa, deve ser considerado que a idéia de 

criação em artes diverge do olhar sociológico, pois prioriza o estudo da obra acabada, 

isolando-a das condições sociais, históricas e econômicas da sua produção, o que 

permite reforçar a ideologia do gênio criador e ignorar as relações de poder existentes 

entre os diferentes grupos. 

A estrutura teórica da pesquisa discutirá dois assuntos que estão interligados. 

Primeiro, o aparecimento da vanguarda moderna e com ela o fortalecimento do 

mercado de arte; segundo, a dependência dos espaços de consagração e validação das 

obras. São estes espaços que possibilitarão o seu acesso ao mercado e aos grupos 

sociais, valorizarão ou não a obra produzida e definirão o tipo de obra. Isso porque, 

com a arte moderna, se por um lado, rompe-se o padrão formal da obra, por outro se 

reforça o canal de legitimação e, por sua vez, a atuação dos intermediários culturais. 

Com esta pesquisa busca-se não apenas interrogar o padrão plástico vigente 

em Curitiba, mas, principalmente, investigar a existência de um discurso que recusa o 

mercado da arte e se sustenta por expressões ideológicas que almejam reafirmar os 

estatutos superiores da arte, negando-a como mercadoria. Busca-se verificar se 

implicitamente tais discursos se consolidam por relações de poder exercido pelos 

diferentes agentes que nomeiam “ o que pode ou não ser considerado arte”  no meio 

artístico. 

A estrutura metodológica tem como base a diferença que BOURDIEU (2001, 

p.105) menciona entre a produção comercial e a produção erudita como sendo a 

estrutura natural de classificação dos bens simbólicos. Considerando o que Bourdieu 

escreve sobre os dois pólos de classificação do artista e das obras, o comercial e o de 

vanguarda, é na oposição entre esses dois pólos que é possível identificar o perfil do 

artista de vanguarda. Portanto, cabe identificar quais os posicionamentos e as 

conseqüentes representabilidades dos artistas plásticos que participam do mercado de 

arte em Curitiba, no ano de 2004, analisando a produção plástica vigente nas diferentes 

galerias de arte que compõem o mercado. Uma das questões é compreender por quê os 

artistas são valorizados distintamente dentro do meio artístico em função das galerias 
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em que estão vinculados, uma vez que a posição do artista depende das relações 

sociais estabelecidas. 

Para tentar responder a este conjunto de questões da discussão bourdiana que 

informa que é, de um lado, a produção comercial que representa a heterodoxia na arte 

e, de outro, a produção erudita que representa a ortodoxia�na arte. Queremos verificar 

em que medida os artistas plásticos que expõem nas galerias comerciais e trabalham 

com a produção e a venda de quadros são vistos pelos artistas atuantes nas galerias de 

vanguarda como artesãos ou como artistas comerciais. Isso porque produzem em 

grande quantidade para atender a demanda comercial, conseguindo viver 

exclusivamente da sua produção como artista plástico, sem precisar ter profissões 

paralelas, pois seu sustento financeiro provém da venda dos quadros. Este fator já os 

colocaria como artistas inferiores, pois o verdadeiro propósito da arte, tendo como 

ponto de vista os valores e condutas definidos pelo campo artístico, não é a 

comercialização e sim a fruição estética, a contemplação da obra e o processo criativo 

do artista. 

Numa outra hipótese, os artistas plásticos são valorizados em função da sua 

trajetória dentro do meio artístico. Isto é, a partir do modernismo temos o artista 

institucionalizado, ou seja, seu reconhecimento como artista plástico não se justifica 

apenas na obra de arte, nem na sua formação acadêmica, e nem mesmo o seu sustento 

está vinculado a essa produção. Sendo assim, esses artistas precisam desenvolver 

outras atividades paralelas que possibilitem uma renda, já que o interesse principal não 

é a comercialização da obra, mesmo porque a produção erudita somente é 

compreendida pelo público treinado. Ou seja, é consumida não comercialmente, mas 

simbolicamente, nas palestras que os artistas ministram sobre seu processo criativo, 

nas vernissagens do artista, que representam eventos importantes no mundo da arte, 

nos catálogos e livros editados com suas obras. O público é composto pela própria 

classe artística, que já conhece as regras do campo, o que reforça a coesão do grupo e 

o poder que os pares lhe atribuem. 
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Teoricamente utilizamos dois eixos principais, de um lado, os autores da 

sociologia e sociologia da arte – Arnold Hauser, Pierre Bourdieu, Néstor García 

Canclini, Walter Benjamin, Norbet Elias, José Carlos Durand, Sérgio Miceli, Diva 

Benevides Pinho –, de outro, os autores de história da arte universal, brasileira e 

paranaense.�
Canclini menciona que a sociologia da arte não se constitui ainda como uma 

disciplina científica e sim, como um “ campo em estudos” , delimitado por pesquisas de 

orientações diversas, embora a descoberta de artistas e escritores torna-se uma 

evidência científica nas pesquisas sociológicas como a de Raymonde Moulin e as de 

Pierre Bourdieu, dentre outros estudos realizados na América Latina. As pesquisas do 

mercado de arte na França e do público dos museus europeus exemplificam e nos 

mostram “ que o objeto de estudo da estética e da história da arte não pode ser a obra, 

mas o processo de circulação social em que os seus significados se constituem e 

variam”  (CANCLINI, 1979, p. 12). 

Focalizando as tendências atuais, Canclini agrupa os estudos sociológicos em 

quatro orientações: primeiro, a sociologia da arte como parte de uma “ sociologia do 

espírito” , entre seus representantes temos Georges Gurvitch, Jean Duvignaud e 

historiadores da escola de Warburg; segundo, a sociologia HPSLULVWD ou IXQFLRQDOLVWD, 

com Vytautas Kavolis, Robert Escarpit, Alphons Silbermann; terceiro, a sociologia 

HVWUXWXUDO�� “ assim chamada porque aqueles que a praticam – sem constituir uma 

tendência homogênea – coincidem em estudar a correlação das estruturas artísticas 

com as estruturas sociais” . Dentro desse perfil é possível reunir autores de diversas 

origens teóricas: Lucien Goldmann, Pierre Francastel e Pierre Bourdieu. E, por último, 

a sociologia PDU[LVWD, a qual engloba alguns nomes: Georg Lukács, Boris Arvatov, 

Antonio Gramsci, Galvano della Volpe, Theodor W. Adorno, Walter Benjamin 

(CANCLINI, 1979, p. 13). 

Os limites acima definidos servem de orientação, mas não devem ser 

analisados com rigidez; Canclini exemplifica, citando autores como Bourdieu e 

Goldmann, que adotaram contribuições do marxismo (CANCLINI, 1979, p. 14). 

Diferencia também a sociologia HVWUXWXUDO da estruturalista, pois as análises não são 
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feitas a partir do modelo lingüístico, portanto seus autores não representam essa última 

corrente, mesmo tendo mantido vínculo com ela. 

Canclini aponta como sintomático o fato de sociólogos da arte de diferentes 

posições teóricas assinalarem obstáculos comuns no estudo e sistematização de uma 

sociologia da arte: “ a disposição humanista tradicional dos estudos artísticos, o caráter 

complexo e singular do fenômeno estético e as limitações da estrutura científica da 

sociologia para o estudo da arte”  (CANCLINI, 1979, p. 34). 

Autores como Bourdieu e Hauser demostram que a concepção idealista e 

romântica da arte como um campo autônomo é falso e essa ideologia tem causas sócio-

históricas precisas. Primeiro, pelo aparecimento de um mercado próprio para a 

produção artística e pelo enfraquecimento do poder religioso e das cortes, que tornam 

possíveis que os artistas produzam obras escolhendo seus temas e formas livremente. 

Segundo, essa autonomia, nunca foi absoluta e caiu numa nova dependência, agora em 

relação ao mercado (CANCLINI 1979, p. 35). 

Ernst Gombrich, Giulio Carlo Argan e Fredericck Karl discutem a história da 

arte universal. A separação entre o artista e a obra representa a posição teórica de 

Gombrich, autor amplamente utilizado pelo campo erudito da arte. Porém, outros 

teóricos da arte não fazem essa separação, como Argan, Canclini e Hauser. Para 

Canclini, a definição do estético deve ser encarada como o estudo das relações sociais 

entre os homens e os objetos. As relações com as instituições sociais que determinam 

quais homens e objetos serão denominadas como artísticos, de acordo com as normas 

de cada época (CANCLINI, 1979, p. 110). 

Os profissionais que escrevem sobre a arte brasileira são: Carlos Zilio e Walter 

Zanini; e sobre a arte paranaense : Adalice Araújo, Maria José Justino, Fernando Bini, 

Ennio Marques Ferreira, Ivens Fontoura, Maria Inês Hamann Peixoto, Eleonora 

Gutierrez, Elizabeth Prosser, Geraldo Leão V. Camargo, Katiucya Périgo, Ricardo 

Antonio Carneiro, Rossano Silva. No caso de Curitiba, a maioria segue a vertente 

formalista – o artista plástico Geraldo Leão utiliza como referencial o autor Pierre 

Bourdieu quando discute o desenvolvimento da arte abstrata no Paraná, porém sua 

leitura continua sendo formalista e não sociológica –, ou até mesmo outros métodos de 
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análise, pois muitas delas são de cunho narrativo. Portanto, as discussões entre os 

autores formalistas e os autores da sociologia são antagônicas. Os primeiros focalizam 

a análise na obra: suas formas, suas cores, suas texturas; os segundos, focalizam a 

análise no artista: suas condições politicas, sociais e econômicas para a produção da 

obra. 

Assim, no primeiro capítulo discutiremos o artista na modernidade a partir da 

vanguarda impressionista com Manet, período em que o papel do artista frente à 

sociedade se modifica. De um lado, o artista é visto como gênio criador independente 

das condições sociais e econômicas vivenciadas em seu cotidiano e a obra de arte 

passa a ser o ponto de análise das discussões no campo da arte. Interessa o processo de 

elaboração da obra como puro ato de criação e contemplação, ignorando assim, o 

aspecto comercial: como bem de consumo e como mercadoria. De outro, o artista, com 

sua suposta liberdade de criação, é gerenciado por vários canais de validação dentro do 

sistema da arte, ou seja, o artista liberta-se do gosto e das regras da Academia de Belas 

Artes e passa a depender do mercado de arte, com seus diversos agentes 

consagradores: as galerias de arte, os PDUFKDQGV, os críticos de arte, os curadores, os 

jornalistas. Agentes que alguns autores da sociologia destacam como sendo os 

responsáveis pela invenção do artista na modernidade. 

No segundo capítulo analisaremos as galerias de arte em Curitiba, bem como o 

tipo de produção que o mercado de arte coloca em circulação. O foco da discussão 

confronta dois pólos opostos: a produção de vanguarda e a comercial. Sendo que, 

metodologicamente dividimos as galerias em três grupos: o de vanguarda, o 

intermediário e o comercial, tendo como principal referencial teórico o autor Pierre 

Bourdieu. 

No terceiro capítulo mostraremos primeiramente um breve histórico do 

desenvolvimento do mercado de arte no eixo Rio-São Paulo e, também em Curitiba. 

Ainda, analisando o perfil de Curitiba, num segundo momento, discutiremos o 

mercado das galerias em contraponto aos diversos canais de legitimação e consagração 

do artista local, buscando entender as causas da produção plástica que prevalece no 

mercado hoje, baseado no estudo empírico, já enunciado no segundo capítulo. 
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Considerando que o mercado de pintura expressa a produção plástica do artista 

e a sua posição no espaço social, dependendo do tipo de linguagem utilizada, bem 

como� da quantidade de obra disponível nas galerias de arte, o artista terá êxito 

simbólico ou comercial e será reconhecido por essa produção.�
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A França, na segunda metade do século XIX, pode ser considerada a principal 

origem do mercado da pintura, a partir do conflito que se instaura entre a Academia de 

Belas-Artes de Paris e o Romantismo, que buscava um novo papel social para o artista. 

As concepções românticas de liberdade e do sentimento subjetivo do artista são 

opostas à conduta dogmática da Academia, que atuava como o “ único juiz da 

verdadeira arte” , pois monopolizava os meios de produção artística, controlova as 

academias provinciais, as comissões de admissão de obras do Estado e da Igreja. O 

poder exercido pela Academia dificultava a livre concorrência, prática comum do 

mercado. O sistema acadêmico de circulação das obras só finaliza-se após a 

intervenção de Napoleão III, em 1863, com o Salão dos Recusados. A partir de então, 

multiplicam-se as galerias de arte e o processo de produção torna-se mais dinâmico. 

Essas transformações foram possíveis pela atuação dos artistas e apoio de alguns 

críticos, PDUFKDQGV e colecionadores, agentes que até então não podiam atuar 

livremente pela postura autoritária da Academia (PINHO, 1988, p. 41-42). 

A partir dessa inovação, o mercado de arte passa a ser condição necessária 

para esse novo perfil de sociedade, servirá de balisa para classificar o artista, conceito 

criado no Renascimento (HAUSER, 2000, p. 322-354) e que novamente se transforma 

após o Impressionismo. O artista na modernidade inventa um universo com leis 

próprias que o neutralize dessa dependência da Academia, mas que implica em 

renúncias e sacrifícios, enfim, inventa um estilo de vida particular. 

Para Bourdieu, a “ constituição de um campo é, no verdadeiro sentido, uma 

institucionalização da anomia”  (BOURDIEU, 2002, p. 278).� Anteriormente, a 

ortodoxia era a arte acadêmica e sua estrutura de legitimação e nomeação, que 

implicava na dependência dos artistas às instâncias de consagração, como a Academia 
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e os Salões de Arte. Com a revolução simbólica, realizada por Manet (fig. 1 e 2), os 

impressionistas rompem com os moldes acadêmicos que até a metade do século XIX 

eram a “ lei”  da arte, e com isso, instituem a arte moderna. Com a arte moderna, essas 

instituições perdem o poder de consagração e nomeação da arte, o que não era a “ lei” , 

passa a ser instituído como regra: a autonomia em relação à burguesia. Sendo assim, a 

heterodoxia passa a expressar a relação da arte com o campo econômico e político e a 

ortodoxia define a arte pela arte, ou seja, a arte comercial em oposição à arte de 

vanguarda. A proliferação dos produtos em excesso favorece o desenvolvimento, fora 

da instituição, depois contra ela, de um meio artístico negativamente livre, a boêmia – 

surge de um lado, o mercado de arte, de outro, o artista de vanguarda. 

O estilo de vida boêmio é a criação de uma arte de viver que trouxe uma 

contribuição importante à invenção do novo estilo de vida do artista: “ com a fantasia, 

o trocadilho, a blague, as canções, a bebida e o amor sob todas as suas formas”  

(BOURDIEU, 1996, p. 72). Segundo BOURDIEU (1996, p. 75), a “ sociedade dos 

artistas”  não é apenas o laboratório onde se inventa essa arte de viver muito particular 

que é o estilo de vida do artista, não se restringe apenas à dimensão que fundamenta a 

empresa da criação artística, mas, esse modo particular de vida, seja no campo literário 

ou artístico, carrega consigo a ruptura com a burguesia, ou seja, constitui-se como tal 

na e pela oposição a um mundo “ burguês” : regimes de novos ricos sem cultura que 

surgem na segunda metade do século XIX, estes estão longe das sociedades eruditas e 

dos clubes da sociedade aristocrática do século XVIII. 

Portanto, essa autonomia em relação à burguesia refere-se à autonomia em 

relação a quem eram os compradores potenciais, o que implicava na autonomia em 

relação à comercialização das obras, mesmo que a arte moderna tenha modificado o 

poder de consagração da Academia, que perdeu o poder, no sentido de uma instituição 

única, centralizadora e detentora de um padrão universal. Essas instâncias continuam 

sendo valorizadas, não seguem mais o modelo acadêmico, mas ainda atuam como 

instâncias de consagração e legitimação para o artista e para a sua obra. Assim, na 

prática, essa autonomia não se comprova, pois o artista ainda é valorizado pelo seu 

currículo artístico, ou seja, a história moderna da pintura destituiu a Academia como a 
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detentora do julgamento oficial, mas possibilitou o aparecimento de vários espaços de 

legitimação e consagração, valorizando a atuação de vários agentes culturais. 

Essa antinomia da arte moderna com a arte pura manifesta-se no fato de que à 

medida que a autonomia da produção cultural aumenta, o intervalo de tempo que é 

necessário para que as obras cheguem a se impor ao público, aumenta também. Essa 

defasagem temporal da arte entre a oferta e a procura tende a tornar-se uma 

característica estrutural do campo de produção restrita como mecanismo que reforça a 

crença do artista criador. 

A defasagem temporal resume com precisão as escolhas que o artista moderno 

precisa fazer para se adequar a esse novo perfil, escolhas que se refletem na conduta 

do artista frente aos ganhos financeiros. Para Bourdieu, estamos, com efeito, num 

mundo econômico às avessas: o artista só pode triunfar no terreno simbólico se perder 

no terreno econômico, pelo menos em curto prazo, e, inversamente, pelo menos em 

longo prazo. Essa economia paradoxal deve sua sobrevivência à renda. Na ausência do 

mercado, ela é fruto da revolução simbólica pela qual os artistas libertam-se da 

demanda burguesa, reconhecendo apenas a sua arte, ela tem por efeito fazer 

desaparecer o mercado, anulando, porém, um cliente potencial. 

A lógica da dupla recusa está no princípio de invenção da estética pura que o 

escritor Flaubert realiza na literatura, bem como, o artista Manet na pintura, ou seja, 

“ da forma nasce a idéia”  (BOURDIEU, 1996, p. 128).�Em outras palavras, “ a arte 

torna-se agora não um produto, mas sim um processo; não é o resultado de resolução, 

mas a sua feitura”  (KARL, 1988, p. 88). Essa feitura revela a experiência do fazer, sua�
gratuidade e seu esteticismo. Sua prática revela esse fazer como puro processo e 

expressa uma relação egocêntrica entre o artista e a matéria, sem que haja necessidade 

de ele se comunicar com o outro, que é o grande público. Público que implica 

mercado. 

De acordo com Arnold HAUSER (1988, p. 293-294), antes da época do 

Romantismo, todos os produtos de artes eram considerados objetos de utilidade, cada 

obra de arte, dependendo do menor ou maior grau de importância, tinha o seu preço, o 

artista, duma maneira ou de outra, o aceitava sem vergonha e sem desonra quando 
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cedia aos desejos do seu protetor, compreendia que seu verdadeiro valor não era 

acentuado por manter uma aparência de independência. Essa situação se modifica com 

o artista na modernidade, que deixa de ter como comprador um círculo de amigos 

conhecidos e passa a ser enfrentado por um público indefinido, indiferente e hostil, 

que nem sempre reconhece a qualidade da sua arte. Não contente com o gosto do 

público, a arte cria novas regras que valorizam a independência do artista frente à 

comercialização da obra, bem como a originalidade da obra produzida. 

Essa nova identidade se completa quando o artista na modernidade, na sua 

genialidade, se consola com “ uma morte em vida e uma vida na morte”  (KARL, 1988, 

p. 59), e se redefine em alguma forma incorpórea. Esse mecanismo, segundo 

Fredericck Karl, resulta numa nova identidade para o artista. A produção da obra de 

arte ultrapassa a estética da fragmentação e a reação artística ultrapassa a perda do 

processo histórico. No entanto, o impulso de novo conhecimento, que fez com que se 

repensasse todos os campos, se justifica como possibilidade do moderno. Portanto, os 

conceitos de tempo e de desenvolvimento no tempo foram reduzidos de segmentos 

longos, lineares, tranqüilos e contínuos, para fragmentos curtos, rápidos, múltiplos e 

simultâneos. Tudo faz parte do moderno em desenvolvimento: representação de 

papéis, representação no palco, adoção de poses, ênfase no artifício, ruptura radical 

com a visão clássica de que a arte imita a natureza, colocação de ironias sobre ironias, 

de paradoxos sobre paradoxos. 

Segundo KARL (1988, p. 59), “ o objeto é posto em silêncio em favor do 

sujeito” . Esta colocação implica que a matéria pictórica, ou melhor, o objeto torna-se 

a-histórico. A relação do artista com a sociedade a qual pertence se transforma em 

pura experiência, na medida em que o objeto de arte é conscientemente criado, pois, 

tanto Baudelaire quanto Mallarmé despojam as coisas rotineiras de sua realidade e 

revelam papéis, disfarces, artifícios – arte. 

Baudelaire é definitivo para entender a modernidade, pois foi o primeiro a 

compreender o modernismo como uma qualidade em si mesma e não como alguma 

coisa que contrastava com o passado. Tal conceito de modernidade ou de PRGHUQLWp�
como coisa VXL� JHQHULV remove o aspecto pejorativo de coisa meramente atual e 
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neutraliza o peso do passado e da própria história (KARL, 1988, p. 33). O indivíduo 

foi exaltado no mesmo momento em que a modernidade o negou. Nesse sentido, o 

desenvolvimento do modernismo é o conjunto de coordenadas segundo o qual 

concepções diferentes do ego emergem em diferentes linguagens. O ego aparece como 

meio de combater a autoridade e o poder. Ainda para Fredericck KARL (1988, p. 75), 

“ a negação de deuses externos não levou a negação do ego, mas à abertura das 

comportas do ego” . Baudelaire percebeu, além disso, que cada onda do passado 

implica em sucessivas vanguardas, cada qual com suas qualidades singulares. Assim, 

cada onda é ela própria PRGHUQLWp, sendo moderna em sua própria época. 

Ao definir a modernidade como um conceito em si mesma, Baudelaire exclui 

a possibilidade de relacioná-la com a história. O�artista também perde a referência em 

relação à história e ao social, assim, escolhe para si um papel heróico. Nesse sentido, a 

produção artística muda de foco: a ênfase recai sobre o indivíduo e não sobre a 

sociedade. Com esse deslocamento, Baudelaire prioriza o ser interno, antecipando e 

prevendo a principal orientação do modernismo.�
Com Baudelaire temos o artista modernista que 

 

ver-se-á capturado no meio de pelo menos duas pressões iguais: o sentimento de que a 
história não importa mais, de que só o presente deve ocupá-lo; e uma consciência de que o 
presente é efêmero, um momento que passa quando a arte tenta dirigir-se a ele. O moderno 
devora o presente, de maneira que, inevitavelmente, o moderno devora a si mesmo (KARL, 
1988, p. 35). 

 

Nesse novo perfil do artista, o Modernismo é contraditório, pois, de um lado, 

exclui o tempo passado, ou melhor, a história, e, de outro, se transforma em história, 

devido à característica mutante da vanguarda, que o coloca no tempo passado e nos 

permite visualizar a modernidade. Esse aspecto paradoxal mostra dois extremos: uma 

impessoalidade e frieza formal aliada a uma extrema subjetividade que parece excluir 

tanto o leitor quanto o mundo. Esta subjetividade é transferida para o artista, que, ao 

rejeitar seu contexto histórico, as pessoas com quem mantinha ligações, a família, os 

amigos de infância, seu meio social e mesmo o seu nome, penetrou num mundo de 

pessoas com as quais ele mantinha afinidades profissionais – o que os franceses 
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denominaram de PLOLHX� DUWLVWH (KARL, 1988, p. 41), que existe fora da história e 

tradição. No PLOLHX�DUWLVWH, os artistas adquirem um “ novo nome”  e um novo contexto 

social, criam a sua própria casta: “ uma sociedade dentro da sociedade”  (KARL, 1988, 

p. 41). 

Com a modernidade o termo vanguarda passa a pertencer ao universo da arte. 

Em sua origem, a “ vanguarda”  era um termo militar que adquiriu conotações culturais 

depois de 1870. Tanto em seu sentido cultural quanto político, ela significava 

antagonismo à ordem existente. Essa característica,�em particular, também está ligada 

ao conceito de modernidade e modernismo: “ ser contrária ao que é público e vulgar, 

subverter a própria idéia de história, ser um anátema para tudo o que a língua 

representa em estabilidade e tradição”  (KARL, 1988, p. 19). A vanguarda provém da 

história, mas nega o seu papel histórico. Ela� fundamenta-se na seguinte premissa: 

“ deslocar-se tanto da corrente principal que já a ela não se aplica o desenvolvimento 

histórico”  (KARL, 1988, p. 12). Pode-se conceituar vanguarda como um movimento, 

uma idéia, um estilo, uma moda que surge em um determinado momento, de maneira 

imprevisível. Até seu aparecimento, suas origens são desconhecidas. Ela sobrevive 

negando tudo o que não ajudou a tornar seu surgimento possível. A vanguarda difere 

do Modernismo porque muda com muita rapidez. 

O Impressionismo foi, portanto, o momento pictórico inaugural das 

vanguardas artísticas: Pós-impresionismo, Expressionismo, Fauvismo, Cubismo, 

Abstracionimo, Dadaísmo e Surrealismo. Estabelecer uma conexão entre modernismo, 

modernidade e vanguarda, possibilita visualizar a arte em constante processo e não 

como algo estanque. Além disso, serve também para compreender que a utilização do 

termo “ arte moderna” , por exemplo, engloba diferentes estilos e definições de pintura 

no movimento de Pablo Picasso (fig. 3 e 4)�e Georges Braque (fig. 5) para o Cubismo8 

                                                           
8 O movimento cubista foi nas artes visuais uma revolução completa, pois os meios pelos quais as 
imagens podiam ser formalizadas modificaram-se mais durante os anos de 1907 a 1914 do que se 
havia modificado desde o Renascimento. O Cubismo é, de fato – seja o cubismo facetado ou o 
cubismo de colagem –, a fonte imediata da corrente formalista da pintura abstrata e não figurativa que 
dominou a arte do século XX. A diferença entre os dois cubismos pode ser definida em termos do 
espaço do quadro. O cubismo facetado mantém um certo tipo de profundidade, a superfície pintada 
atua sobre uma janela – a perspectiva da Renascença. A colagem cubista, chamada SDSLHU� FROp, 
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e de Wassili Kandinsky (fig. 6)�para a abstração9. Sendo assim, o Modernismo abrange 

o moderno, e este engloba a vanguarda, que por sua vez indica cada nova fase ou novo 

estilo do que virá a ser considerado moderno. Em todos os tempos da história da 

cultura houve uma vanguarda que se colocou na linha de frente do que foi considerado 

moderno em qualquer fase da história. Porém, no momento em que o estilo é 

absorvido e incorporado, a vanguarda muda e se transforma, pois seu conceito carrega 

essa transposição do que é histórico, ou seja, “ ela é, de fato, sempre contingente, está 

sempre em perigo, ela se põe em perigo”  (KARL, 1988, p. 35). A vanguarda, além de 

insistir em novas linguagens para que novas vozes sejam expressas, coloca 

constantemente em risco o Modernismo. Nesse sentido, ela rejeita o próprio 

movimento modernista. 

Tanto a vanguarda quanto o Modernismo enfatizam o momento, assim, a 

percepção é focalizada no “ agora” , apartando a noção do tempo e priorizando o 

presente: muitas vezes acentuada pela memória, essa suspensão dificulta a 

compreensão dos movimentos de vanguarda, cujas linguagens adotadas tem pouca 

continuidade ou função narrativa. Ambos, vanguarda e Modernismo se caracterizam 

pela linguagem em que se�expressam, no caso da pintura, nos deparamos com sistemas 

de cor que inovam, com novos arranjos e utilizações da tela, com uma nova geometria, 

com uma inovadora consciência de planos e, um dinamismo de linha, forma e massa. 

Contudo, por mais inovadoras que sejam as suas formas, o que é constante em toda a 

vanguarda é o desafio à autoridade. Para Fredericck Karl, a autoridade pode ser da 

geração ou do governo, pode representar, de maneira mais ambígua, o Estado, a 

sociedade, ou, simplesmente, um outro. Grande parte da tensão contra a autoridade, 

que encontramos nas vanguardas artísticas do século XX, é o seu esforço para escapar 

à imperativos históricos, criando um estilo próprio de viver. 

Na pintura modernista, progressivamente os temas foram sendo substituídos e 

a distância com o passado foi aumentado: “ a pintura heróica converteu-se em 

Impressionismo, e então quase desapareceu em Cézanne (fig. 7) e Van Gogh (fig. 8), 

                                                                                                                                                                                     
caracteriza-se pela inserção de materiais reais na tela do quadro, como o sêlo, a carta, o jornal. Trata-se 
de uma crítica à pintura ilusionista (JANSON, 1996, p. 365-371). 
9 Sobre abstração, ver: VALLIER, D. $�DUWH�DEVWUDWD. Lisboa: Edições 70, 1980. 
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para ser finalmente aniquilada no Cubismo e na abstração, passando por sucessivos e 

progressivos estágios de silêncio”  (KARL, 1988, p. 58). A arte moderna, ao definir 

suas regras10 internamente sem conectá-las com o social, cria essa nova casta e 

seleciona o seu consumidor, restringindo o acesso ao grande público, pois apenas os 

artistas e especialistas em arte possuem os códigos de leitura para compreender as 

transformações que ocorreram na “ arte moderna” , já que, a própria linguagem 

impossibilita a conexão com o histórico e o social. 

Ao evitar o público, na pintura, a arte dividiu-se. A pintura séria subverteu o 

realismo, buscou verdades além do alcance do tema e da fotografia. O advento da 

fotografia (1839), no período moderno inicial, fez com que a pintura entrasse em 

movimento; não significa que a pintura foi levada à abstração enquanto a fotografia 

adotou o realismo, pelo contrário, a fotografia competiu com a pintura em todas as 

fases e forçou o pintor a afastar-se cada vez mais da realidade. Assim, o artista tinha de 

lidar não apenas com as exigências interiores de sua arte e de suas tradições, mas 

também com a natureza competitiva da fotografia. De um lado, isso era positivo, pois 

forçava o pintor a buscar a originalidade, porém, em outro sentido, isso era negativo, 

porque confirmava num público o seu gosto pelo realismo, e, quanto mais o pintor 

tentava escapar, mais o público usava o realismo como padrão, conseqüentemente, se 

distanciava da pintura moderna (KARL, 1988, p. 90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 A denominação “ regras”  não se refere às questões formais de composição da obra, como: figura e 
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Com a difusão da fotografia, muitos serviços sociais passam do pintor para o 

fotógrafo, a crise atinge principalmente os pintores de ofício, o que contribui para que 

a pintura, como arte, passe para o nível de uma atividade de elite. A obra de arte se 

torna um produto excepcional, cujo interesse se direciona a um público restrito. 

Considerando a prática artística, duas foram as soluções encontradas: primeiro 

destaca-se a arte como sinônimo de uma atividade espiritual que não pode ser 

substituída por um meio mecânico, tese defendida por Baudelaire e, posteriormente, 

pelos simbolistas11 e correntes afins12, nesse caso, a pintura tende a se colocar como 

poesia ou literatura figurada; e segundo, a distinção entre os tipos e funções das 

imagens: a pictórica e a fotográfica, ou seja, a função da pintura não é mais 

“ representar o verdadeiro” , com isso tende a se colocar como pura pintura (ARGAN, 

2002, p. 78-79). 

�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
fundo, simetria, verticalidade, mas sim, ao livro “ As regras da arte” , de Pierre Bourdieu. 
11 “ O simbolismo se concretiza em tendência paralela e em antítese superficial ao Neo-
Impressionismo: configura-se como uma superação da pura visualidade impressionista, mas em 
sentido HVSLULWXDOLVWD e não científico. A antítese prestava-se a ser facilmente resolvida, reconhecendo 
o caráter ideal ou espiritual da ciência”  (ARGAN, 2002, p. 82). O Simbolismo mesmo que contrário à 
pura visualidade impressionista não se opõe como conteudismo ou formalismo, a arte nesse caso, “ não 
representa” , mas “ revela por VLJQRV uma realidade que está aquém ou além da consciência”  (ARGAN, 
2002, p. 83). 
12 Ver também: O Olho e o Espírito escrito de Merleau-Ponty, na qual o autor celebra a arte do pintor 
que empresta seu olho ao espírito. “ O pintor ‘oferece o seu corpo’ , (...). E, com efeito não se vê como 
poderia um espírito pintar. É emprestando o seu corpo ao mundo que o pintor transmuta o mundo em 
pintura”  (MERLEAU-PONTY, 1997, p. 19). 
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FIGURA 01: Edouard Manet. $OPRoR�QD�5HOYD. 1863. 
Óleo s/tela. 208 x 264,5 cm. Museu d’Orsay, Paris. 

 

 
 

FIGURA 02: Edouard Manet. 2OtPSLD��1863.  
Óleo s/tela. 130,5 x 190 cm. 

 

 
 
FIGURA 03: Pablo Picasso. 1DWXUH]D�PRUWD�FRP��
&DGHLUD�GH�3DOKLQKD. 1912. S/data. S/dimensões. 
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FIGURA 04: Pablo Picasso. 7UrV�%DLODULQRV� 1925.  
Óleo s/tela. 214 x 143 cm. Galeria Tate, Londres.   

 
 

FIGURA 05: Georges Braque. $�0HVD�GR�0~VLFR. 1913.  
S/dimensão. Kunstmuseum, Fundação Raoul La Roche, Basiléia. 
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FIGURA 06: Wassily Kandinsky. &RVVDFRV� 1910-11.  
Óleo s/tela, 95 x 130 cm. Tate Gallery, Londres. 

 

 
 

FIGURA 07: Paul Cézanne. 0RQWDQKDV�QD�3URYHQoD. 1886-90.  
Óleo s/tela. 63,5 x 79,4 cm. National Gallery. Londres. 

 

 
 
FIGURA 08: Vincent Van Gogh. $XWRUHWUDWR. 1889.  
Óleo s/tela. 65 x 54,5 cm. National Gallery. Londres. 
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De acordo com BOURDIEU (1996, p. 182), a cada tempo a arte elege novos 

espaços de vanguarda,�o campo das galerias de arte reproduz em sincronia a história 

dos movimentos artísticos desde a ruptura realizada por Manet, no fim do século XIX, 

pois cada uma das galerias marcantes foi uma galeria de vanguarda em um tempo mais 

ou menos distante e é tanto mais consagrada quanto mais as obras as consagram, isto 

é, cada galeria é conhecida e reconhecida em função dos artistas vinculados a ela e da 

produção plástica desses artistas, tem sua marca própria e é reconhecida por esta 

marca, portanto, representa um espaço próprio e recebe classificações distintas, 

podendo ser considerada uma galeria de vanguarda ou uma galeria comercial. Interessa 

discutir o que Bourdieu escreve sobre a escolha do lugar (BOURDIEU, 2002, p. 25-

26). É essa escolha que definirá o autor, a produção, a circulação e o produto 

consumido. Fazendo uma analogia entre o que é arte de vanguarda e o que é arte 

comercial. O diferencial, a priori, seria o espaço – a galeria de arte. 

Tomando por base que tanto a concepção de arte moderna quanto à concepção 

de arte contemporânea atinge um número restrito da sociedade, como mencionado 

anteriormente, e que o acesso à obra por parte do público é intercedido pelas galerias 

de arte – que representam a figura do “ distribuidor” , segundo CANCLINI (1986, p. 

64), ou do “ descobridor” , como destaca BOURDIEU (2002, p. 23)13 –, a função dessas 

organizações no contexto atual é tão importante quanto a própria obra. 

Portanto, a obra de arte, para Canclini, deve ser entendida como produção e 

não como pura significação, porque consiste numa apropriação e numa transformação 

da realidade material e cultural, mediante um trabalho, para satisfazer uma necessidade 

social, de acordo com a ordem vigente em cada sociedade. Esta concepção permite 

considerar as obras de arte como trabalhos, compreendê-las pelos estudos das 

condições sociais, das técnicas e dos procedimentos que tornaram possíveis 

transformar tais condições (CANCLINI, 1986, p. 35-36). 

                                                           
13 Os autores José Carlos DURAND (1989, p. 204) e Sérgio MICELI (2002, p. 97) também discutem a 
importância dos “ criadores dos criadores” . 
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Deve-se considerar que a obra de arte está suscetível às transformações que 

ocorrem na sociedade, nos diversos estágios da sua evolução, neste sentido, vale 

ressaltar o que Walter Benjamin escreve em seu ensaio $�REUD�GH�DUWH�QD�HUD�GH�VXD�
UHSURGXWLELOLGDGH� WpFQLFD (BENJAMIN, 1994, p. 173): a produção artística é 

concebida inicialmente como instrumento mágico e só mais tarde como obra de arte. 

O valor de culto das imagens fazia com que elas fossem mantidas quase 

escondidas; no entanto, aos poucos, elas vão se emancipando desse ritual, aumentando, 

assim, as ocasiões de serem expostas, no sentido de participarem das imagens que 

pertenciam ao cotidiano do grande público.�O aumento das suas exposições atribui-

lhes funções inteiramente novas, entre as quais a “ artística”  (BENJAMIN, 1994, p. 

173), pois ao perder sua aura,14 a obra de arte substitui sua práxis ritual pela política.�
Essa� mudança de função está relacionada com o aparecimento dos novos meios 

tecnológicos, que destroem a aura do objeto e contribuem para eliminar o conceito de 

gênio atribuído ao artista. Sendo assim, acentua-se o consumo da arte e esta adquire o 

caráter de mercadoria, pois fica cada vez mais difícil sustentar sua autonomia e manter 

o conceito da arte pela arte em que o artista cria isolado do mundo.�
Sobre outro enfoque, mas discutindo a mesma problemática, para Wolfgang 

Haug, a mercadoria é criada no capitalismo em demanda do público, concebida à 

imagem das ansiedades do consumidor, que desconhece qual são suas verdadeiras 

necessidades, porém, sua aparência é coerente com a estética comercializada – em que 

se bebe o mesmo refrigerante, veste-se o mesmo jeans e compra-se o mesmo artista –, 

contribuindo assim, para mascarar as diferenças sociais. A imagem do produto que 

aparentemente supre as necessidades do consumidor, posteriormente será divulgada 

pela propaganda separada da mercadoria que, ao ser transformada em obra de arte, 

carrega todo o conceito de um produto único e original, em que sua qualidade é 

negligenciada pelo VWDWXV de possuí-la. 

 

                                                           
14 Aura é a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja (BENJAMIN, 1994, p. 
101). Em função dos processos de reprodução gráfica que surgem no início da era moderna, nos quais 
a sensação do toque do artista perdeu o seu significado de autoria e autenticidade da obra, o valor 
artístico de uma obra deixa de depender dos meios técnicos que o artista utiliza, mas sim, como os usa: 
o fazer artístico (HAUSER, 1988, p. 290-291). 
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Na expressão ‘estética da mercadoria’  ocorre uma restrição dupla: de um lado, a ‘beleza’ , 
isto é, a manifestação sensível que agrada aos sentidos; de outro, aquela beleza que se 
desenvolve a serviço da realização do valor de troca e que foi agregada à mercadoria, a fim 
de excitar no observador o desejo de posse e motivá-lo à compra (HAUG, 1997, p. 16). 

 

Para Ferreira Gullar, a obra de arte é um ser novo que o homem acrescenta ao 

mundo material, não humano, para torná-lo mais humano. Já os objetos que o homem 

produz sem esse propósito específico, ou seja, estético, são artefatos que encontram na 

utilidade sua justificação. No caso de um quadro, a questão da utilização perde todo o 

sentido. Haveria interesse em saber quem fabricou um martelo? Concluir-se-á que, no 

que diz respeito ao quadro, a atenção se dirige unicamente ao homem, não só para uma 

expressão individual do autor, mas a quem a frui; a fruição dá-se o nome de gozo 

estético. 

Vale destacar que o “ objeto quadro”  (GULLAR, 1993, p. 91), além de ter 

como propósito o gozo estético, tornou-se símbolo da mercantilização da arte, cujo 

destino são as camadas para qual o gozo do valor artístico é aumentado pela 

exclusividade de posse. O “ objeto quadro” , no VWDWXV de mercadoria, é como um 

espelho onde o desejo se vê e se reconhece como objetivo. Nesse espelho, o sujeito 

inserido em uma sociedade capitalista torna-se vulnerável e se defronta com um 

mundo de aparências atraentes e prazerosas mostrado pela mercadoria, que aparece ao 

sujeito para o satisfazer. Porém, essa satisfação é apenas aparente, pois projeta no 

hábito do consumo a sua carência. Segundo Flávio R. Kothe, “ a publicidade procura 

transformar todo espectador em consumidor, mas, além de a obra de arte já ter se 

transformado em mercadoria, ela procura fazer com que a mercadoria�apareça como se 

fosse uma obra de arte”  (KOTHE, 1985, p. 11). 

A aceitação da nova arte é, muitas vezes, traumática e difícil, porque sua 

subjetividade fica na dependência da predisposição e da decisão individual. Porém, a 

produção artística não atua de maneira ingênua, e sim, preocupa-se em criar um 

público sensível à arte e capaz de fruir a beleza. Ela não produz somente o objeto para 

o sujeito, mas um sujeito para o objeto. “ O gosto do público não é um dado primário; é 

aquilo em que se tornou. Não é, de modo algum, apenas o público que decidirá aquilo 

de que gostaria; os seus gostos são em parte determinados pelo que é lhe oferecido”  
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(HAUSER, 1988, p. 298).�
Sendo assim, a obra passa a ser vista como “ mercadoria” , como um valor de 

troca, o que acentua o distanciamento entre a arte e o grande público. A obra ao ser 

produzida isoladamente no ateliê, configurada como um trabalho solitário, 

supostamente produto da “ criação livre” , sem um contato direto com o público, 

proporcionou condições para o surgimento do mito do “ gênio criador”  e da “ bela arte”  

como fruto da liberdade, que Kant exaltará em sua estética, ao final do século XVIII. 

Portanto, o artista criador e o conceito de gênio que o coloca como um ser 

único e excepcional aparece no período da Renascença e ganha peso no final do século 

XVIII, período na história da arte em que o culto à individualidade, típico da ideologia 

da nova classe burguesa, reforça no artista a pretensão à originalidade. E, é essa nova 

classe social, o novo “ público comprador” , que agora estabelece critérios estéticos 

para a apreciação e compra das obras. 

Para Jean�Galard, “ o artista, a partir de então, ignora quem será o seu público, 

quem adquirirá seu trabalho e que uso fará dele. Diante desse usuário desconhecido, 

ou melhor, longe dele, o artista pode acreditar que é livre. Cria sua obra com toda a 

‘independência’ , num recolhido isolamento” . Nesse momento, a atividade artística 

desvencilha-se da preocupação com sua própria utilização. “ Um mundo à parte é 

construído, caracterizado por sua esplêndida inutilidade, sua gratuidade”  (GALARD,15 

citado por CANCLINI, 1986, p. 99). 

Essa gratuidade da arte resulta num processo de autonomização que possibilita 

a existência de uma categoria de artistas cada vez mais propensos a libertar a produção 

e seus produtos de toda e qualquer dependência social. 

Canclini, ao discutir a “ liberdade”  na arte, diz: 

 

A história moderna das relações entre produção artística e condicionamentos sociais é 
bastante irônica para os artistas. Depois de se tornarem independentes das diretivas da igreja 
e das cortes, ao quererem devolver a autonomia do seu trabalho, os artistas levaram a 
experimentação a formas cada vez mais herméticas e acentuaram o elitismo da arte. Suas 
rebeliões contra a sociedade, ao não se inserirem nos canais de comunicação populares, 
desvaneceram-se numa forma de dependência: a que lhe impôs o mercado (CANCLINI, 
1986, p. 201-202). 

                                                           
15 GALARD, J.�/D�PXHUWH�GH�ODV�EHOODV�DUWHV. Madrid: Fundamentos, 1973, p. 28-29. 
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A posição de Diva Benevides Pinho coincide com a posição de Canclini, para 

ela, no século XX, a arte deve ser pensada como um bem econômico, como uma 

mercadoria sujeita às leis de mercado como qualquer outro bem, pois a pintura não 

pode mais ser analisada com base nas concepções antropocêntricas do mundo, ou seja, 

a arte como mercadoria se sobrepõe à idéia aristocrática de arte como obra de gênio, 

conceito que surgiu no Renascimento e culminou no século XIX, deixando de ser um 

ícone venerado em uma “ capela”  para se tornar bem de “ consumo”  (apreciação), bem 

econômico, bem de investimento (PINHO, 1988, p. 19-20). 

Canclini chega a afirmar que a distribuição da arte no universo capitalista 

constitui-se na “ chave da dependência” , porque “ os PDUFKDQGV encomendam 

determinado estilo aos pintores, organizam a publicidade, a crítica dos quadros e o 

acesso aos grupos sociais”  (CANCLINI, 1986, p. 46).16 Sendo assim, na Idade 

Moderna, com a liberdade recém conquistada pelo artista em relação à Igreja e à 

nobreza, o mercado capitalista se ajusta rapidamente e cria a figura do PDUFKDQG, que 

oferece contratos vitalícios aos artistas, estes, em troca de teto e comida devem 

produzir obras cujos temas passam a ser indicados por aquele, segundo encomenda dos 

compradores. Diva Benevides PINHO (1988, p. 24) concorda com a colocação de 

Canclini, segundo ela, “ no mundo ocidental, com o declínio do sistema de patrocínio 

direto e a sujeição do artista às relações de mercado e às incertezas econômicas, surgiu 

a figura do PDUFKDQG, quase sempre interessado em atender à preferência do 

consumidor” . 

Portanto, a palavra dos PDUFKDQGV e dos críticos de arte que atuam nas 

galerias representam um fator de mudança social, pois ao opinarem sobre determinado 

artista eles interferem no juízo de gosto. O poder do PDUFKDQG pode determinar o 

estilo das obras produzidas pelos artistas e também facilitar a aceitação das obras por 

parte do público consumidor de arte, usando para isso a publicidade e a crítica. Além 

disso, a publicidade e os críticos de arte podem definir o valor material e simbólico das 

                                                           
16 Bourdieu também destaca a importância dos PDUFKDQGV, ver: BOURDIEU, P. $� 3URGXomR� GD�
&UHQoD. 1. ed. São Paulo: Zouk, 2002. p. 24-25. 
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obras comercializadas, valores que dependem da representação que a galeria e seus 

interlocutores, o PDUFKDQG, o artista e o público, possuem dentro do espaço social. 

Bourdieu destaca que o trabalho do PDUFKDQG, que atua como um “ banqueiro 

simbólico” , é possível pela colaboração dos críticos de arte, que interferem na 

divulgação da obra e na legitimação do artista. Tanto o PDUFKDQG quanto o crítico são 

agentes que atuam em conjunto com outros colaboradores – o sistema de ensino, bem 

como, a mídia falada e escrita –, que realizam um trabalho conjunto com o intuito de 

manter a crença no poder criativo do artista. Bourdieu menciona que esse poder, que é 

conferido ao PDUFKDQG e atesta a sua reputação, vem do próprio campo de produção, 

“ é o campo de produção como sistema de relações objetivas entre esses agentes ou 

instituições e espaço de lutas pelo monopólio do poder de consagração em que, 

continuamente, se engendram o valor das obras e a crença neste valor”  (BOURDIEU, 

2002, p. 25). 

Além de o artista depender do campo artístico, como menciona Bourdieu, 

modifica-se também a relação dos artistas com os noticiários e críticos de arte. Para 

DURAND (1989, p. 235-247), o texto escrito e publicado valoriza o artista, pois o que 

está em jogo não é apenas a obra, mas sim, o valor do perito. O jornalista ou crítico, ao 

escrever sobre determinada obra, mesmo qualificado ou não, interfere no gosto do 

público ou faz com que o artista se insira no sistema da arte – devido ao caráter 

hermético da arte atualmente. Ele é como um avalista do negócio, ou seja, sua palavra 

pode definir o gosto do consumidor e atestar a capacidade do artista, assim, a obra 

precisa da sua avaliação para existir. Dizer que o texto de arte é apenas um exercício 

literário é camuflar os efeitos provocados no consumidor e acalmar aqueles que não 

são abençoados pela crítica. Para ARGAN (1994, p. 16), na prática a atuação do crítico 

se ocupa principalmente da arte contemporânea, seguindo-lhe todos os movimentos e 

informando o público através da imprensa como se posicionar a cada nova linguagem. 

Visto que, a crítica de arte remonta o século XVIII, 
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o crítico é propriamente um SHULWR, uma pessoa que, possuindo uma longa e vasta 
experiência da arte, está em posição de reconhecer se, na obra que examina, se contém 
aquela TXDOLGDGH que a prática lhe ensinou encontrar-se em todas as autênticas obras de arte; 
e que, aprofundando o exame, reconhece na obra que estuda caracteres e processos que a 
aproximam das obras certas de um determinado período, de uma certa escola, de um certo 
mestre (ARGAN, 1994, p. 16). 

 

Portanto, considerando a especificidade da arte – em que a linguagem utilizada 

é compreendida por um número restrito de pessoas devido ao seu hermetismo –, o 

acesso restrito pode ser analisado como mecanismo de preservação dos diferentes 

grupos, em particular o grupo de vanguarda. Sendo assim, o gosto, não poucas vezes 

duvidoso, do consumidor determina a ação do intermediário que, por sua vez, age 

sobre a criação, da simples influência até mesmo à sujeição da produção, dependendo 

das condições dos artistas. 
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A arte de vanguarda – a arte pela arte – ocupa uma posição de destaque dentro 

do espaço social, pois permite hieraquizar os lugares – galerias, teatros, editoras –,�que 

marcam posições específicas nesse espaço, marcam também os produtos culturais que 

lhe estão associados. Através desses produtos indica-se um público que, com base na 

homologia entre campo de produção e campo de consumo, qualifica o produto 

consumido, contribuindo para constituir-lhe a raridade ou a vulgaridade, 

inconvenientes da divulgação. Sendo assim, a escolha de um lugar de publicação, no 

sentido amplo – editora, revista, galeria, jornal –, é muito importante, pois a cada 

autor, a cada forma de produção e de produto, corresponde um lugar-natural, já 

existente ou a ser criado no campo de produção. 

Ao focalizar as galerias de arte como intermediários culturais, pensamos no 

que diz BOURDIEU (1996, p. 149) sobre o “ projeto criador” .�Este projeto pode surgir 

do encontro entre as disposições particulares que um produtor ou grupo de produtores 

introduz no campo, em função da sua trajetória anterior, de sua posição no meio 

artístico e das relações sociais estabelecidas nesse meio. Portanto, a arte de vanguarda 
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– “ a verdadeira arte”  – é produzida para um número restrito de apreciadores do próprio 

meio artístico. Eles se mantêm, pelo seu capital simbólico, nos moldes da arte pela 

arte, com a consciência da dupla verdade do dom17. 

A experiência do dom se caracteriza por sua ambigüidade: de um lado, o dom 

é vivido como recusa do interesse, do cálculo egoísta, exaltação da generosidade 

gratuita e sem retorno; de outro, jamais exclui completamente a consciência da lógica 

da troca, ou melhor, da troca generosa em seu caráter constrangedor e oneroso. O dom 

é marcado por essa dupla verdade, que se define como uma mentira para si, que é 

individual e coletiva. A mentira individual a si mesmo só é possível porque está 

sustentada pela mentira coletiva de si mesmo. Esta mentira coletiva somente é possível 

porque o recalque que constitui seu princípio, cuja condição de prática é o intervalo 

temporal, está inscrito, a título de LOOXVLR,� como fundamento da economia de bens 

simbólicos. Essa economia antieconômica se baseia na denegação do interesse e do 

cálculo, ou melhor, num trabalho coletivo de gestão do desconhecimento visando 

perpetuar uma fé coletiva do valor universal. Em outras palavras, ela se apoia num 

investimento permanente nas instituições. 

Com base no estudo das instituições e da produção plástica dos artistas 

presentes nas galerias de arte selecionadas, será possível reconhecer esse investimento 

simbólico e essa reciprocidade entre pares, que fazem a vez do mercado propriamente 

dito. A negação do mercado e do comércio da arte somente é possível pela troca de 

dons, pelas trocas que produzem e reproduzem a confiança, isto é, a generosidade, a 

virtude privada ou cívica que será recompensada. Por intermédio das trocas de dons, o 

que acaba sendo ressaltado nessa hipocrisia coletiva, em e pela qual a sociedade presta 

homenagem a seu sonho de virtude e de desinteresse, é o fato de que a virtude 

constitui uma coisa política (BOURDIEU, 2001, p. 234-235, 245-246). 

Sendo assim, o termo LOOXVLR (BOURDIEU, 1996, p. 258)18 é a condição do 

funcionamento de um jogo no qual ele é também, pelo menos parcialmente, o produto. 

Essa condição fundamenta a própria regra do jogo e, conseqüentemente, o valor 

                                                           
17 O termo “ dupla verdade do dom”  tem como referência o autor Pierre Bourdieu, que por sua vez 
difere da denominação “ dom artístico”  amplamente utilizada no campo da arte. 
18 Ver: BOURDIEU, P. 0HGLWDo}HV�SDVFDOLDQDV. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. p. 235. 
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atribuído à obra no campo de produção enquanto universo de crença que, por sua vez, 

produz o valor da obra de arte como IHWLFKH�ao produzir a crença�no poder criador do 

artista e no seu talento inato. A crença coletiva no jogo (LOOXVLR) e no valor sagrado de 

suas apostas é, a um só tempo, a condição e o produto do seu funcionamento. 

Bourdieu, ao falar sobre as regras da arte, cita Mauss: “ impossível compreender a 

magia sem o grupo mágico”  (BOURDIEU, 1996, p. 193)19, visto que, o poder do 

mágico é uma impostura legítima, coletivamente ignorada, portanto, reconhecida. 

A economia do dom é apenas uma ilhota contida na economia do “ toma-lá-dá-

cá” . É ela que marca a denegação do econômico e se opõe, portanto, a economia do 

“ toma-lá-dá-cá” . O interesse da economia do dom é simbólico em oposição à busca 

exclusiva do interesse material. Essa recusa ao econômico inscreve-se na objetividade 

das instituições e nas disposições, pois é uma economia que se organiza com vistas à 

acumulação do capital simbólico. Este, por sua vez, “ se realiza, sobretudo, por meio da 

transmutação do capital econômico, operada pela alquimia das trocas simbólicas (troca 

de dons, de palavras, de desafios e revides, de assassinatos, de mulheres etc.) e apenas 

acessíveis aos agentes dotados de disposições adaptadas à lógica do ‘desinteresse’ ”  

(BOURDIEU, 2001, p. 238).�
Devido a esse mito do artista criador e pela própria regra instituída no campo 

artístico a partir da revolução simbólica realizada por Manet, comprende-se que existe 

uma certa resistência na realização de uma análise mais racional sobre a obra de arte. 

Porém, é possível realizar um estudo da produção artística e, assim, desmistificar a 

genialidade inata do artista, esclarecendo que a obra de arte depende das condições 

sociais vividas pelos artistas. Para tanto, é necessário analisar cientificamente tanto as 

condições de produção quanto as condições de recepção da obra de arte, sem reduzir a 

análise às questões formais que permeiam a obra artística. Além disso, é preciso 

identificar o meio artístico, bem como as posições que os agentes ocupam dentro desse 

espaço e quem são esses agentes. Isso torna possível identificar quais são os interesses 

e as apostas materiais ou simbólicas que os diversos grupos engendram e qual a 

                                                           
19 Ver: BOURDIEU, P. 0HGLWDo}HV�SDVFDOLDQDV. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. p. 239. 
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representabilidade de cada grupo, em função das diferentes posições dentro do espaço 

social. 

BOURDIEU (2002, p. 38) se refere ao espaço social não apenas como o 

espaço físico e geográfico, mas como suporte vazio das propriedades sociais dos 

agentes e instituições que, distribuídos por essa superficie, transformam-a no espaço 

social. Para Bourdieu, tanto a proximidade dos grupos quanto o seu distanciamento 

geram mais ou menos propriedades em comum. Sendo assim, as interações no espaço 

social não se revelam como se mostram. Há, nessas relações, intenções e interesses 

escondidos, pois “ esquece-se de que a verdade da interação nunca está na interação 

como esta se oferece à observação, mas oculta intenções diversas”  (BOURDIEU, 

1990, p. 154). 

Segundo Bourdieu, 

 

o espaço social é o lugar, relativamente estável, da coexistência dos pontos de vista, no duplo 
sentido de posições na estrutura da distribuição do capital (econômico, informacional, social) 
e dos poderes correspondentes, mas também de UHDo}HV� SUiWLFDV a esse espaço ou de 
representações desse espaço, produzidas a partir desses pontos por meio dos KDELWXV 
estruturados, e duplamente informados, quer pela estrutura do espaço, quer pela estrutura dos 
esquemas de percepção que lhe são aplicados (BOURDIEU, 2001, p.223). 

 

A questão é: como apreender essas relações objetivas que estão ocultas às 

interações em que se manifestam? As relações implicam posições específicas, que se 

apresentam em disputa e são ocupadas para obter os bens raros nesse espaço. Essas 

posições podem ser ocupadas por aqueles que possuem poderes sociais: seja capital 

econômico, cultural ou simbólico. “ O capital simbólico não é outra coisa senão o 

capital econômico e cultural quando conhecido e reconhecido”  (BOURDIEU, 1990, p. 

163). Tanto os espaços sociais quanto as posições ocupadas dentro desses espaços 

interferem na valorização da obra de arte, visto que não é o artista que produz o valor, 

são os diversos agentes dentro do sistema das artes que definem as regras nesse 

espaço. 

Com o Romantismo, somente as obras que estavam livres de convenções e 

fórmulas poderiam ser consideradas obra de arte, a partir desse período exige-se do 

artista algo original e extraordinário, porém para HAUSER (1988, p. 351), “ a 
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originalidade artística revela-se tanto em oposição como em submissão às convenções, 

e pode mostrar-se apenas dentro dos limites das convenções estabelecidas” . 

Hauser também menciona que o artista precisa conhecer as regras do jogo para 

participar do sistema das artes, que superficialmente aparenta ter uma restrição à 

liberdade de criação, mas que na verdade, não afeta os seus participantes. 

 

Um sistema, método ou jogo nos quais tenha de se seguir regras definidas e estabelecidas, 
revelam ao espectador superficial aspectos negativos somente, que parecem restringir a 
liberdade de movimentos dos jogadores, mas a pessoa que joga não se sente embaraçada 
pelas regras e move-se livremente dentro dos limites estabelecidos. (...) E assim como a 
perícia de um jogador é provocada apenas pela perícia do seu adversário, assim todas as 
realizações artísticas são o resultado de uma espécie de argumento entre as intenções e o 
talento criador do artista e as condições disponíveis, meios de expressão e convenções 
(HAUSER, 1988, p. 351-352). 
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A homologia entre o espaço dos produtores e o espaço dos consumidores, isto 

é, entre os campos literários e artísticos e o campo de poder, funda o ajustamento não 

intencional entre a oferta e a procura. Sendo assim, segundo Haskell, citado por 

Bourdieu, “ os gostos (realizados) dos consumidores são em parte determinados pelo 

estado da oferta” � (BOURDIEU, 1996, p. 266).20 Para Francis Haskell, o gosto é 

determinado pela oferta que, por sua vez, envolve a relação entre o artista e o 

mecenato. Para ele, a obra de arte será o resultado dos valores que cada época e cada 

sociedade estabelecerão como padrão de escolha, isto é, gostos que se modificam em 

função dos diferentes mecenas que investem na arte. CANCLINI (1979, p. 110) 

também menciona que o gosto pela arte é produzido socialmente, e varia com a 

mudança de classe social e de época.  

Segundo BOURDIEU (1996, p.135), na medida em que um processo de 

consagração de um objeto artístico avança, há, de um lado, uma banalização capaz de 

favorecer a divulgação e, de outro, uma desvalorização acarretada pelo aumento do 

                                                           
20 No livro 0HFHQDV�H�3LQWRUHV: DUWH�H�VRFLHGDGH�QD�,WiOLD�%DUURFD, Haskell se preocupa em responder 
em que circunstâncias uma obra de arte surge. 
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número de consumidores e pelo enfraquecimento correlativo da raridade distintiva dos 

bens. Assim, tanto a raridade relativa dos produtos culturais como o valor tende a 

decrescer. 

Quando o artista se propõe a produzir a “ arte pela arte” , a fase inicial pela qual 

passa ao entrar no campo caracteriza-se pela renuncia dos ganhos econômicos em 

troca da acumulação de capital simbólico. Porém, a fase seguinte é caracterizada como 

a fase de exploração desse capital, o que lhe assegura lucros temporais. Com isso, ela 

pode vir a acarretar na perda do capital simbólico, em oposição ao capital econômico. 

Comparando a obra de arte a um produto qualquer, como, por exemplo, o 

perfume, tem-se que as marcas que deixaram sua clientela ampliar-se em excesso, 

perderam uma parte dos seus primeiros clientes, à medida que conquistavam novos 

públicos. Ou seja, um produto até então altamente distintivo, quando é divulgado, 

desclassifica-se, pois ao mesmo tempo em que perde os novos clientes, mais 

preocupados com distinção, vê sua clientela inicial envelhecer e a qualidade de seu 

produto declinar. Fato que pode ser associado aos críticos de arte quando mencionam 

que o artista produz para o grande público. 

Na ordem do consumo, as práticas e os consumos culturais são produtos do 

encontro de dois fatores: campos de produção e espaço social em seu conjunto. Nas 

obras, o mesmo processo se manifesta, produção da posição ocupada e produção das 

disposições de seus ocupantes. As disposições exigidas – como indiferença ao lucro e 

a propensão aos investimentos arriscados – estão diretamente relacionadas à certas 

propriedades que, como a renda, constituem as condições externas dessas disposições. 

Tanto os modos de produção quanto os modos de percepção da arte são 

produzidos socialmente e ambos estão relacionados com o gosto. Há um esquecimento 

das condições sociais de produção e reprodução – pura e desinteressada – exigida 

pelas obras de arte e, também, um esquecimento das categorias de percepção que se 

apresentam como categorias de uma estética universal. Assim, as funções interessadas 

evidenciam-se pelo desinteresse nos lucros propiciados pelos consumos simbólicos, 

lucros que são transformados e que marcam a diferença legítima. Portanto, a obra de 

arte considerada enquanto bem simbólico – e não em sua qualidade de bem 
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econômico, o que ela também é – só existe enquanto tal para aquele que detêm os 

meios para se apropriar dela pela decifração. Ou seja, para o detentor do código 

historicamente constituído e socialmente reconhecido como a condição da apropriação 

simbólica das obras de arte oferecidas a uma dada sociedade em um dado momento do 

tempo. 

Cada época organiza um conjunto de representações artísticas segundo um 

sistema de classificação dominante que lhe é peculiar, formando, assim, uma 

classificação em que cada obra pertence a uma determinada época ou período em 

particular: “ A história dos instrumentos de percepção da obra constitui o complemento 

indispensável da história dos instrumentos de produção da obra, na medida em que 

toda a obra é de alguma maneira feita duas vezes, primeiro pelo produtor e depois pelo 

consumidor, ou melhor, pelo grupo a que pertence o consumidor”  (BOURDIEU, 2001, 

p. 286).�
Aqueles que não contam com os meios de acesso a uma percepção “ pura”  para 

compreender a obra de arte utilizam o conhecimento das suas práticas cotidianas. 

Sendo assim, sua apreensão se caracteriza por uma “ estética”  funcionalista que não 

passa de uma dimensão de sua ética, de seu HWKRV de classe (BOURDIEU, 2001, p. 

287-288). 

Nas classes desprovidas de capital cultural, a estética está fundada mais em 

uma privação do que em uma recusa. Não conhecendo os instrumentos de apropriação 

simbólica que permitem reconhecer a obra de arte em sua especificidade, essas classes 

aplicam à arte os mesmos códigos pertinentes à sua prática cotidiana. É o que se 

chama de conservadorismo estético, o qual leva as frações da classe dominante 

distante do pólo artístico a rejeitar as formas de arte que não seguem os cânones do 

passado. Já o gosto das classes populares pelo “ realismo”  funda-se na recusa em 

romper com os códigos conhecidos, sejam ou não artísticos, para entregar-se às 

exigências internas da obra. 

Na arte visual, a impressão da representação óptica nem sempre é o princípio 

dominante da representação, “ a obra de arte torna-se gradualmente menos uma 

representação que uma expressão do objecto; porém, os sinais através dos quais um 
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objeto é ‘exprimido’  são em maior grau uma questão de convenção, do que o serão os 

padrões pelos quais é julgado o valor imitativo de uma representação”  (HAUSER, 

1988, p. 345). O realismo é colocado como sinônimo de uma imagem visual que 

expressa o gosto do grande público em buscar no objeto artístico a sua representação 

fiel, diferente das convenções conceituais utilizadas na contemporaneidade para 

decifrar as obras de arte.�
O gosto é um dos elementos que marca e define os diferentes estilos de vida. 

Portanto, pode ser explicado como “ propensão e aptidão à apropriação (material e/ou 

simbólica) de uma determinada categoria de objetos ou práticas classificadas e 

classificadores, é a fórmula gerativa que está no princípio do estilo de vida”  

(BOURDIEU, 1994, p. 83).�Às diferentes posições no espaço social correspondem 

estilos de vida. As práticas e as propriedades constituem uma expressão sistemática 

das condições de existência – o que é denominado como estilo de vida, porque são 

produtos do mesmo operador prático: o KDELWXV.�
O estilo de vida pode ser definido como: 

 

um conjunto unitário de preferências distintivas que exprimem, na lógica específica de cada 
um dos subespaços simbólicos, mobília, vestimentas, linguagem ou héxis corporal, a mesma 
intenção expressiva, princípio da unidade de estilo que se entrega diretamente à intuição e 
que a análise destrói ao recortá-lo em universos separados (BOURDIEU, 1994, p. 83-84).�

 

Nas artes não basta que o consumidor possua um nível de renda elevado ou 

mesmo um capital cultural que abrange o conhecimento especializado sobre o campo 

artístico. Além desses dois elementos, existe um Kp[LV corporal específico que define o 

KDELWXV e as práticas. No campo artístico, essa “ unidade de estilo”  engloba a própria 

disposição estética, que, com a competência específica correspondente, constitui a 

condição da apropriação legítima da obra de arte. Isto é, ela é uma dimensão de um 

estilo de vida na qual se exprimem, sob uma forma irreconhecível, as características 

específicas de uma condição. 

A disposição estética só se constitui numa experiência do mundo na prática de 

atividades que tenham nelas mesmas sua finalidade – como os exercícios acadêmicos 
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ou de contemplação das obras de arte – e quando liberada da urgência, ou seja, sua 

prática supõe a distância do mundo que está no princípio da experiência burguesa. 

O consumo material ou simbólico da obra de arte constitui uma das 

manifestações supremas do desembaraço no sentido de, ao mesmo tempo, condição e 

disposição que a língua ordinária dá a essa palavra. O desprendimento do olhar puro 

não pode ser dissociado de uma disposição geral do gratuito ao desinteressado, 

produto paradoxal de um condicionamento econômico negativo que engendra a 

distância com relação à necessidade. Ou seja, o olhar puro aprecia a obra de arte 

apenas contemplando-a21 e valorizando-a como objeto estético, posição que revela um 

condicionamento dos indivíduos que pertencem à classes sociais mais elevadas e que 

receberam essa educação no berço familiar. Diferente do olhar interessado que aprecia 

a obra como objeto funcional, neste caso, a conduta do indivíduo frente à obra está de 

acordo com sua classe social menos elevada. Pois no seu cotidiano sempre estiveram 

preocupados em suprir as necessidades de acordo com aplicabilidade e a 

funcionalidade de cada situação, o que não seria diferente na apreciação de uma obra 

de arte. 

Na transição da pintura acadêmica à pintura moderna – que prioriza o 

elemento formal e não mais o figurativo – acentua-se esse processo pelo gratuito. A 

preferência pela pintura figurativa e pela representação fiel da beleza natural sempre 

inspira uma recusa ao formalismo, que coloca a forma em primeiro plano, isto é, o 

artista, com suas intenções, proíbe a comunicação direta e total do grande público com 

a beleza do mundo, que é a maneira, por excelência, da experiência estética popular. 

O aprendizado quase natural confere a certeza de si, correlativa à certeza de 

deter a legitimidade cultural, o verdadeiro princípio do desembaraço que identificamos 

como condição para a disposição estética. O “ gosto puro”  (BOURDIEU, 1994, p. 97), 

como ideologia do gosto natural, opõe dois modos de aquisição da cultura: o 

                                                           
21 “ A contemplação funda-se na descoberta que somente o HVSHFWDGRU, e nunca o ator, pode conhecer e 
compreender o que quer que se ofereça como espetáculo. Essa descoberta contribui muito para a 
convicção que os filósofos gregos tinham da superioridade do modo de vida comtemplativo, que 
meramente assiste e presencia (...)” , conforme cita Hannah Arendt no texto 2� SHQVDU� H� R� DJLU�� R�
HVSHFWDGRU, Aristóteles foi o primeiro a elaborar essa condição ao referir-se a 6FKROH (ARENDT, 1992, 
p. 72). 
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aprendizado total, precoce e insensível, efetuado desde a primeira infância no seio da 

família, e o aprendizado tardio, metódico, acelerado, que uma ação pedagógica 

explicita, expressa e assegura. Essa separação e classificação se evidenciam pela 

disputa, dentro do próprio campo, entre os estetas, os pedagogos e a pedagogia, pois 

esta ajudaria a suprir e recuperar essa carência de formação idealizada como natural.�
O estilo de vida das classes populares�é marcado pelo sentimento de�privação. 

A característica principal desse estilo de vida evidencia-se sempre pelo sentimento de 

incapacidade, de indignidade cultural, uma forma de reconhecimento dos valores 

dominantes. O que separa as classes populares das outras classes é o desapossamento 

da capacidade de formular seus próprios fins, que é, sem dúvida, a forma mais sutil da 

alienação. O estilo de vida popular se define em dois graus: primeiro, pela ausência de 

todos os consumos de luxo e, segundo, pelo fato de que esses consumos nele estão 

presentes sob a forma de substitutos. Isso indica um duplo desapossamento, pois, já 

que a classe popular não pode usufruir os bens de luxo, ela se contenta com um 

produto similar. Não contentes em estarem despojados do saber e da boa educação, 

eles ainda são aqueles que não sabem viver, aqueles que mais se sacrificam pelos 

alimentos materiais, que não sabem descansar e que encontram sempre alguma coisa 

para fazer. Essa prática não coincide com a definição da arte pela arte, portanto, 

mesmo que adquirissem um capital econômico, não conseguiriam pensar a arte no 

sentido do gratuito e desinteressado, mas sim, no sentido funcional.�
A arte é marcada por uma teia de disputas no interior do campo, bem como 

sobre o conceito da arte pela arte, que acaba camuflando as relações e as lutas para 

apropriação e manutenção do poder. A legitimidade da disposição pura é tão 

completamente reconhecida que tudo leva a esquecer que a definição da arte e, através 

dela, da arte de viver, é um lugar de luta entre classes. Para BOURDIEU (1994, p. 115), 

nesse jogo de disputa a dialética da pretensão e da distinção – princípio da 

transformação permanente do gosto – está associada às disposições fundamentais do 

estilo de vida que, no mesmo momento em que elas se constituem em sistemas de 

princípios estéticos explícitos, permanecem enraizadas numa arte de viver.�
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Segundo Renato ORTIZ (1994, p. 8), são três os aspectos centrais que 

conduzem as premissas epistemológicas do trabalho de Bourdieu: o conhecimento 

praxiológico, a noção de KDELWXV e o conceito de campo. “ A procura de uma sociologia 

da prática”  é a denominação que Ortiz utiliza para organizar os textos de um autor 

contemporâneo como Pierre Bourdieu e com isso situá-lo na corrente do pensamento 

sociológico moderno. 

A problemática teórica de Bourdieu aborda a mediação entre o agente social e 

a sociedade, ou seja, a oposição entre o objetivismo que enfoca as relações objetivas 

que estruturam as práticas individuais e a fenomenologia que focaliza a experiência 

primeira do indivíduo. A preocupação é a articulação dialética entre ator social e a 

estrutura social, esse tipo de abordagem é o que Bourdieu denomina de conhecimento 

praxiológico. Do ponto de vista sociológico, a controvérsia objetivismo e 

fenomenologia se traduz na oposição entre Durkheim e Weber. O pensamento de 

Durkhein discute a “ consciência coletiva”  e supõe a existência de uma essência 

transcedental exterior aos indivíduos e que os regula na dimensão da norma. Weber se 

orienta numa sociologia da compreensão tendo seu ponto de partida o sujeito. Para 

Weber não existe um “ mundo objetivo”  no sentido que Marx se refere à sociedade 

global ou Marcel Mauss aos fenômenos sociais totais, o que existe são tipos-ideais que 

se adequam a uma “ realidade objetiva”  (ORTIZ, 1994, p. 12). 

Para Bourdieu, a comunicação ocorre enquanto “ interação socialmente 

estruturada” , ou seja, “ os agentes da ‘fala’ entram em comunicação num campo onde as 

posições sociais já se encontram objetivamente estruturadas”  (ORTIZ, 1994, p. 13). 

A sociologia de Bourdieu trabalha junto com as relações de interação à 

questão de poder, geralmente negligenciada por escolas como o interacionismo 

simbólico. Mesmo fazendo uso dessa teoria, uma das objeções à teoria lingüística de 

Saussure se justifica quando menciona que a comunicação se estabelece independente 

da situação na qual o processo de comunicação se manifesta, ou seja, a posição de 
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Saussure é que, “ a ‘fala’  executa a ‘língua’ , pois o emissor e o receptor são 

considerados como impessoais e intercambiáveis”  (ORTIZ, 1994, p. 13). 

Afirmar que a interação ocorre de maneira socialmente estruturada implica 

negar a apreensão do mundo como intersubjetividade, Bourdieu aceita a consideração 

de Marx, segundo a qual “ os homens fazem sua própria história, mas não sabem que a 

realizam” , ou seja, que a sociedade nos é colocada como “ totalidade sem totalizador” , 

como diria Sartre. Portanto, o conhecimento praxiológico se coloca como teoria 

sociológica que pretende superar o objetivismo, o que elimina sua relação com o 

pensamento fenomenológico, sendo que o problema consiste em mediar a relação entre 

agente social e sociedade (ORTIZ, 1994, p. 14). 

A teoria da prática proposta por Bourdeiu recupera a idéia escolástica de 

KDELWXV que enfatiza a dimensão de um aprendizado passado. O hábito na escolástica é 

pensado como um PRGXV�RSHUDQGL, ou seja, como disposição estável para se operar 

numa determinada direção através da repetição, pela qual o hábito se tornava uma 

segunda dimensão do homem, o que garantia a realização da ação considerada. 

Bourdieu recoloca a noção de KDELWXV� como solução do embate entre objetivismo e 

fenomenologia (ORTIZ, 1994, p. 14,15). 

Bourdieu propõe uma mediação entre Weber e Durkhein utilizando conceitos 

usufruídos por Marx, ou seja, “ uma teoria da prática na qual as ações sociais são 

concretamente realizadas pelos indivíduos, mas as chances de efetivá-las se encontram 

objetivamente estruturadas no interior da sociedade global”  (ORTIZ, 1994, p. 15). 

Na teoria da prática de Bourdieu, “ o agente social é sempre considerado em 

função das relações objetivas que regem a estruturação da sociedade global”  (ORTIZ, 

1994, p. 19), na qual a prática pode ser definida como “ produto da relação dialética 

entre uma situação e um KDELWXV” . Isto é, “ o KDELWXV enquanto sistema de disposições 

duráveis é matriz de percepção, de apreciação e de ação, que se realiza em 

determinadas condições sociais”  (ORTIZ, 1994, p. 19). 

Cada ator social enfrenta uma situação específica, que se encontra 

objetivamente estruturada, a adequação entre o KDELWXV e a situação, permite fundar 

uma teoria que concilia tanto as necessidades dos agentes quanto as objetividade da 
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sociedade. “ Bourdieu denomina ‘campo’  esse espaço onde as posições dos agentes se 

encontram D�SULRUL fixadas. O campo se define como o lócus onde se trava uma luta 

concorrencial entre os atores em torno de interesses específicos que caracterizam a 

área em questão”  (ORTIZ, 1994, p. 19). Dessa maneira, Bourdieu adequa a ação 

subjetiva e a objetividade da sociedade, “ uma vez que todo o ator age no interior de 

um campo socialmente predeterminado”  (ORTIZ, 1994, p. 19). 

Ortiz pontua a diferença entre a sociologia de Goffman e a sociologia de 

Bourdieu, no que se refere à problemática do ator social. Para Goffman, “ o ator age em 

função de seu parceiro, o problema que uma situação coloca é sempre de cunho 

individual” , ou seja, o que o interacionismo simbólico considera como determinação 

do agente, “ Bourdieu apreende como objetivamente estruturado”  (ORTIZ, 1994, p. 

20). Goffman se enquadra nos limites da micro-sociologia e Bourdieu da macro-

sociologia, já que o campo não é o resultado das ações individuais dos agentes. E sim, 

“ um espaço onde se manifestam relações de poder, o que implica afirmar que ele se 

estrutura a partir da distribuição desigual de um TXDQWXP social que determina a 

posição que um agente específico ocupa em seu seio”  (ORTIZ, 1994, p. 21). 

Bourdieu denomina esse TXDQWXP de “ capital social” , que na estrutura do 

campo se divide em dois pólos opostos: o dos dominantes – que possuem o máximo de 

capital social – e os dos dominados. A divisão em dominantes e dominados implica 

numa diferenciação entre ortodoxia e heterodoxia. O pólo dominante corresponde às 

práticas de uma ortodoxia que pretende conservar o capital social acumulado e o 

dominado corresponde às práticas heterodoxas que tendem a desacreditar os detentores 

reais de um capital legítimo (ORTIZ, 1994, p. 22). 
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O mercado de arte em Curitiba não abrange o conceito que se tem do mercado 

de arte em nível nacional e internacional. Nessa pesquisa, o que se entende como 

mercado é o surgimento de um “ sistema das artes” : seus produtores, suas escolas, suas 

tradições, seus intermediários culturais, seus colecionadores e, até certo ponto, sua 

indústria de materiais artísticos. Ou seja, uma estrutura condicionada a diversos fatores 

econômicos, políticos, sociais e culturais. Dentre os vários intermediários culturais que 

compõem o mercado, a pesquisa enfoca a produção artística dos artistas das galerias de 

arte e a representação desses diversos grupos em função da representação de cada 

galeria dentro do espaço social, considerando que o desenvolvimento da arte modifica 

o valor atribuído a cada espaço, em tempos diferentes. 

Analisar a produção plástica existente nas galerias que atuam no mercado de 

Curitiba possibilita compreender as diferentes posições ocupadas pelos diferentes 

grupos de artistas em função das práticas estabelecidas, bem como das relações extra-

artísticas vivenciadas em tempos e lugares distintos. Portanto, a produção de cada 

grupo de artista e seu valor simbólico ou seu valor comercial, correspondem ao valor 

atribuído a cada galeria. 

Para BOURDIEU (1996, p. 162), a arte é marcada por uma economia às 

avessas tendo uma lógica específica na natureza dos bens simbólicos, realidades de 

dupla face, mercadorias e significações, cujo valor propriamente simbólico e valor 

mercantil permanecem relativamente independentes. As galerias de arte são 

organizações que vivem esse jogo duplo, pois a relação com o artista expressa a 

significação da obra e a relação com o consumidor expressa a obra como mercadoria. 

Tem-se de um lado o valor simbólico: os artistas plásticos que expõem suas obras nas 

galerias de vanguarda. De outro lado, o valor comercial: os artistas plásticos que 

expõem suas obras nas galerias comerciais. 
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As problemáticas da pesquisa giram em torno do fato do artista plástico ser 

classificado pelo lugar que ocupa no espaço social e não pela obra produzida. Sendo 

assim, conforme a galeria à qual o artista esteja vinculado, modifica-se o valor 

simbólico atribuído a sua obra, valor que está relacionado ao capital econômico e 

cultural atribuídos a cada galeria e aos agentes intermediários atuantes tanto nas 

galerias quantos nos diversos canais de consagração no mesmo espaço social. A 

comparação entre esses grupos servirá para confirmar a hipótese que o valor do artista 

está vinculado à galeria que o representa e que cada galeria tem valores distintos 

dentro do mesmo espaço social. 
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A pesquisa de campo foi realizada em março de 2004. Para a pesquisa 

utilizou-se somente os artistas cujas obras estavam expostas nas galerias no mês e dia 

indicado.�O critério de seleção das galerias foi feito com base na atividade comercial. 

Logo, não foram considerados os espaços que desenvolviam outras atividades – como 

a venda de móveis e objetos de decorações, os espaços que ministravam cursos 

particulares de pintura e desenho ou comercializavam molduras para quadros e 

materiais artísticos, com exceção da Galeria Solar do Rosário que desenvolve outras 

atividades paralelas e não atua apenas como galeria de arte –, e nem mesmo os espaços 

que realizavam exposições como eventos culturais ou galerias com obras exclusivas do 

artista. Dentre os vários artistas, serão considerados apenas os artistas vivos residentes 

em Curitiba, cujas obras estão à venda nas galerias selecionadas na data da pesquisa. 

No que diz respeito a produção plástica serão analisados apenas os artistas cujas obras 

são bidimensionais: pintura, desenho, gravura, fotografia, colagem; não serão 

analisados artistas com obras tridimensionais ou obras com suportes não 

convencionais, tais como: escultura, objetos, video-arte, instalação, performance, arte 

conceitual.�
A amostra das galerias de arte analisadas na pesquisa foi realizada com base 

em três fontes distintas: o Setor de Pesquisa e Documentação do Museu de Arte 
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Contemporânea do Paraná (MAC-PR), o Setor de Turismo da Fundação Cultural de 

Curitiba (FCC) e a Lista Telefônica Editel – considerando que não existia uma 

listagem oficial de quais galerias compõem o mercado de arte em Curitiba no ano de 

2004. 

No MAC foram consultadas todas as pastas referentes às galerias de arte. Para 

selecionar quais galerias poderiam estar ativas foi definido o intervalo de tempo entre 

a data da primeira reportagem e a data da última reportagem em vários jornais distintos 

– houve alguns casos em que o conteúdo do primeiro periódico indicava a data de 

abertura da galeria –, assim, foram selecionadas para a pesquisa as galerias atuantes no 

intervalo de 2000 a 2003. No Setor de Turismo da Fundação Cultural de Curitiba foi 

fornecida uma lista referente ao ano de 2002, pois a relação das galerias de arte não 

tinha sido atualizada até fevereiro de 2004, mês que antecede a pesquisa de campo. A 

Lista Telefônica Editel foi consultada através do site www.editel.com.br. 
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1950 A 1959 1 NÃO TEM 1  
1960 A 1969 3 1 4  
1970 A 1979 20 3 23  
1980 A 1989 35 9 44  
1990 A 1999 21 18 39  
2000 A 2003* 2 11 13  

* Recorte da pesquisa 
 

 

Com base na lista do MAC-PR, temos um total de treze galerias, sendo elas: 

Galeria da Caixa, Galeria Simões de Assis, Galeria Nini Barontini, Fraletti Rubbo 

Galeria de Arte, Galeria Casa da Imagem, Galeria Solar do Rosário, Galeria Noris de 

Arte, Manolo Saez Galeria de Arte, Scheneider Galeria de Arte, Espaço Cultural Franz 

Krajcberg, +HPPD� %HFNH Galeria de Arte, Meg Gerhardt Estúdio&Galeria de Arte, 

Arte Singular Meyer Pereira. Sendo que, a Galeria da Caixa promove exposições de 

arte como evento cultural, mas o seu ramo de atividade é o setor bancário; o Espaço 
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Cultural Franz Krajcberg realiza exposições de arte sem o interesse exclusivo de 

comercializar as obras; a +HPPD�%HFNH Galeria de Arte não demonstrou interesse em 

participar da pesquisa; o endereço indicado da Meg Gerhardt Estúdio&Galeria de Arte 

não foi localizado e a Galeria de Arte Singular Meyer Pereira fechou no final de 2003. 

Em função da primeira lista selecionamos oito galerias: Galeria Simões de 

Assis, Galeria Nini Barontini, Fraletti Rubbo Galeria de Arte, Galeria Casa da 

Imagem, Galeria Solar do Rosário, Galeria Noris de Arte, Manolo Saez Galeria de 

Arte, Scheneider Galeria de Arte.�
De acordo com a lista fornecida pela Fundação Cultural de Curitiba temos 

dezessete galerias: Academus, Artestil, Casa Andrade Muricy (CAM), Empório 

Cultural, Galeria Acaiaca, Galeria Arte Centro Sesc, Casa da Imagem, Galeria de Arte 

do ,QWHU, Galeria de Arte Senzala, Galeria Nini Barontini, Galeria Noris de Arte, 

Galeria Simões de Assis, Galeria Solar do Rosário, Lalique-Raluf e Cia Ltda., Manolo 

Saez Galeria de Arte, Momento Arte, Salão de Exposições da PUC-PR. A situação 

destas galerias é a seguinte, a Academus promove leilões de arte conforme menciona a 

caixa postal da secretária eletrônica, já que no endereço indicado as portas estão 

fechadas e na fachada do casarão não consta nenhuma identificação com o nome da 

galeria; a Artestil tem duas sedes, uma no Juvevê e outra no Centro, e também trabalha 

na venda de quadros, mas seu principal ramo de atividade é venda de móveis e 

decoração; a Casa Andrade Muricy realiza exposições de arte atuando como espaço 

cultural e oficial do Estado do Paraná; a Empório Cultural sua principal atividade é a 

venda de artesanato; a Momento Arte não foi localizada no endereço indicado; a 

Galeria de Arte Centro Sesc e o Salão de Exposições da PUC-PR são espaços que 

promovem mostras de arte como eventos culturais e não exclusivamente como 

comerciantes de arte; a Galeria de Arte do ,QWHU não promove mais exposições de arte 

desde o início de 2002; no endereço da Galeria de Arte Senzala existe hoje uma loja de 

móveis e decorações chamada Jordana; Lalique-Raluf e Cia Ltda. trabalha 

principalmente com o comércio de tapetes persas e as obras de artes existentes fazem 

parte do acervo particular do proprietário, não estando a venda. 
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Com base na segunda lista selecionamos sete galerias: Galeria Acaiaca, Casa 

da Imagem, Galeria Nini Barontini, Galeria de Noris de Arte, Galeria Simões de Assis, 

Galeria Solar do Rosário, Manolo Saez Galeria de Arte. 

De acordo com a lista da Editel temos trinta e três galerias: Acervo Galeria de 

Arte; Antichità Galeria de Artes; Artes e Ofícios; Atelier 7RN $UWH; Celito Medeiros; 

Celso Coppio; Cromo Espaço de Arte; Cyro S. V; Érico da Silva Ateliê; Fraletti 

Rubbo Galeria de Arte; Galeria Acaiaca; Galeria Casa da Imagem; Galeria de Arte 

Cocaco, Ltda; Galeria de Arte Mercado Persa, Ltda.; Galeria de Arte Um Lugar ao 

Sol; Galeria Mariana; Galeria Nini Barontini; Galeria Noris de Arte; Galeria de Arte 

Simões de Assis; Galeria Solar do Rosário; +HPPD�%HFNH Galeria de Arte; ,QWHUGHVLJQ 

Comércio e Representação, Ltda.; Luiz S. C Santos; Manolo Saez Galeria de Arte; 

Milano Galeria de Arte Ltda.; 0ROG� $UWH Galeria de Arte e Molduras; Pall Lajos 

(Galeria de Arte do Século XX); Raridades Galeria de Obras Primas; Ricardo Krieger; 

Schneider Galeria de Arte; Solarte, Exposição Permanente óleo sobre tela; Walton 

Obras de arte – Estúdio e Galeria; Ybakatu Espaço de Arte. 

Analisando a listagem, observamos que a Artes e Ofícios tem o mesmo 

endereço que a Lalique-Raluf e Cia Ltda., ou seja, seu ramo de atividade é o comércio 

de tapetes persas; o Atelier 7RN�$UWH trabalha principalmente no restauro de obras de 

arte e não como galeria; o Celito Medeiros está cadastrado como galeria de arte, porém 

no momento é apenas o ateliê do artista; Celso Coppio é uma a galeria de arte que 

expõe apenas as obras do próprio artista e oferece aulas de pintura, atuando 

principalmente como ateliê de arte; no Cromo Espaço de Arte, o local do endereço 

indicado se encontra fechado e o telefone indicado é de uma agência de publicidade; o 

endereço em nome de Cyro S. V também é residencial; o Érico da Silva Ateliê também 

oferece cursos de pintura e expõe as obras do próprio artista; a Galeria de Arte 

Cocaco-Ltda possui obras de arte como acervo particular da proprietária. O endereço 

da Galeria de Arte Mercado Persa, Ltda. não foi localizado; a Galeria Mariana o 

endereço é residencial; a Acervo Galeria de Arte, a +HPPD�%HFNH Galeria de Arte e 

0ROG� $UWH Galeria de Arte e Molduras atuam como galeria de arte, mas não 

demonstraram interesse em participar da pesquisa por falta de tempo no mês de março, 
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data da realização da pesquisa de campo nas galerias. A ,QWHUGHVLJQ Comércio e 

Representação Ltda tem como atividade principal o ramo de móveis e decorações; o 

endereço em nome de Luiz S. C Santos coincide com o endereço da Camargo Galeria 

de Arte, mas as obras existentes no local fazem parte da coleção do proprietário e as 

principais atividades são os cursos de desenho e pintura, além da comercialização de 

molduras para quadros; a Milano Galeria de Arte-Ltda está localizada no mesmo 

endereço da Artestil, sendo assim, suas atividades estão mais ligadas à área de 

decoração. A Raridades Galeria de Obras Primas vincula as obras encaminhadas para 

o leilão televisionado, isto é, o espaço trabalha na comercialização de obras mas não é 

aberto à visitação, sendo necessário que o cliente agende um horário para efetuar a 

compra; Ricardo Krieger trabalha como escritório de arte e não exclusivamente como 

galeria de arte, considerando que não é um espaço aberto à visitação; a Solarte - 

Exposição Permanente óleo sobre tela oferece cursos de pintura e realiza exposições 

apenas dos seus alunos e Walton Obras de Arte - Estúdio Galeria é o ateliê e galeria 

particular do artista. 

Com base na terceira lista e nas duas fontes anteriores selecionamos treze 

galerias: Antichità Galeria de Artes; Fraletti Rubbo Galeria de Arte; Galeria Acaiaca; 

Galeria Casa da Imagem; Galeria de Arte Um Lugar ao Sol; Galeria Nini Barontini; 

Galeria Noris de Arte (Noris Espaço de Arte); Galeria de Arte Simões de Assis; 

Galeria Solar do Rosário; Manolo Saez Galeria de Arte; Pall Lajos (Galeria de Arte do 

Século XX); Scheneider Galeria de Arte; Ybakatu Espaço de Arte. 
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1 Academus  X   
2 Acervo Galeria de Arte****   X  
3 $QWLFKLWj�*DOHULD�GH�$UWHV�   X  
4 Arte Singular Meyer Pereira X    
5 Artes e Ofícios   X  
6 Artestil  X   
7 Atelier 7RN $UWH   X  
8 Casa Andrade Muricy (CAM)  X   
9 Celito Medeiros   X  

10 Celso Coppio   X  
11 Cromo Espaço de Arte   X  
12 Cyro S. V    X  
13 Empório Cultural  X   
14 Érico da Silva Ateliê   X  
15 Espaço Culural Franz Krajcberg X    
16 )UDOHWWL�5XEER�*DOHULD�GH�$UWH� X  X  
17 *DOHULD�$FDLDFD�  X X  
18 Galeria Arte Centro Sesc  X   
19 *DOHULD�&DVD�GD�,PDJHP� X X X  
20 Galeria da Caixa X    
21 Galeria de Arte Cocaco Ltda.   X  
22 Galeria de Arte do ,QWHU  X   
23 Galeria de Arte Mercado Persa Ltda.   X  
24 Galeria de Arte Senzala  X   
25 *DOHULD�GH�$UWH�8P�/XJDU�DR�6RO�   X  
26 Galeria Mariana   X  
27 *DOHULD�1LQL�%DURQWLQL� X X X  
28 *DOHULD�1RULV�GH�$UWH� X X X  
29 *DOHULD�6LP}HV�GH�$VVLV� X X X  
30 *DOHULD�6RODU�GR�5RViULR�� X X X  
31 +HPPD�%HFNH Galeria de Arte**** X  X  
32 ,QWHUGHVLJQ Comércio e Representação Ltda.   X  
33 Lalique - Raluf e Cia Ltda.  X   
34 Luiz S. C Santos   X  
35 0DQROR�6DH]�*DOHULD�GH�$UWH� X X X  
36 Meg Gerardt Estúdio & Galeria de Arte X    
37 Milano Galeria de Arte Ltda.   X  
38 0ROG�$UWH Galeria de Arte e Molduras ****   X  
39 Momento Arte�  X   
40 3DOO�/DMRV��*DOHULD�GH�$UWH�GR�6pFXOR�;;�   X  
41 Raridades Galeria de Obras Primas   X  
�
���
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42 Ricardo Krieger   X  
43 Salão de Exposições da PUC-PR  X   
44 6FKQHLGHU�*DOHULD�GH�$UWH� X  X  
45 Solarte - Exposição Permanente óleo sobre tela   X  
46 Walton Obras de arte - Estúdio e Galeria   X  
47 <EDNDWX�(VSDoR�GH�$UWH�   X  

FONTE: * MAC-PR - SETOR DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO 
** FCC - SETOR DE TURISMO 
*** LISTA TELEFÔNICA EDITEL 
NOTAS: Somente as galerias em negrito foram selecionadas para a pesquisa. 
**** As galerias permanecem ativas, mas não se disponibilizaram a participar da pesquisa. 
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Para realizar a classificação das galerias foram pesquisadas informações 

relativas ao espaço físico das mesmas e a forma como o mesmo é organizado e 

utilizado. São elas: disposição das obras no espaço de cada galeria; existência de 

etiqueta de preço; realização de exposição; se possuem ou não obras de autores 

falecidos; questões de armazenamento e conservação da obra; e por último, localização 

geográfica da galeria em relação à espaços territoriais da cidade que carregam maior 

ou menor valor simbólico.�
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1 Antichità Galeria de Artes *  
SIM 

 
SIM 

 
NÃO 

 
SIM - POUCO 

 
NÃO/NÃO 

SÃO 
FRANCISCO 

2 Fraletti Rubbo Galeria de Arte** SIM NÃO SIM NÃO NÃO/NÃO BAIRRO DO BATEL 
3 Galeria Acaiaca**  

SIM 
 

SIM 
 

SIM 
 

SIM - MUITO 
 

NÃO/NÃO 
SÃO 

FRANCISCO 
4 Galeria Casa da Imagem*** NÃO NÃO SIM NÃO SIM/SIM CENTRO 
5 Galeria de Arte Um Lugar ao Sol*  

SIM 
 

SIM 
 

NÃO 
 

SIM - POUCO 
 

NÃO/NÃO 
SÃO 

FRANCISCO 
6 Galeria Nini Barontini*   DADO NÃO    
  SIM SIM FORNECIDO NÃO NÃO/NÃO BIGORRILHO 

7 Galeria Noris de Arte** NÃO NÃO SIM NÃO SIM/NÃO BIGORRILHO 
8 Galeria Simões de Assis** NÃO NÃO SIM SIM SIM/NÃO BAIRRO DO BATEL 
9 Galeria Solar do Rosário**     DADO NÃO   SÃO 
  SIM SIM FORNECIDO SIM - POUCO NÃO/NÃO FRANCISCO 

10 Manolo Saez Galeria de Arte**    DADO NÃO   
  SIM NÃO SIM FORNECIDO NÃO/NÃO BAIRRO DO BATEL 

11 Pall Lajos (Gal. de Arte do Séc. XX)*  
SIM 

 
SIM 

 
NÃO 

 
SIM - POUCO 

 
NÃO/NÃO 

CENTRO/PRAÇA 
TIRADENTES 

12 Schneider Galeria de Arte*  
SIM 

 
SIM 

 
NÃO 

 
SIM - POUCO 

 
NÃO/NÃO 

SÃO 
FRANCISCO 

13 Ybakatu Espaço de Arte*** NÃO NÃO SIM NÃO SIM/NÃO ALTO DA RUA XV 
FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO 2004 
NOTAS: �*5832�&20(5&,$/� Antichità, Um Lugar ao Sol, Nini Barontini, Pall Lajos (Galeria de Arte do Séc. XX), Schneider. 
�*5832�,17(50(',È5,2� Fraletti Rubbo, Acaiaca, Noris Espaço de Arte, Galeria Simões de Assis, Solar do Rosário, Manolo Saez. �*5832�'(�9$1*8$5'$� Casa da Imagem, Ybakatu Espaço de Arte. 
**** Ver o mapa de cada Bairro. 
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O primeiro critério é a maneira como as obras estão dispostas na parede das 

galerias. Na Casa da Imagem, na Noris, na Simões de Assis e na Ybakatu, as obras não 

estão distribuídas lado a lado na parede, estão colocadas como se estivessem expostas 

num vernissage do artista, facilitando a visualização do observador e valorizando cada 

obra separadamente, sem ressaltar o aspecto comercial da obra e do próprio espaço. 

O segundo critério é se as obras expostas nas diferentes galerias possuem 

etiquetas de preço. Dentre as galerias analisadas, a Fraletti Rubbo, a Casa da Imagem, 

a Noris, a Simões de Assis, a Manolo Saez e a Ybakatu, não possuem etiquetas, a 

consulta de preço deve ser feita direto com o funcionário da galeria, quando os preços 

estão fixados na obra ela é associada à mercadoria e novamente reforça o seu aspecto 

comercial. 

O terceiro critério é se as galerias realizam exposições de arte. A Fraletti 

Rubbo, a Acaiaca, a Casa da Imagem, a Noris, a Simões de Assis, a Manolo Saez e a 

Ybakatu, promovem exposições. O fato das galerias realizarem exposições de arte, de 

um lado, valoriza tanto a galeria quanto o artista, pois, neste caso, a galeria cumpre a 

sua dupla função, para BOURDIEU (1996, p. 162-163), as obras expostas são objetos 

para serem apreciados e objetos para serem comercializados. De outro lado, promove a 

coesão do grupo e reforça a auto-imagem dos membros desse grupo perante os outros 

canais de legitimação e os membros dos outros grupos que dividem o mesmo espaço 

social. 

O quarto critério é se as galerias possuem obras de artistas falecidos. A Fraletti 

Rubbo, a Casa da Imagem, a Nini Barontini, a Ybakatu, não trabalham com artistas 

falecidos. Quando a galeria trabalha com artistas falecidos, o valor da galeria está 

associado ao valor do próprio artista, pois se o artista for consagrado e a galeria possue 

suas obras, a galeria também é valorizada, como, por exemplo, a Galeria Acaiaca com 

as obras de Theodoro De Bonna e Alfredo Andersen. Assim, se o artista não é 

consagrado a galeria também não é valorizada. Visto que a valorização póstuma é um 

dos itens que interfere no preço da obra. 
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Para PINHO (1988, p. 58), o mercado de obras pictóricas organiza-se em 

torno da escassez do bem artístico, caracterizado pela unicidade, mecanismo que 

justifica a valorização póstuma dos artistas consagrados. Sendo assim, o estudo do 

mercado de pintura apresenta várias dificuldades, primeiro, porque é o local onde se 

opera a transmutação de um bem cultural de alta dignidade em simples mercadoria, 

sujeita às variações da oferta e da procura, segundo, porque a demanda não inclui 

todos os consumidores de arte, nem todos os artistas estão integrados no fluxo da 

oferta, nem o preço das obras são transparentes. 

De acordo com a autora, essa transparência não ocorre porque, 

 

uma parcela das transações é operada no mercado informal, subterrâneo, oculto, invisível e 
não-quantificável, inexiste em termos de contabilidade nacional. Soma-se a isso a regra de 
ouro do segredo profissional, considerada básica no mercado de arte, sobretudo se qualquer 
tipo de informação de um PDUFKDQG ou comerciante de arte implicar riscos fiscais ou 
indiscrição sobre o modo de financiamento das compras e vendas, volume de negócios, total 
de contratos assinados por artistas (PINHO, 1988, p. 58). 

 

Soma-se à dificuldade resultante da pluralidade de escolas, movimentos, 

correntes ou tendências artísticas concorrentes entre si, que obedecem a normas 

diversas e heterogêneas. 

Katiucya PÉRIGO (2003, p. 4-19), em sua pesquisa sobre o artista paranaense 

Miguel Bakun, mostra essa valorização póstuma e analisa como o artista saiu do 

anonimato após ter se suicidado.22 Em Curitiba, de acordo com o depoimento de 

Fernando Velloso dado a PÉRIGO (2003, p. 71), a pessoa que desejasse vender uma 

obra de um artista já falecido, deveria utilizar como parâmetro o preço de mercado23 

vinculado nas galerias de arte: 

                                                           
22 No início da década de 1970, transcorridos praticamente dez anos após o falecimento do artista, as 
obras passam a ter boa cotação de mercado, indícios disso, são notícias de roubos e falsificações da 
sua produção. Além das obras falsificadas muitas delas foram terminadas ou retocadas por 
especuladores que tiveram acesso a várias obras do artista que estavam inacabadas. Fernando Velloso 
especialista em reconhecer as falsificações de Bakun é quem relata este fato à pesquisadora (PÉRIGO, 
2003, p. 40-42). 
23 Utilizamos a denominação preço de mercado com base no autor João Carlos Lopes dos SANTOS 
(1999, p. 97-98), que em seu livro 0DQXDO� GR� 0HUFDGR� GH� $UWH, menciona que existem preços 
diferentes para a mesma obra. O preço de ateliê: aquele que os PDUFKDQGV pagam aos artistas; o preço 
de galeria: aquele que é praticado por esses estabelecimentos; e, o preço de mercado: aquele que o 
mercado efetivamente paga. Os fatores utilizados para cotar o preço de mercado diferem do preço de 
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O que vale é você ver o que acontece nas galerias, ou com pessoas que vendem. Por 
exemplo, o sujeito tem um De Bona, um Viaro, um Andersen (artistas paranaenses já 
falecidos), morrendo o chefe da família, os quadros ficam para os herdeiros. Algum resolve 
vender, põem a venda, oferece (...) vai até a galeria para ver se tem alguma coisa parecida 
com o que ele tem para vender. Aí, encontra numa determinada galeria um quadro do mesmo 
autor, mais ou menos do mesmo tamanho. Então ele se baseia naquele preço, para oferecer a 
peça que ele tem (PÉRIGO, 2003, p. 71). 

 

Já que não podia ser feito como em São Paulo e na Europa que utiliza as 

cotações dos leilões de arte, que no nosso caso são os leilões televisionados – veículo 

que desvaloriza tanto o artista quanto o mercado de arte. E nem mesmo recorrer às 

cotações apresentadas nos jornais locais, que de acordo com Fernando Velloso, ambas 

são fontes de fácil manipulação, sendo assim, não eram suficientes para garantir uma 

cotação precisa e de confiança. 

Assim como PINHO (1988, p. 58-59), Santos também menciona que o preço 

de mercado da obra é uma convenção que depende de vários fatores: 

 

a oferta e a procura, criatividade do artista, habilidade pictórica, padrão de regularidade dos 
trabalhos, inserção no mercado, número equilibrado de trabalhos disponíveis, formação 
profissional, currículo, VWDWXV da galeria ou PDUFKDQG que representam o artista, o partido de 
PDUNHWLQJ adotado, qualidade intrínseca do material usado, modismos de mercado, 
influências conjunturais e econômicas (SANTOS, 1999, p. 97-98). 

 

Com base no depoimento de Velloso, é possível comprovar que essas 

variações citadas por Santos e Pinho interferem no valor de mercado, segundo ele, os 

valores das obras de artistas paranaenses ainda hoje devem ser cotados de acordo com 

o mercado das galerias, os critérios observados para definir o preço são geralmente 

igualdade de tamanho de tela e de autoria. Velloso prossegue dizendo à PÉRIGO 

(2003, p. 71-72) que a cotação de mercado vinculada nas galerias de arte também está 

sujeita à flutuações: seja pela quantidade de compradores, seja pelo falecimento do 

artista, seja pela localidade que o artista reside em relação à localidade a ser 

comercializada a obra. 

                                                                                                                                                                                     
ateliê e de galeria, tanto um quanto outro são mais genéricos, obedecendo muitas vezes ao critério de 
tamanho do quadro. Já o preço de mercado é específico e depende do valor da obra, em função de um 
determinado tempo e espaço.  
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A valorização póstuma do artista é caraterística do mercado de bens 

simbólicos, segundo PÉRIGO (2003, p. 89), a morte do artista pode definir o valor da 

obra pela redução da oferta – logo após a morte de Theodoro De Bona e Guido Viaro, 

Velloso percebeu que os preços negociados eram altíssimos e depois se acomodaram. 

Outro argumento utilizado em Curitiba é atribuído à genialidade do artista somado ao 

mito local, em particular ao Bakun: artista ingênuo e maldito. Fernando Velloso 

prossegue dizendo que o público local que adquire obras de artistas paranaenses a 

preços altos, em outros Estados os valores são mais baixos do que se fossem vendidos 

em Curitiba.24 

Devido às especificidades em estabelecer o valor de uma mercadoria tão 

particular como as obras de arte, com base nos exemplos já mencionados, o foco da 

pesquisa não é discutir o preço de mercado, e sim, elucidar que os preços, o volume de 

venda e o perfil do consumidor que estão relacionados com a posição que o artista 

ocupa no espaço social, tendo como referência as galerias de arte – espaço que de 

acordo com esses critérios, segundo BOURDIEU (1996, p. 167-168), classifica tanto o 

produto quanto o consumidor. 

O quinto critério analisa a segurança das obras, a conservação da obra no 

espaço da galeria e a adequação arquitetônica do espaço projetado. Verificando se as 

galerias possuem ou não seguro contra roubo ou incêndio e de que maneira o artista é 

ressarcido numa dessas duas situações. Analisando de que maneira as obras são 

armazenadas no acervo da galeria e como é realizado o transporte das obras, bem 

como a infraestrura interna da galeria – espaço amplo, iluminação, visualização 

adequada das obras, controle de umidade. E por último, se a arquitetura condiz com a 

de uma galeria de arte. 

A maioria dos espaços possui alarme monitorado, seguro contra roubo e 

incêndio, embora, apenas a Galeria Simões de Assis mencione que possui seguro das 

obras e não apenas do local. No montante total das obras expostas nas galerias 

                                                           
24 Velloso exemplifica a situação citando outro artista paranaense, Arthur Nísio, que, segundo ele, é 
valorizado 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 de quem ele seja. Um quadro que aqui é vendido por 
40.000 Reais (Quarenta Mil Reais) ninguém paga 5.000 Reais (Cinco Mil Reais), se você não der a 
informação de que em Curitiba, no Paraná, se paga tal preço”  (PÉRIGO, 2003, p. 90). 
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analisadas algumas fazem parte do acervo e outras são consignadas – prática comum 

em todas as galerias, variando apenas a quantidade por espaço, por exemplo, na 

Simões de Assis a maioria das obras é do próprio acervo. No caso das obras 

consignadas a responsabilidade por algum dano na obra é de encargo da galeria. O 

transporte das obras é realizado de três maneiras: pela própria galeria, pelo artista e por 

empresas contratadas em transporte aéreo e rodoviário. 

Quando perguntado sobre as exigências arquitetônicas para que a galeria 

atendesse o seu fim de maneira eficaz, a maioria dos galeristas menciona a 

preocupação com os espaços amplos e com a iluminação – o item iluminação é 

mencionado de modo genérico, sem nenhuma explicação mais detalhada –, não existe 

a preocupação com a medição da umidade e temperatura do ambiente,25 esse item, 

segundo os proprietários, atende a demanda das instalações museológicas e não das 

galerias de arte. 

Nas galerias analisadas não existe a medição de umidade e da temperatura. 

Muitas das galerias preenchem a parede inteira com obras, aproveitando todos os 

espaços sem se preocupar com a visualização. E mesmo o armazenamento é feito de 

maneira improvizada. Sobre a arquitetura, apenas a Galeria Casa da Imagem – 

considerando seu endereço atual – foi projetada com o propósito de ser uma galeria de 

arte. As demais se destinavam a outros fins, sendo apenas readequadas internamente. 

 

 

 

 

                                                           
25 De acordo com Luci Amélia Salles a umidade relativa e a temperatura ambiente são os dois 
elementos mais importantes para a conservação de uma obra. Além disso, também deve haver o 
cuidado com a luz que também deve ser calculada – por exemplo, uma obra em papel não pode 
ultrapassar 50 lux (jato de luz) – existe duas medições oficiais: em lux e ultravioleta. A primeira é 
calculada pelo luxímetro e a segunda pelo uvímetro. A solução para minimizar as incidências 
luminosas prejudiciais às obras é a colocação de filtros nas janelas e clarabóias. Sendo assim, a luz e a 
temperatura ficam em primeiro plano, mas a colocação das obras no ambiente também deve ser 
planejada. Salles trabalha há vinte quatro anos com montagem de exposições – incluindo participações 
em duas bienais de São Paulo – das quais atuou duas décadas nos espaços da FCC. In: FERNANDES, 
José Carlos. Um espetáculo nos bastidores. Profissionais de conservação e montagem são atores 
invisíveis por trás das exposições. *D]HWD�GR�3RYR���&DGHUQR�*, Curitiba, 15 out. 2004. 
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O sexto critério diz respeito à localização geográfica das galerias, item que 

interfere tanto no valor comercial das obras quanto no perfil do público que freqüenta 

cada galeria. Primeiro, a galeria que está situada numa região predominantemente 

comercial provavelmente atinge um público com poder aquisitivo menor, como é o 

caso da Galeria de Arte do Século XX, localizada na Praça Tiradentes, visto que, a 

galeria divide o espaço com outras lojas de diversos ramos comerciais. Segundo, as 

galerias que estão situadas no Bairro São Francisco – neste caso, a região não deixa de 

ser comercial, mas prevalece a importância cultural –, a Antichità, a Acaiaca, a Galeria 

de Arte Um Lugar ao Sol, a Solar do Rosário e a Schneider, todas estão localizadas 

próximas uma da outra. Terceiro, a Fraletti Rubbo e a Manolo Saez que se situam no 

Design Center Batel, no Bairro do Batel. E a Simões de Assis que também está 

localizada no Bairro do Batel, mas não divide espaço com nenhuma outra galeria. As 

três galerias estão situadas numa região comercial, que atinge um público com poder 

aquisitivo maior se comparada às primeiras localidades, o que diferencia também o 

tipo de público. A Galeria Noris de Arte e a Galeria Nini Barontini estão localizadas 

no mesmo Bairro, no Bigorilho, não são próximas uma da outra e a região atinge um 

público de poder aquisitivo médio e alto. Quarto, a Casa da Imagem e a Ybakatu, que 

não estão próximas à nenhuma outra galeria, pois a primeira se situa no Centro – perto 

da Reitoria da UFPR –, e a segunda, no Alto da Rua XV. As galerias localizadas na 

mesma região antigem um mesmo público, o que ocasiona uma produção plástica 

comum, tanto na seleção dos artistas quanto no preço das obras. 

Além do espaço físico, analisou-se as obras expostas: o estilo e a temática de 

cada artista; número de pintores e quantidade de obras – por artista e total. Tais 

informações estão detalalhadas nos quadros 4, 8 e 11. Os estilos encontrados foram: 

“ pintura de gênero” , no estilo figurativo, cujos temas mais usuais são a paisagem, 

paisagem com pinheiro, marinha, natureza-morta, cenas religiosas, casario, nu 

feminino, etc; no estilo abstrato; uso experimental de materiais; desenhos sobre 

gravuras e fotos. 

 

�
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Como metodologia para discutir a produção artística presente em Curitiba em 

2004, agrupamos os artistas de acordo com a classificação das galerias que realizamos. 

Para fins de análise podemos definí-las como galerias comerciais, espaços 

intermediários e de vanguarda. As treze galerias selecionadas estão assim distribuídas: 

comerciais – Antichità, Galeria de Arte do século XX, Galeria de Arte Um Lugar ao 

Sol, Nini Barontini, Scheneider; intermediárias – Acaiaca, Fraletti Rubbo, Manolo 

Saez, Noris Espaço de Arte, Simões de Assis Galerias de Arte, Solar do Rosário; e 

vanguarda – Casa da Imagem e Ybakatu Espaço de Arte.�
�
������*DOHULDV�&RPHUFLDLV�
 

As obras expostas no primeiro grupo de galerias (ver quadro 4 em anexo) são 

mais tradicionais, a maioria é pintura na técnica óleo ou acrílica sobre tela, na qual 

predomina o estilo figurativo: com variações entre a pintura realista com pincelada 

acadêmica ou pincelada impressionista e a pintura abstrata com figuras. Os temas mais 

recorrentes são: paisagem, paisagem com pinheiro, marinha, natureza-morta, cenas 

religiosas, casarios, nu feminino. O tipo de produção plástica vinculada nas galerias 

comerciais classifica o grupo, ou seja, a produção é o que separa os grupos em pólos 

extremos, de um lado, os artistas de vanguarda, de outro, os artistas comerciais. 

Esse grupo pode ser subdividido em dois grupos menores. De um lado, os 

artistas cujas obras estão expostas em mais de uma galeria do grupo comercial e 

aparecem no grupo intermediário. De outro, os artistas cujas obras aparecem apenas no 

grupo comercial e não aparecem no grupo intermediário. 
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48$'52� ���� �� 5(6802� '2� 48$'52� �� �� &/$66,),&$d2� '26� $57,67$6� (�48$17,'$'(�'(�2%5$6�(0�)81d2�'$6�*$/(5,$6���*5832�&20(5&,$/�
�
*$/(5,$6�
Antichità Galeria de Artes, Galeria de Arte Um Lugar ao Sol, Galeria Nini Barontini, Galeria de Arte 
do Século XX, Schneider Galeria de Arte.�
48$17,'$'(�'(�$57,67$6 2%5$6 
Parcial Comercial 51 (36 Figurativo, 11 Abstrato com figura, 04 Abstrato) 169 
 Comercial e intermediário 20 (15 Figurativo, 01 Abstrato com figura, 04 Abstrato) 168 
Geral  71  337 
48$17��$57,67$6�&20(5&,$,6��48$17��2%5$��
���DUWLVWDV����REUD��
Amadeu Glaab, Ami Weffort, Ana Maria Padro, Carmen Zanchi, Celso Coppio, Cristina Cesário, 
Fumiko, Helaine Schneider, Jair Amaral, Juliana Wildner, M. Tridapalli, Mara de Toledo, Marcelo de 
Souza, Maria Luiza Kozikhi, Osmar Carboni, Paulo Assis, Roberto Barros, Silvio Rocha, Taurant 
Delavy. 
���DUWLVWDV����REUDV��
A. Menezes, Beatriz Nocera, Cláudio Cannet, Dante Luiz Tanner, Idóvelle Massaranduba, Nélly 
Ceschim, G. Lamparelli, Neuza Parolin, Nilson Sampaio, Padre Chico, Regina Sorbello, Tonia 
Parreira.�
���DUWLVWDV����D���REUDV��
(3) Janete Mehl, S. Safir, Toni Menzel, Waltraud Sekula; (4) E. Mylla, Gladys Mariotto, Mário 
Rubinski; (5) Adelina Furuie, Arlene Seneglaglia, Cristina Fauquemont, Leon Bosko, Vagner Aniceto.�
��DUWLVWDV����D����REUDV��
(6) Ivo Endrissi, Mara Maynardes; (7) Jan Boguslawski; (8) Angel; (11) Simone Campos, Sofia 
Dyminski; (12) Karimi Preuss; (16) Belmiro Santos.�
48$17��$57,67$6�&20(5&,$,6�(�,17(50(',È5,26��48$17��2%5$��
��DUWLVWDV����REUD���
Armando Merege, Harvey Schlenker, João Osorio Brzezinski, José Antonio de Lima, José Eleotério 
Neto, Roberto Fukuda.�
��DUWLVWDV����D���REUDV� 
(2) Vivian Vidal; (4) Carlos Eduardo Zimmermann, Cássio Mello, Corina Ferraz; (5) Miriam Martins, 
Paulo Gambús, Vilmar Lopes.�
��DUWLVWDV��$FLPD���REUDV��
(8) Fernando Calderari; (9) Renê Tomczak; (12) Álvaro Borges Jr., Ruben Esmanhotto; (13) Fernando 
Ikoma, (16) Érico da Silva, (63) Rogério Dias.�
 

�
A Antichità Galeria de Arte está localizada nas Arcadas de São Francisco. A 

galeria tem três salas pequenas e não promove exposições de arte. As obras estão 

dispostas lado a lado nas paredes e com etiquetas fixadas nas mesmas, que indicam o 

nome artístico do artista, a dimensão e o valor da obra: indicado em parcelas menores 

e não o valor total. Não consta nem a técnica, nem a data e eventualmente o título é 

mencionado. A informação existente nas etiquetas mostra que para esse espaço o 

principal é a comercialização do quadro, já que a data possibilitaria identificar que fase 
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pertence a produção do artista, ou mesmo, serviria de análise para verificar o que 

Bourdieu fala sobre a produção de tempo longo e a produção de tempo curto. 

Dentre os quadros expostos havia cinquenta e seis artistas no total, incluindo 

vinte e seis artistas residentes em Curitiba. Sendo que o artista Guilherme Matter já 

faleceu. E, alguns nomes fazem parte de uma memória coletiva, pois são 

representantes de um determinado período dentro da História da Arte Paranaense ou 

possuem vínculos familiares com outros artistas. Por exemplo, Álvaro Borges Jr., filho 

de Álvaro Borges, artista paranaense já falecido. Érico da Silva e Fernando Calderari 

que pertencem à geração 1960 e eram vistos como integrantes de um mesmo grupo, o 

grupo da vanguarda abstrata (ver quadro 5 em anexo). 

A Galeria de Arte Século XX não promove exposições de arte e está 

localizada na galeria Tobias de Macedo. O proprietário da galeria é Pall Lajos, que 

coincide com o nome retirado da Lista Telefônica Editel. A galeria tem apenas uma 

sala e as obras estão dispostas lado a lado nas paredes, nas etiquetas dos quadros 

consta apenas o nome do artista, o valor e a temática da obra. A galeria trabalha com 

quinze artistas: A. L. Becker, Alminda Miranda, A. Menezes, Amadeu Glaab, Ami 

Weffort, Cristina A. Pereira, Enrique Eguren, Francisco Céa, Harvey Schlenker, Horst 

Schnepper, José Brasiliense, José Rosário, Leonidas, Lóris Foggiato, Nando Ribeiro. 

Dos quais quatro deles residem em Curitiba: A. Menezes, Amadeu Glaab, Ami 

Weffort, Harvey Schlenker, sendo que os artistas A. L. Becker e Lóris Foggiato são 

falecidos. 

A Nini Barontini Galeria de Arte está localizada no Bigorilho. O espaço 

possui três salas de exposição e um corredor entre as salas. Não foi possível verificar 

se a galeria promove exposições de arte ou apenas comercializa, pois a ficha sobre os 

dados da galeria não foi preenchida. A única informação dada pela proprietária Nini 

Barontini é que ela já atua no mercado há trinta anos. A galeria passa a se chamar Nini 

Barontini quando Nini abre esse novo espaço em 1985, mas desde 1974 já trabalhava 

na Galeria Eucatexpo. 

O espaço não foi projetado para ser uma galeria de arte, e sim uma residência, 

Nini menciona que foram feitas alterações na fachada e nas paredes internas com o 
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propósito de deixar o espaço amplo. No que se refere à segurança, a galeria possui 

alarmes monitorados e grades externas, existe seguro contra incêndio que inclue a 

edificação e não as obras. O transporte é realizado pela própria galeria. A maioria das 

obras é consignada, quando não estão expostas são armazenadas em engradados para 

telas. 

No que se refere à distribuição interna das obras, a visualização é inadequada 

pelo excesso de obras expostas, ou seja, os quadros estavam colocados lado a lado nas 

paredes e nas etiquetas estava apenas indicado o nome do artista e o título das obras. 

Não constavam nem a dimensão e nem o valor do quadro. Dos trinta e nove artistas 

que a galeria trabalha, a maioria reside em Curitiba (ver quadro 4 em anexo). Na data 

que a pesquisa foi realizada não havia nenhuma obra de artista falecido, restando 

apenas doze artistas de outras localidades: Ale Zanonato, Boner Jr., Cecília Braun, 

Cláudio Rodrigues, Cristina Hermes, Daniel Freire, Egnolf Theilacker, Gláucia 

Miscow, Luiz Badia, Nando Ribeiro, Paulo Marinho, S. Baptista.�
A Galeria de Arte Um Lugar ao Sol está localizada em frente às Arcadas de 

São Francisco. Claudiney Belgamo, sócio da galeria, foi quem nos atendeu. 

Posteriormente entrevistamos a proprietária Munira Calluf, que me forneceu os dados 

sobre a galeria. A galeria foi aberta no dia 12 de abril de 2000, dentre as galerias 

visitadas essa é a que contém a maior quantidade de artistas (138) e o maior número de 

salas (8). 

O espaço não foi projetado para ser uma galeria de arte, para tanto foram 

realizadas alterações internas como iluminação, adequação das salas e paisagismo. A 

arquitetura externa não foi modificada, pois a edificação foi tombada como patrimônio 

histórico. A galeria é segurada contra incêndio e roubo – o seguro engloba a edificação 

e não as obras de arte –, além da vigilância eletrônica. O transporte das obras dos 

artistas que não residem no Paraná são realizados via vaspex, já o transporte das obras 

dos artistas locais fica a cargo do próprio artista ou da galeria, sem que esta contrate 

empresas especializadas. 

A galeria trabalha com obras consignadas e com obras do acervo, sendo que a 

maioria está exposta nas paredes dispostas em dois andares, colocadas lado a lado nas 
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paredes e com etiquetas fixadas nas mesmas, que indicam o nome artístico do artista, a 

dimensão e o valor da obra. Não consta a técnica nem a data e, eventualmente, o título 

é citado.�Desde sua abertura em 2002 foram feitas apenas duas exposições, sendo que 

em 2003 não foi realizada nenhuma. A galeria possue poucas obras de artistas 

falecidos, aproximadamente 15% do total de artistas vivos que a galeria apresenta�(ver 

quadro 6 em anexo). 

Do montante total de artistas vinculados à galeria, cerca de 25% reside em 

Curitiba, somando trinta e sete artistas. Considerando os artistas de Curitiba, onze já 

faleceram: Alberto Massuda, Álvaro Borges, Waldemar Curt Freÿesleben, Guido 

Viaro, Guilherme Matter, Helena Wong, Kurt Boiger, Luiz Carlos de Andrade Lima, 

Poty Lazzarotto, Ricardo Krieger, Wilson Andrade Silva. 

Dentre os artistas de Curitiba, Rogério Dias, Fernando Calderari e Sofia 

Dyminski são os que mais vendem. Segundo a proprietária da galeria, o crescimento 

das vendas da Sofia Dyminski justifica-se pela idade avançada da artista, que 

completará 86 anos neste ano de 2004.26 Munira cita também Érico da Silva e Simone 

Campos como artistas que tem boa aceitação no mercado.�
A galeria Schneider está localizada em frente ao Memorial de Curitiba. O 

espaço foi projetado para ser uma residência, sendo assim, foram feitas alterações 

internas para que o projeto original se adequasse a uma galeria de arte, como: alteração 

do piso, revestimento nas paredes e projeto de iluminação. A segurança da galeria é 

feita por alarme monitorado, a edificação possui seguro contra roubo e incêndio, as 

obras não. 

As obras expostas – algumas são consignadas e outras são do acervo – estão 

dispostas lado a lado nas paredes, em quatro salas: uma grande e três menores. As 

etiquetas estão fixadas nos quadros e indicam o nome artístico do artista, a dimensão e 

o valor da obra, não consta nem a técnica nem a data e eventualmente o título é 

mencionado. Dos quarenta e oito artistas com quem a galeria trabalha, apenas quatorze 

residem em Curitiba: Álvaro Borges Jr., Cláudio Cannet, Érico da Silva, Fernando 

                                                           
26 Sofia Dyminski nasceu em Varsóvia na Polônia em 1918, veio para o Brasil em 1929 permanecendo 
em São Paulo até 1932, a partir de 1950 vem para Curitiba e naturaliza-se no Paraná. 
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Calderari, Fernando Ikoma, Helaine Schneider, Horst Schnepper, Idóvelle 

Massaranduba, Maria Luiza Kozikhi, Roberto Barros, Rogério Dias, Silvio Rocha, 

Toni Menzel, Vilmar Lopes. Sendo que os artistas Poty Lazzarotto e Wilson Andrade 

Silva já são falecidos�(ver quadro 7 em anexo). 

Embora sejam todas galerias comerciais, observa-se uma diferenciação no 

interior do grupo: a Galeria de Arte do Século XX é a menor em termos de espaço e 

acervo, sendo a que detém menor poder econômico e cultural. Além disso, ela distoa 

do restante do grupo comercial, devido a quantidade de obras por artistas e a 

quantidade de artistas ser menor em relação às outras galerias do mesmo grupo. Já a 

galeria Nini Barontini pelo tempo de permanência no mercado da arte em Curitiba tem 

maior capital cultural, bem como, a Galeria de Arte Um lugar ao Sol tem maior capital 

econômico. 

 

������*DOHULDV�,QWHUPHGLiULDV�
 

As obras do segundo grupo de galerias – as intermediárias – são mais 

diversificadas. As classificamos de intermediárias porque algumas delas se aproximam 

do grupo comercial e outras se aproximam do grupo de vanguarda, sendo necessário 

discutir cada uma separadamente. Fazem parte desse grupo as galerias: Acaiaca, 

Fraletti Rubbo, Manolo Saez, Noris Espaço de Arte, Simões de Assis Galerias de Arte, 

Solar do Rosário. 

No grupo intermediário as obras variam entre o estilo figurativo e o estilo 

abstrato, a temática das obras figurativas engloba paisagem, natureza morta, casario e 

marinha, a temática das obras abstratas também são imagens abstratas. Nesse grupo 

acorrem subdivisões em função dos artistas e das obras (ver quadro 8 em anexo). 
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�
*$/(5,$6�
Fraletti Rubbo Galeria de Arte, Galeria Acaiaca, Galeria Solar do Rosário, Manolo Saez Galeria de 
Arte, Galeria Noris de Arte (Noris Espaço de Arte).�
48$17,'$'(�'(�$57,67$6� 2%5$6�
Parcial Intermediário 22 (06 Figurativo, 02 Abstrato com figura, 14 

Abstrato) 
48 

 Intermediário e Comercial 20* (15 Figurativo, 01 Abstrato com figura, 04 
Abstrato) 

149 

Geral  42  197 
* Os artistas são os mesmos do Quadro 4, o que altera é a quantidade de obras por artista.�
48$17��$57,67$6�,17(50(',È5,26��48$17��2%5$��
���DUWLVWDV����REUD��
Denise Roman, Guita Soifer, Jair Mendes, José Luiz Erpen, Juliane Fuganti, Lizeti Zen, Lu Franco, 
Marlon de Azambuja, Paulo Carapunarlo, Simone Tanaka, Uiara Bartira, Walter Munhoz.�
��DUWLVWDV����D���REUDV��
(2) Claudia Capelli, Dalwa Lobo, Dulce Osinski, Marcelo Silveira, René Bittencourt; (3) Fernando 
Velloso, Ricardo Carneiro.�
��$UWLVWDV��DFLPD�GH���REUDV��
(6) Jussara Age, Mazé Mendes; (8) Daniele Henning.�
48$17��$57,67$6�&20(5&,$,6�(�,17(50(',È5,26��48$17��2%5$��
��DUWLVWDV����D���REUDV��
(1) Érico da Silva; (2) Cássio Mello, João Osorio Brzezinski, José Eleotério Neto; (3) Armando 
Merege, Miriam Martins, Roberto Fukuda.�
��DUWLVWDV����D����REUDV��
(5) José Antonio de Lima, Paulo Gambús; (6) Carlos Eduardo Zimmermann, Corina Ferraz, Harvey 
Schlenker, Renê Tomczak, Vilmar Lopes; (10) Fernando Calderari.�
��DUWLVWDV��DFLPD�GH����REUDV� 
(12) Ruben Esmanhotto, Vivian Vidal; (15) Fernando Ikoma; (17) Rogério Dias;�(27) Álvaro Borges 
Jr.�
 

 

A Acaiaca Galeria de Arte está localizada na Praça Garibaldi, 53. O espaço 

expõe as obras que fazem parte do acervo da galeria composto por artistas nacionais e 

locais. As obras são mais diversificadas, variando da linguagem figurativa à abstrata. 

A galeria surgiu em 1972, realizando a primeira exposição individual do artista 

Kaminagai no dia 30 de maio de 1974. Dado retirado da pesquisa de campo realizada 

na galeria Acaiaca, junto ao proprietário atual Luiz Fernando Sade, na data de 05 de 

março de 2004, que pode ser verificada pela reportagem: “ Acaiaca 13 anos de arte 

graças à arte” . De acordo com a reportagem do Estado do Paraná, feita por Cláudio, a 

inauguração da Galeria aconteceu de maneira duplamente marcante: primeiro, a 
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comemoração aos cem anos do Impressionismo, segundo, a exposição individual, no 

dia 30 de maio de 1974, do pintor japonês Kaminagai.�
O nome da galeria Acaiaca vem de uma palavra tupi-guarani que significa 

cedro brasileiro, palavra brasileira cujo sinônimo é dar frutos, para Jorge Sade um dos 

antigos proprietários da galeria, “ esse dar frutos, se estende também e principalmente 

aos artistas, uma vez que uma galeria é uma ponte entre o ateliê do artista e o público. 

Sem a intermediação da galeria não há possibilidade do artista formar público nem 

mercado” .27 Atualmente, Luiz Fernando Sade considera sua galeria RXWVLGHU no 

mercado, faz crítica ao comércio excessivo de obras de arte, acha que o seu trabalho de 

trinta anos foi prejudicado pelas galerias de baixa qualidade, pelas lojas de decoração e 

pelos leilões de arte, que vulgarizam as obras e dificultam o trabalho do galerista. 

De acordo com Sade, hoje, a galeria atende uma clientela mais selecionada; 

seu trabalho é diretamente com os colecionadores de arte, fazendo uma consulta mais 

direcionada, ou seja, ele mostra ao cliente o valor histórico da obra e a trajetória do 

artista, cuidando também do restauro das obras quando necessário. Em sua opinião, o 

que falta para Curitiba são as bolsas de arte como as de São Paulo e Rio de Janeiro, 

pois seria um modo de controlar o mercado de maneira mais eficaz. Considera a 

cidade de Curitiba ainda tradicional e conservadora, pois seus compradores não 

investem o dinheiro em artistas que não possuam um bom currículo e que o mercado já 

aponte índices de valorização, ou seja, não investem em artistas que estão iniciando. 

Para Sade, quando se trata de investimento existem dois fatores: primeiro, o dinheiro 

separado para a compra de obras de arte é o último a ser gasto; e segundo, é o primeiro 

dinheiro que o comprador resgata em caso de problemas financeiros. Isso porque 

diversamente de uma mercadoria comum, a obra de arte, quando de qualidade, pode 

trazer bons rendimentos. 

A galeria Acaiaca já foi maior, com funcionários, e hoje funciona apenas com 

o proprietário. Os artistas plásticos que expõem também não são mais exclusivos da 

galeria. Os espaços da galeria incluem três salas pequenas, as obras estão dispostas 

                                                           
27 Reportagem “ Acaiaca 13 anos de arte graças à arte”  por Cláudio. Estado do Paraná, 31 de maio de 
1987. 
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nessas salas, colocadas lado a lado nas paredes, com etiquetas fixadas nas mesmas, que 

indicam o nome artístico do artista, o título da obra, a dimensão, a técnica e o valor da 

obra. A data aparece em algumas etiquetas para destacar que são obras mais raras e de 

valor histórico. Os quadros de um mesmo artista estão distribuídos em várias paredes 

da galeria. Algumas obras não possuem o valor, devido à especulação de mercado e 

por se tratarem de artistas falecidos em crescente valorização, dentre eles: Guido 

Viaro, Theodoro De Bona, Miguel Bakun, Alfredo Andersen. As obras expostas fazem 

parte do acervo e são retiradas das paredes quando são realizadas exposições 

individuais. Em 2003 foram realizadas três exposições individuais: a exposição de 

Harvey Schlenker, a exposição de Osmar Carboni e a exposição de Marcelo Silveira. 

A galeria trabalha com quarenta e cinco artistas, dos quais quinze artistas são falecidos 

e doze residem em Curitiba, sendo eles: Carlos Eduardo Zimmermann, Érico da Silva, 

Fernando Calderari, Fernando Velloso, Fernando Ikoma, Harvey Schlenker, Jair 

Mendes, Marcelo Silveira, René Bittencourt, Roberto Fukuda, Ruben Esmanhotto, 

Vilmar Lopes�(ver quadro 9 em anexo). 

O Solar do Rosário é uma casa centenária localizada no Centro Histórico de 

Curitiba, delimitado por decreto municipal de 1971 – entre a Igreja da Ordem de São 

Francisco de Assis e Chagas e a Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito –, que 

foi construída pelo Ignácio Paula França para a moradia de sua família. A arquitetura 

do casarão é estilo eclético – pela miscelânia de estilos que compõem a sua edificação: 

colonial português, francês e alemão –, por predominar as características neoclássicas 

como o frontão com suas volutas curvas, janelas e sacadas; também nos fundos 

encontramos uma balaustrada característica do renascimento inglês. A casa foi 

adquirida posteriormente pelo historiador Newton Carneiro, que resolveu adaptá-la 

para uma pousada. Não se têm notícias do porque da mudança, mas a casa passou a ser 

sede do Instituto Goethe – escola oficial de alemão. Em 22 de maio de 1989, após 

restauração, passou a ser sede da Associação Cultural Solar do Rosário, a inauguração 

festiva ocorreu no dia 19 de maio de 1992, tendo como proprietária Regina de Barros 

Correia Casillo. 
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O espaço Solar do Rosário desenvolve outras atividades além de galeria de 

arte. Oferece diversos cursos sobre arte, palestras e aulas de ateliê; possui a livraria 

especializada em arte com vários livros lançados pela própria galeria, com artistas que 

ela representa, além disso, serve de restaurante, casa de chá, antiquário, molduraria. O 

perfil dos artistas inclui uma produção tradicional e moderna e é a galeria que mais se 

aproxima do grupo comercial. As obras estão dispostas em várias salas, colocadas lado 

a lado nas paredes e com etiquetas fixadas nas mesmas, que indicam o nome artístico 

do artista, a dimensão e o valor da obra, em algumas etiquetas a técnica é indicada, a 

data não consta nas etiquetas e eventualmente o título é mencionado. Os quadros de 

um mesmo artista estão distribuídos em várias paredes da galeria. Não foi possível 

verificar se a galeria promove exposições de arte, pois a ficha sobre os dados sobre a 

galeria não foi preenchida. 

A galeria trabalha com quarenta e cinco artistas plásticos. Na pesquisa de 

campo, não estão incluídas nessa relação outras linguagens plásticas além da pintura, 

já que o espaço também comercializa gravuras, desenhos, esculturas, além de objetos 

utilitários produzidos pelos artistas, bem como VXYHQLHUV. A galeria apresenta vinte e 

seis artistas de Curitiba. Há também seis artistas de Curitiba já falecidos: Álvaro 

Borges, Helena Wong, Luiz Carlos de Andrade Lima, Poty Lazzarotto, Ricardo 

Krieger, Wilson Andrade Silva (ver quadro 10 em anexo). 

A Manolo Saez Galeria de Arte leva o nome de um de seus proprietários, 

tendo como sócio Carlos Alberto Navero. O espaço foi inaugurado em 1994 com a 

exposição individual de Francisco Gonzáles, artista plástico de São Paulo. Atualmente�
está localizada no Design Center, na Avenida Batel, 1750, em frente à Galeria Fraletti 

Rubbo. Até o final de 2002 a galeria mantinha outra sede na Avenida Manoel Ribas. A 

galeria trabalha com quarenta e três artistas, sendo que apenas três deles são de 

Curitiba: Walter Munhoz, José Eleotério Neto e Cássio Melo. No dia que a pesquisa 

foi realizada estava em exposição uma obra do Walter Munhoz e uma obra do José 

Eleotério Neto. Não foi possível verificar se a galeria trabalha com obras de artistas já 

falecidos. As obras estavam colocadas lado a lado na parede, distribuídas em duas 
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salas: uma no andar térreo e outra no mezanino, além disso, elas não possuíam 

etiquetas. 

A Noris Espaço de Arte está localizada na Alameda Princesa Isabel, 899, no 

Bigorilho. É a galeria que mais se aproxima do grupo de vanguarda. Noris Bargueño, 

sua proprietária, está à frente da galeria desde a sua abertura em 1993. A galeria foi 

inaugurada com a exposição individual de Concessa Colaço. Noris menciona que o 

mercado da arte em Curitiba não é profissional, conclusão a que chegou após dez anos 

de atividade no ramo. Isso porque, segundo ela, muitas galerias de arte não trabalham 

apenas com arte, ou seja, são lojas de decoração que comercializam obras de arte ou 

até mesmo trabalham na confecção de molduras para os quadros e, além disso, porque 

muitos artistas não se comprometem com as galerias, vendendo suas obras diretamente 

em seus ateliês. Para ela, esses dois fatores prejudicam a valorização das obras e a 

consolidação de um mercado sério. Cita como exemplo de valorização o artista 

plástico Juarez Machado que trabalha com exclusividade para a galeria do Simões de 

Assis onde suas obras são comercializadas, o que garante maior segurança tanto para o 

cliente quanto para o galerista. 

Em 2003 a Noris Espaço de Arte realizou três exposições, sendo que a última 

delas foi em novembro, com a artista plástica Jussara Age. Atualmente a galeria 

trabalha com obras bidimensionais, predominantemente obras abstratas. Não expõe 

obras tradicionais no que se refere à temática – paisagem, natureza morta, casario – e 

nem obras mais contemporâneas – instalação, performance, video-arte. As obras estão 

dispostas isoladamente nas paredes como se estivessem expostas num vernissage do 

artista. Não estão nem empilhadas lado a lado e nem possuem etiquetas. Sendo assim, 

a galeria disponibilizou o nome dos artistas, a dimensão das obras, a data e a técnica, 

porém, não foi possível fornecer o preço das obras. Os artistas expostos na galeria em 

sua maioria são de Curitiba: Carlos Eduardo Zimmermann, Denise Roman, Dulce 

Osinski, Guita Soifer, Jussara Age, Mazé Mendes. E três deles de outras localidades: 

Cristina Santander, Fernando M. Velloso, Maria Teresa Louro. Não havia nenhuma 

obra de artista falecido.�
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Neste ano de 2004 a�Simões de Assis Galeria de Arte completa vinte anos e 

foi inaugurada por Waldir Simões de Assis Filho, em 1984.28 Há dez anos a galeria 

ocupa a sede atual, o espaço não foi projetado para ser uma galeria de arte: primeiro 

era uma residência, depois foi sede de um EXIIHW e, por último, uma escolinha. A 

arquitetura externa da Casa de Pedra, como é comumente chamada a galeria, não foi 

alterada. Foram feitas apenas adequações internas, tais como iluminação e trilho para 

fixar as obras. A Simões de Assis trabalha com poucas obras consignadas, sendo a 

maioria de propriedade da galeria, as obras possuem seguro contra roubo e incêndio. A 

segurança do espaço é feita pela empresa Sentinela – incluindo vigia noturno. O 

transporte das obras é de responsabilidade da galeria, que contrata empresa 

especializada em transporte rodoviário ou aéreo. 

A galeria trabalha aproximadamente com dez artistas, dentre os quais apenas a 

artista Estela Sandrini reside em Curitiba. Porém, no dia que a pesquisa de campo foi 

realizada não tinha nenhuma das suas obras em exposição. Os quadros expostos 

estavam colocados separadamente nas paredes e divididos por salas. Na primeira sala 

estavam as obras de Cícero Dias, da sua fase mais conhecida, na segunda sala, 

novamente as obras de Cícero Dias com quadros das fases anteriores – obras abstratas 

bem diferentes da sua fase mais divulgada. Havia duas salas com as obras do Juarez 

Machado e também duas salas com as obras de Sérgio Ferro.29 

A galeria Fraletti Rubbo está localizada no 'HVLJQ�&HQWHU, na Avenida Batel, 

1750, em frente à Galeria do Manolo Saez. A última exposição realizada na galeria foi 

em final de 2003, com as obras e o lançamento do livro de Fernando Velloso. Os 

quadros na galeria estavam colocados lado a lado nas paredes – ocupando uma única 

                                                           
28 A galeria foi inaugurada na Rua Duque de Caxias, 511-A, faziam parte da mostra os artistas: 
Antonio A. Marx, Antonio Maia, Bruno Giorgi, Carlos Bracher, Becheroni, Calabrone, Zimmermann, 
Carlo Scliar, Christina Parisi, Fang, Cláudio Tozzi, Gustavo Rosa, Ivald Granato, Jorge Guinle, Juarez 
Machado, Rones Dumke, Ruben Esmanhotto, Rubens Gerchman, Sonia Ebling, Tito de Alencastro e 
Vlavianos. In: INAUGURAÇÃO DO NOVO ESPAÇO cultural é Simões de Assis galeria de arte. 
-RUQDO�GR�(VWDGR, Curitiba, 28 jun. 1984. Atualmente a galeria está localizada na Alameda D. Pedro II, 
155. Sua última exposição foi em agosto de 2003, com o artista Juarez Machado. 
29 Os três artistas não farão parte da pesquisa porque não residem em Curitiba, portanto, a galeria não 
aparece no Quadro 8: Classificação dos artistas e quantidade de obras em função das galerias do grupo 
intermediário. Sérgio Ferro é natural de Curitiba e hoje reside no interior da França, Juarez Machado é 
natural de Joinville e hoje reside em Paris, na França. Cícero Dias já faleceu e residia também em 
Paris. 
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sala – e não tinham etiquetas. As obras expostas na Galeria Fraletti Rubbo são, na 

maioria, obras abstratas, bidimensionais, com técnicas e suportes variados e não 

apenas pinturas na técnica óleo sobre tela. Havia diversas outras linguagens como: 

desenho, fotografia, gravura. 

Dentre os dezesseis artistas apenas dez residem em Curitiba: Fernando 

Velloso, José Antonio de Lima, José Luiz Erpen, Juliane Fuganti, Lizeti Zen, Marlon 

de Azambuja, Paulo Carapunarlo, Roberto Fukuda, Ruben Esmanhotto e Simone 

Tanaka. Ficando de fora da pesquisa: Ariel Dawi, Giselma Sequeira, Michele 

Bruniera, Marlene Stamm, Naji Ayoub, M. Cavalcanti. 

Na Fraletti Rubbo e na Noris o número de artistas e quantidade de obras por 

artistas é pequeno, se assemelham ao grupo de vanguarda. Na Galeria Solar do Rosário 

o número de artistas e a quantidade de obras por artistas são maiores, por isso ela se 

assemelha ao grupo comercial. Tanto nas obras dos artistas vinculados a Fraletti 

Rubbo quanto a Noris percebe-se o predomínio da pintura abstrata e de outras 

linguagens além da pintura, como desenhos, fotografias, gravuras, sendo que, no grupo 

denominado comercial, a linguagem que prevalece é a pintura figurativa. 

A Galeria Acaiaca e a Galeria Manolo Saez, apresentam particularidades, 

também o número de artistas e o número de obras por artistas é menor se comparado à 

Galeria Solar do Rosário. Por exemplo, a maioria das obras exposta na Acaiaca 

pertence ao acervo da galeria e são de artistas representantes da década de 1960 e 

1970, hoje, são poucos os artistas recentes com quem a galeria trabalha, dentre eles: 

Marcelo Silveira, Roberto Fukuda e Vilmar Lopes. A maioria dos artistas vinculados à 

galeria Manolo Saez não residem em Curitiba, dos que residem dois deles são artistas 

abstratos, José Eleotério Neto e Walter Munhoz; e um deles é figurativo, Cássio Mello. 

No grupo de vanguarda, o estilo e a temática são variados, difere tanto do 

grupo intermediário – exceto as galerias Fraletti Rubbo e Noris –, quanto do grupo 

comercial. Bem como, o número de artistas é menor e a quantidade de obras por 

artistas também é menor que os das galerias comerciais e intermediárias. Em relação 

aos três grupos, alguns artistas estão tanto no grupo comercial quanto no grupo 



 81 

intermediário, porém, os artistas do grupo de vanguarda não estão nem no grupo 

intermediário nem no grupo comercial. 

 

������*DOHULDV�GH�9DQJXDUGD�
 

O terceiro grupo é formado pelas galerias de vanguarda, cuja produção 

artística inclue obras de linguagem moderna e contemporânea, dentre elas: Casa da 

Imagem e a Ybakatu. Consideramos linguagem comtemporânea: instalações, 

performances, vídeo-arte, arte conceitual, fotografia digital, obras bidimensionais com 

suportes variados; além de pintura, desenho, escultura e gravura. 

 

48$'52������&/$66,),&$d2�'26�$57,67$6�(�48$17,'$'(�'(�2%5$6�(0�
)81d2�'$6�*$/(5,$6���*5832�9$1*8$5'$�� � �     

 $57,67$6� (67,/2�7(0$� <EDNDWX�(VSDoR�GH�$UWH� 727$/�   
1 Alex Cabral variado/variado 2 2   
2 Débora Santiago variado/variado 2 2   
3 Glauco Menta figurativo/bolos 1 1   
4 Leila Pugnaloni variado/variado 1 1   
 727$/�  6 6   

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO 2004 
 

 

A Galeria Casa da Imagem está localizada na Rua Doutor Faivre, 591. 

Trabalha mais com a arte contemporânea e representa os artistas de vanguarda: auto-

imagem reconhecida entre os membros do grupo e entre os outros grupos. Na data da 

pesquisa de campo estavam expostas as obras dos artistas: Cassio Michalany, Fábio 

Miguez, Mariannita Luzzati e Paulo Pasta, todos artistas de São Paulo.30 Os quadros 

estão dispostos separadamente nas paredes, aproximadamente três a quatro obras de 

cada artista, e não possuem etiquetas. A funcionária da galeria indicou o tamanho, a 

data, a técnica e os valores das obras.�
A Galeria Casa da Imagem atua no mercado de Curitiba desde o início da 

                                                           
30 Sendo assim, não consta a indicação da galeria no Quadro 11: Classificação dos artistas e 
quantidade de obras em função das galerias do grupo de vanguarda, já que os artistas não residem em 
Curitiba. 
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década de 1990, sendo uma das galerias de grande valor simbólico para o artista 

paranaense, pois é considerada um espaço de vanguarda para os modelos locais. A 

Casa da Imagem foi inaugurada no dia 24 de outubro de 1991, com a mostra “ 11 

Artistas Contemporâneos” ,31 com a participação de Cláudio Alvarez, David Zugman, 

Denise Bandeira, Eliane Prolik, Geraldo Leão, Leila Pugnaloni, Mazé Mendes, Raul 

Cruz, Rossana Guimarães, Silvano Rubino e Yiftah Peled. Os artistas que participaram 

dessa exposição representavam a geração de 1980, eram vistos como artistas 

contemporâneos, segundo o próprio título da exposição. É curioso analisar que o termo 

contemporâneo é usado freqüentemente como título de exposições de arte, o que 

implica, que o próprio termo carrega uma idéia de superioridade, que Norbet ELIAS 

(2000, p. 20) define como característica do grupo estabelecido. O primeiro endereço 

da galeria foi na Rua Portugal, 39. 

Em abril de 1993, após reforma de três meses, a Casa da Imagem reabre ainda 

na Rua Portugal, com a exposição: “ Brasil Contemporâneo” . A mostra reunia artistas 

de outros estados – Iberê Camargo, Ligia Pappe, Mariannita Luzzati, Courtney Smith, 

Karen Lambech, Beatriz Milhanez –, e paranaenses: Eliane Prolik, Geraldo Leão, 

Leila Pugnaloni, Yiftah Peled e Rodrigo Andrade.32 No primeiro ano de 

funcionamento da galeria, segundo João Pedro de Amorim Jr., foram realizadas sete 

exposições com o objetivo de apresentar ao público de Curitiba a produção dos artistas 

locais. Marco Mello, nesse mesmo artigo, menciona que a preocupação da galeria era 

integrar a arte paranaense ao mercado brasileiro e, ao mesmo tempo, fazer com que o 

nosso povo conheça o que é produzido em outros estados, pois a galeria havia firmado 

acordo com duas galerias de São Paulo, a Camargo Vilaça e a André Milan. Nesse 

momento, a galeria já tinha alguns artistas exclusivos, sendo eles: Eliane Prolik, Leila 

Pugnaloni, Yiftah Peled, Tunga, Sérgio Sister e Dude Maia Rosa. Marco Mello revela 

a João Pedro como era o vínculo entre o artista e a galeria: “ a Casa da Imagem é 

responsável pela produção, divulgação e venda das�produções dos artistas contratados. 

A execução de catálogos, convites e despesas com o correio são investimentos a 

                                                           
31 A “ Casa da Imagem” , uma nova concepção de galeria. *D]HWD�GR�3RYR, 10 de novembro de 1991. 
32 Inauguração com estilo� *D]HWD�GR�3RYR, 13 de abril de 1993. 
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encargo da galeria. No caso da venda das obras, o valor é dividido, 50% para o 

galerista e 50% para o criador” .33 

Segundo Norbet ELIAS (2000, p. 25 e 40), o grupo dos estabelecidos 

estabelecem relações e reproduzem uma auto-imagem que os coloca como superiores. 

Auto-imagem construída em parceria com os membros que pertencem ao grupo e 

pelos futuros membros que almejam desfrutar da mesma glória e poder daqueles que já 

possuem uma “ boa reputação” , futuros integrantes, que, mesmo sem pertencer ao 

grupo, desfrutam do poder pela convivência social. Outro artigo, publicado em 1996, 

na Gazeta do Povo, destaca que a galeria continua sendo um espaço de vanguarda em 

Curitiba e, portanto, de grande importância para o artista que deseja ser reconhecido 

no meio artístico, conforme o depoimento de Marco Mello para a jornalista 

Mariângela Guimarães. No mercado da arte “ há artistas que já estão com um trabalho 

consolidado, outros que você faz um resgate histórico, e há também os que você não 

vê, mas que estão por aí com um trabalho bom, e só precisam de um espaço para 

começar a aparecer” , fala o galerista, complementando, “ muitas vezes uma carreira 

não começa a ecoar sem alguém, um crítico e, principalmente, um galerista, dê este 

VWDUW” .34 Neste trecho, verifica-se que existe uma forte coesão no grupo de vanguarda, 

tanto por parte do galerista, que destaca a sua importância por oportunizar ao artista 

um espaço de destaque, quanto por parte do artista, que reconhece o poder de 

nomeação do galerista. 

No ano de 1997, a galeria muda para o endereço atual e novamente Marco 

Mello destaca a importância da sua galeria para Curitiba, e se refere à galeria, 

evidenciando a coletividade do grupo: “ nossa intenção é colocar Curitiba no circuito 

nacional das artes plásticas. Não que de fato não estivesse, mas basicamente estava no 

campo de relações museológicas e não de galerias” , prossegue dizendo, “ sempre se 

fala que Curitiba é uma cidade muito provinciana, mas eu acho que há indícios de uma 

modificação. Nós estamos apostando nisso” .35 De acordo com Elias, quando o grupo 

                                                           
33 Casa da Imagem divulga os artistas paranaenses, por João Pedro de Amorim Jr. ,QG~VWULD� H�
&RPpUFLR�35, 19 de julho de 1993. 
34 Alegria e plenitude da cor, por Mariângela Guimarães. *D]HWD�GR�3RYR, 16 de maio de 1996. 
35 Casa da Imagem inaugura nova sede, por Mariângela Guimarães. *D]HWD�GR�3RYR, 22 de junho de 
1997. 
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tem maior potencial de coesão, dificulta o acesso ao grupo por integrantes de outros 

grupos e destaca a sua superioridade: 

 

um grupo tem um indíce de coesão mais alto do que o outro e essa integração diferencial 
contribui substancialmente para o seu excedente de poder; sua maior coesão permite que esse 
grupo reserve para os seus membros as posições sociais com potencial de poder mais 
elevado e de outro tipo, o que vem reforçar a sua coesão, e excluir dessa posição os membros 
dos outros grupos – o que constitui, essencialmente, o que se pretende dizer ao falar de uma 
figuração estabelecidos-outsiders (ELIAS, 2000, p. 22). 

 

A Galeria Casa da Imagem, desde o surgimento, segundo Marco Mello, “ era 

identificada pelo público curitibano como um braço do mercado da arte do eixo Rio-

São Paulo” . Na exposição “3DUDOHOR�����¶��´�”  realizada em maio de 2000, a mostra 

reúne o elenco de artistas paranaenses vinculados à galeria, sendo eles: Eliane Prolik, 

Francisco Faria, Carina Weidle, Luciano Buchmann, Fábio Noronha e Karina 

Marques.36 Dentre os artistas que começaram com a galeria, no início de 1990,�apenas 

Eliane Prolik continua expondo na Casa da Imagem.37 

A Ybakatu Espaço de Arte atua no mercado de arte desde 1995 e está 

localizada no Alto da Rua XV. A exposição de abertura foi da artista Tuca Nissel – 

nome de batismo: Regina Lúcia de Araújo Nissel –, que é a proprietária da galeria. O 

espaço também representa o grupo de vanguarda, mas possui suas particularidades 

quando comparado à Casa da Imagem, pois seu tempo de atuação no mercado é menor 

e a área de abrangência também, porém, não pode ser comparado aos outros dois 

grupos de galerias: comercial e intermediária. A galeria trabalha aproximadamente 

com quinze artistas e possui um acervo com aproximadamente quarenta obras, dentre 

as quais onze delas estavam expostas no dia que foi realizada a pesquisa de campo, 

cujos artistas são: Alex Cabral, Alex Flemming, Débora Santiago, Fernando Cardoso, 

Glauco Menta, João Loureiro, Leila Pugnaloni, Sebastiaan Bremer, Yiftah Peled. 

Atualmente, apenas quatro residem em Curitiba: Alex Cabral, Débora Santiago, 

                                                           
36 Casa da Imagem reúne elenco de artistas paranaenses ligados à galeria. *D]HWD�GR�3RYR, 09 de maio 
de 2000. 
37 Marco Mello atua como galerista, mas sua formação é de historiador, foi professor de História da 
Arte e de Cinema na Universidade de Maringá. A artista Eliane Prolik pertence à geração de 1980 e 
hoje ainda é considerada uma artista de vanguarda. 
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Glauco Menta, Leila Pugnaloni. Alguns artistas pertencentes ao acervo da galeria já 

fizeram exposições na Casa da Imagem – Leila Pugnaloni, Yiftah Peled –, o que a 

coloca como parte de um mesmo grupo. 

A última exposição realizada em 2003 foi com as obras de Marta Neves, no 

mês de novembro, sendo que já estava agendada na galeria a exposição da Adriana 

Tabalipa, para o dia 18 de março de 2004. Esta artista é natural de Curitiba e reside no 

Rio de Janeiro. Tanto a Casa da Imagem quanto a Ybakatu trabalham com obras 

bidimensionais e tridimensionais, é comum a diversidade de linguagens e técnicas dos 

artistas vinculados às galerias e a multiplicidade de temas e materiais da própria 

produção dos artistas, em função de cada fase. Exemplo disso é a produção dos artistas 

Alex Cabral e Débora Santiago vinculados a Ybakatu. Havia duas obras do Alex, a 

primeira, composta por cinco módulos com dimensões variáveis, eram desenhos sobre 

gravuras e fotos, a segunda, era uma pintura formada por dois módulos, na técnica 

óleo sobre tela. Havia também duas obras da Débora, uma feita de cerâmica, miçangas 

e madeira e outra com medidas variáveis, feitas com nanquim sobre papel. 

 

����(63$d26�'(�&216$*5$d2�6,0%Ï/,&$�(�&20(5&,$/�
 

Se a construção metodológica sobre as galerias define o “ momento”  vivido 

pelo artista, isto é, sua posição no conjunto dos espaços físicos e também de 

consagração no interior do campo artístico aqui analisado, não menos importante é a 

construção social deste mesmo artista. Seu passado, os lugares onde expôs, os 

constrangimentos. Os espaços de consagração e reconhecimento são fundamentais 

para que possamos dar consistência à tipologia das galerias já apresentadas. 

Dessa forma, é preciso verificar o espaço social ocupado pelos artistas em 

relação aos grupos pré-definidos. De um lado, a análise será feita em função da 

participação do artista em cada galeria; de outro, ela será feita tanto em função dos 

espaços de consagração e legitimação simbólica, quanto dos espaços de consagração e 

legitimação comercial. Ou seja, analisaremos a participação do artista no Salão 

Paranaense e a publicação no Catálogo e Dicionário Julio Louzada. Também a 
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participação em exposições que mostrem a produção de vanguarda no Estado, como a 

exposição Faxinal das Artes, a exposição Síntese do Paraná - Arte Atual e a Exposição 

do Acervo de Artes Plásticas da Fundação Cultural de Curitiba (FCC). Por último, 

publicações de livros e catálogos sobre o artista e sua obra. 

De acordo com PINHO (1988, p. 41-42), o mercado de pintura cria novos 

mecanismos de validação, consagração e escoamento da produção para substituir a 

função que antes do Impressionismo era da Academia de Belas-Artes. Os diversos 

agentes que compõem o sistema da arte na França começam a adotar uma política 

promocional: a realização de exposições individuais e coletivas nas galerias de arte, a 

criação de revistas especializadas, com funções críticas e promocionais, a aquisição 

antecipada da produção de pintores, a organização de uma rede de distribuição de 

obras de arte, a abertura de sucursais de grandes galerias européias e norte-americanas 

– a primeira em Nova York, em 1866. 

�
������6DOmR�3DUDQDHQVH�H�H[SRVLo}HV�GH�YDQJXDUGD�FRPR�PHGLDGRUHV�VLPEyOLFRV�
 

Considerando o valor simbólico como primeiro critério de classificação, 

dentre os noventa e sete artistas localizados nas galerias de arte, apenas trinta deles 

participaram do Salão Paranaense, dentre os quais vinte e um foram premiados, 

considerando desde a sua fundação em 1944 até 2003.38 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 No Quadro 12 foram considerados os artistas pertencentes ao recorte da pesquisa nas galerias de 
arte. Para verificar os artistas que mais participaram do salão até a metade da década de 1980 e 
verificar o que o Estado compra e valoriza como arte, ver também: SECRETARIA DE ESTADO DA 
CULTURA E DO ESPORTE. 3DUDQDHQVHV�PDLV� SUHPLDGRV� QDV� TXDUHQWD� H� GXDV� HGLo}HV�GR�6DOmR�
3DUDQDHQVH� Curitiba, 1986. 
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1 Alex Cabral  1998-55 
2 Armando Merege 1987-44 
3 Carlos E. 

Zimmermann 
1969-26, �������, �������, �������, 1973-30, �������  

4 Carmen Zanchi 1989-46 
5 Corina Ferraz 1990-47 
6 Denise Roman  �������, 1982-39, �������, 1986-43, 1987-44, 1988-45, 1994-51, 2000-57 
7 Dulce Osinski  1984-41, 1985-42, 1986-43, 1988-45, 1989-46, �������, 1991-48, 2002-59 
8 Érico da Silva  1961-18, 1962-19, �������, 1964-21, 1965-22, �������, 1967-24, 1968-25, 
  1973-30 

9 Fernando Calderari  1960-17, �������, �������, �������, �������, 1965-22, 1966-23, 
  1967-24, 1968-25, 1969-26 

10 Fernando Ikoma 1971-28 
11 Fernando Velloso   1950-7, 1951-8, 1953-10, 1954-11, �������, 1957-14, �������, �������, 

  1962-19, 1963-20, 1964-21, 1965-22 
12 Glauco Menta  1986-43, 1987-44, �������, 1989-46, 1993-50, 1994-51, ��������
13 Guita Soifer  1981-38, �������, 1986-43 
14 Jair Mendes  1956-13, �������, �������, �������, 1960-17, 1961-18, �������, 

  1965-22, 1969-26, 1970-27, 1971-28 
15 João Osorio 

Brzezinski  
1959-16, �������, �������, �������, �������, 1964-21, 1965-22, 

  1966-23, 1967-24, 1968-25, 1969-26  
16 José Antonio de Lima 1986-43, 1988-45, 1989-46, 1990-47, �������, 1995-52, 1997-54, 1998-55, 

  2003-60 
17 Juliane Fuganti  1984-41, 1987-44, 1988-45, 1989-46, �������, 1997-54, 1999-56, 2001-58 
18 Jussara Age  1977-34, ��������
19 Leila Pugnaloni  �������, 1986-43, 1987-44, 1989-46, ��������
20 Maria Luiza Kozikhi 1985-42 
21 Mário Rubinski  1957-14, 1958-15, �������, 1960-17, 1961-18, 1962-19, �������, �������,  

  1965-22, 1966-23, 1967-24, 1968-25, 1971-28, 1972-29, 1973-30, 1974-31, 
  1975-32, 1976-33, 1977-34, 1978-35, 1979-36, 1980-37, 1981-38, 1982-39, 
  1983-40, 1984-41, 1985-42, 1986-43, 1987-44 

22 Marlon de Azambuja  2000-57, 2001-58, 2003-60 
23 Mazé Mendes  1976-33, �������, 1982-39, 1983-40, 1984-41, �������  
24 Paulo Assis 1979-36, 1980-37, 1981-38, 1982-39, 1985-43  
25 René Bittencourt  1958-15, �������, 1960-17, 1969-26 
26 Ricardo Carneiro  1988-45, 1989-46, 1990-47 
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27 Rogério Dias  �������, 1983-40, 1986-43 
28 Ruben Esmanhotto  1979-36, �������, 1981-38  
29 Sofia Dyminski  1956-13, �������, 1963-20, �������, 1965-22, 1966-23, 1968-25, 1969-26 
30 Uiara Bartira  1981-38, ��������
FONTE: MAC-PR - SETOR DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO 
CATÁLOGOS DOS SALÕES (1994 A 2003) 
JUSTINO, M. J. ���DQRV�GR�6mOmR�3DUDUDQDHQVH�GH�%HODV�$UWHV. Curitiba: Sec. da Cultura, 1995. 
NOTAS: Os anos e edições negritados significam que além de participar o artista foi premiado no ano 
e edição correspondentes. 
 

 

Dentre os artistas que participam do mercado das galerias, os representantes da 

década de 1950 e 1960, que também participaram do Salão, foram: Érico da Silva, 

Fernando Calderari, Fernando Velloso, Jair Mendes, João Osorio Brzezinski, Mário 

Rubinski, René Bittencourt e Sofia Dyminski. O fato de o artista ser representante de 

uma geração indica a coesão do grupo que é reforçada pela auto-imagem dos membros 

que se reconhecem como pertencentes à mesma geração, em função de um tempo e 

espaço específico. Isso porque os membros que hoje estão espalhados em diferentes 

galerias de arte se identificavam como semelhantes em tempos anteriores, ou seja, a 

dimensão temporal, segundo ELIAS (2000, p. 38), é decisiva para a estrutura e 

identidade do próprio grupo. Porém, os integrantes que antes formavam um grupo 

podem seguir caminhos distintos, mas a identidade criada permanece na memória 

coletiva e a concepção de grupo pode ser comprovada pelas publicações sobre os 

artistas paranaenses que citam os artistas de cada período.39 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Além de Adalice ARAÚJO (1980, p. 66), Maria José JUSTINO (1986, p. 69-72) escreve sobre a 
modernidade no Paraná, em particular sobre a geração de 1960, com a arte abstrata. Bem como, 
Fernando BINI (1998). 
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Os artistas atuantes nas galerias de arte, hoje, e que participaram do Salão 

durante a década de 1970 foram: Carlos Eduardo Zimmermann, Fernando Ikoma e 

Mazé Mendes. O maior número de artistas aparece na década de 1980, dentre os quais: 

Armando Merege, Carmen Zanchi, Denise Roman, Dulce Osinski, Glauco Menta, 

Guita Soifer, José Antonio de Lima, Jussara Age, Juliane Fuganti, Leila Pugnaloni, 

Maria Luiza Kozikhi, Paulo Assis, Ricardo Carneiro, Rogério Dias, Ruben 

Esmanhotto, Uiara Bartira. Apenas, Rogério Dias e Ruben Esmanhotto pertencem à 

geração de 1970, ambos com uma aceitação mais tardia se comparados ao 

Zimmermann.40 

No período de 1990-2003, participaram do Salão os seguintes artistas: Alex 

Cabral, Corina Ferraz e Marlon de Azambuja. O número é menor em relação ao 

período anterior, primeiro, porque muitos artistas da geração de 1980 também 

expuseram nos anos posteriores, e, segundo, porque muitos artistas dessa última 

década ainda não estão associados às galerias de arte�(ver quadro 13 em anexo). 

Os artistas citados em função do Salão foram artistas de vanguarda nas 

décadas correspondentes, sendo que alguns deles ainda permanecem na posição de 

vanguarda, principalmente os representantes da década de 1980, pois participam de 

mostras importantes no meio artístico de Curitiba, como a Exposição do Acervo da 

Fundação Cultural de Curitiba: Coleção 2000,41 além da exposição Faxinal das Artes e 

da exposição Síntese do Paraná: Arte Atual, ambas realizadas em 2002. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Ver quadro 12. 
41 Segundo Maí Nascimento Mendonça, “ o ponto de partida foi a criação do Teatro Paiol, em 1971, 
seguida de perto pelo calçadão de pedestres, em 1972” . A Fundação Cultural de Curitiba foi criada 
pela Lei Municipal n. 4.545, de 5 de janeiro de 1973 – elaborada pelo advogado Eduardo Rocha 
Virmond e sancionada pelo prefeito Jaime Lerner – e, passou a assumir a animação da cidade até então 
promovida pelo Departamento de Relações Públicas e Promoções da Prefeitura Municipal de Curitiba, 
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Alfil Vivern� $OLFH�<DPDPXUD� Carina Weidle� Débora Santiago�
Elvo Benito Damo Ana Gonzáles� Deise Marin� )iELR�1RURQKD�
Guita Soifer %HUQDGHWH�$PRULP� 'XOFH�2VLQVNL� 0DUORQ�GH�$]DPEXMD�
 &RQFHLomR�5RGULJXH]� (GLOVRQ�9LULDWR� 1HZWRQ�*RWR�
 � Didonet Thomaz� Eliane Prolik�
 � Francisco Faria Fernando Augusto 
 � Geraldo Leão *ODXFR�0HQWD 
 � Jarbas Schünemann *OH\FH�&UX]�
 � -RVp�$QWRQLR�GH�/LPD -XOLDQH�)XJDQWL�
 � /DXUD�0LUDQGD� /XFLDQR�%XFKPDQQ�
 � /HLOD�3XJQDORQL� Luiz Carlos Brugnera�
 � Letícia Faria� 0DUJD�3XQWHO 
 � 0DLQrV�2OLYHWWL Osvaldo Marcon�
 � Maria Cheung 5RJpULR�*KRPHV�
 � Mazé Mendes 7kQLD�%ORRPILHOG�
 � Rossana Guimarães Yiftah Peled�
* Os artistas em negrito também tiveram participação nas 10 últimas edições do Salão Paranaense. 
 

 

A utilização dessa fonte (ver quadro 14 em anexo) permite constatar qual é a 

relação desses artistas considerados de vanguarda com o mercado das galerias de arte, 

e também a relação entre idade biológica e idade artística. Para BOURDIEU (1996, p. 

172), esta relação é condição fundamental para que o artista participe do mercado de 

bens simbólicos. 

Além de utilizar como fonte o Salão Paranaense, utilizamos também a 

exposição promovida pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC), em 2000, cujo intuito 

era a aquisição de obras para atualizar e compor o acervo contemporâneo. A FCC 

adquiriu para o seu acervo de artes plásticas noventa e quatro obras de doze artistas 

paranaenses, considerando aquisições e doações, que passaram a pertencer à Coleção 

Contemporânea Curitiba 2000, acervo permanente do MUMA (Museu Metropolitano 

de Arte de Curitiba) e do Museu da Gravura Cidade de Curitiba. As obras foram 

adquiridas pela Siemens através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Os curadores 

                                                                                                                                                                                     
dirigido pelo jornalista Aramis Millarch. (FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA, 1996, p. 3-23). 
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foram: Alberto Puppi, Paulo Reis, Simone Landal e Adriana Berbeka.42 Dentre os 

artistas selecionados têm novos trabalhos com o intuito de ampliar a representatividade 

desses artistas – de Geraldo Leão com quatorze obras; de Dulce Osinski com seis 

obras; de Eliane Prolik, Jarbas Schünemann e Laura Miranda os três últimos com 

cinco obras. E também a inclusão dos nomes de Luciano Buchmann e Newton Goto, 

ambos com dezesete obras; Edilson Viriato com oito obras; Fábio Noronha com sete 

obras; Rogério Ghomes com quatro obras; Carina Weidle e Yiftah Peled com três 

obras cada um. 

A segunda mostra que servirá de fonte para identificar o grupo de artistas que 

hoje formam a vanguarda da arte em Curitiba é a Síntese do Paraná: Arte Atual. A 

exposição, que representa a produção contempôranea do estado do Paraná, foi 

realizada na Casa Andrade Muricy (CAM) tendo como organizador o diretor Ennio 

Marques Ferreira. A seleção dos artistas, limitada a dez participantes, foi feita pela 

comissão julgadora composta também por dez profissionais da área de artes visuais, 

que atuaram como curadores individuais dos artistas. Os artistas selecionados não 

receberiam premiação, mas teriam suas obras expostas ao público por um longo tempo 

de visitação. 

A terceira exposição utilizada como fonte de pesquisa foi o Faxinal das Artes. 

O evento conjugava um programa de residência artística com a constituição de um 

acervo de arte contemporânea. O programa selecionou aproximadamente cem artistas 

de todo o Brasil. O Faxinal das Artes foi realizado pela Secretaria de Estado da Cultura 

do Paraná, no período de 17 a 31 de maio de 2002, em Faxinal do Céu: uma antiga vila 

residencial, a quatrocentos quilômetros de Curitiba. A secretaria forneceu a estrutura, 

incluindo o deslocamento dos artistas, acomodação, alimentação, serviço de 

monitoramento, programações paralelas e materiais para produção das obras. O 

resultado dessa produção foi mostrado ao público na exposição realizada no MAC-PR, 

no período de 18 de outubro a 17 de novembro do mesmo ano. Dentre os cem artistas 

                                                           
42 Berbeka também atuou como empreendedora do projeto que foi protocolado na área de patrimônio, 
com o processo número 15062/99, no qual o valor total proposto era de R$ 64.240,61 (Sessenta e 
quatro mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e um centavos), sendo incentivado o valor de R$ 
54.604,51 (Cinqüenta e quatro mil, seiscentos e quatro reais e cinqüenta e um centavos). 
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do Brasil, trinta eram do Paraná, sendo que o número de artistas vinculados às galerias 

de arte é pequeno: Débora Santiago, Dulce Osinski, Glauco Menta, Guita Soifer, José 

Antonio de Lima, Marlon de Azambuja e Mazé Mendes.�
 

������'LFLRQiULR�H�&DWiORJR�$UWHV�3OiVWLFDV�%UDVLO�FRPR�PHGLDGRU�FRPHUFLDO�
 

Considerando o valor comercial como segundo critério de classificação dos 

artistas, dentre os noventa e sete artistas localizados nas galerias, apenas sescenta e um 

deles foram citados no Dicionário e Catálogo Artes Plásticas Brasil, editado por Julio 

Louzada Publicações.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 O Dicionário e Catálogo Artes Plásticas Brasil é uma publicação de artes editada periodicamente a 
partir de 1980. Essa publicação fornece a relação de artistas plásticos que compõem o mercado 
comercial de pintura no Brasil, pois além de indicar o nome do artista traz a relação das obras 
comercializadas e o valor de cada obra, em função da data de cada publicação. 
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48$'52������$57,67$6�48(�)$=(0�3$57(�'2�-Ò/,2�/28=$'$��
�   
 $57,67$6� 3$57,&,3$d2��$QR�9ROXPH��

1 Álvaro Borges Jr. 1992/93-6; 1994-7; 1996-9; 1997-10; 1998-11 
2 Amadeu Glaab 1992/93-6; 1997-10 
3 Arlene Seneglaglia 1986/87-3; 1988/89-4; 1997-10; 1998-11 
4 $UPDQGR�0HUHJH� 1986/87-3; 1988/89-4; 1990/91-5 
5 Belmiro Santos 1997-10; 1998-11 
6 &DUORV�(��=LPPHUPDQQ� 1986/87-3; 1988/89-4; 1990/91-5; 1992/93-6; 1996-9; 1997-10 
7 &DUPHQ�=DQFKL� 1995-8; 1997-10 
8 Cássio Mello 1980/81/82/83-1; 1984/85-2; 1986/87-3; 1988/89-4; 1994-7; 1995-8; 
  1996-9; 1997-10; 1998-11 

9 Celso Coppio 1986/87-3; 1988/89-4; 1994-7; 1995-8; 1997-10; 1998-11 
10 &RULQD�)HUUD]� 1997-10 
11 Cristina Fauquemont 1986/87-3; 1988/89-4; 1997-10; 1998-11 
12 Dalwa Lobo 1992/93-6; 1997-10; 1998-11 
13 Dante Luiz Tanner 1994-7; 1995-8; 1996-9; 1997-10; 1998-11 
14 'HQLVH�5RPDQ� 1986/87-3 
15 'XOFH�2VLQVNL� 1992/93-6 
16 E. Mylla 1996-9; 1997-10; 1998-11 
17 eULFR�GD�6LOYD� 1980/81/82/83-1; 1986/87-3; 1988/89-4; 1990/91-5; 1992/93-6; 1994-7; 

 �1995-8; 1996-9; 1997-10; 1998-11 
18 )HUQDQGR�&DOGHUDUL� 1986/87-3; 1988/89-4; 1992/93-6; 1994-7; 1995-8; 1996-9; 1997-10; 

 �1998-11 
19 )HUQDQGR�,NRPD� 1980/81/82/83-1; 1984/85-2; 1986/87-3; 1988/89-4; 1992/93-6; 1994-7; 

 �1995-8; 1996-9; 1997-10; 1998-11 
20 )HUQDQGR�9HOORVR� 1980/81/82/83-1; 1986/87-3; 1990/91-5; 1992/93-6; 1997-10 
21 Fumiko 1996-9; 1997-10 
22 Gilberto Lamparelli Silva 1992/93-6 
23 *XLWD�6RLIHU� 1986/87-3; 1988/89-4; 1992/93-6; 1994-7 
24 Helaine Schneider 1992/93-6 
25 Ivo Endrissi 1995-8 
26 Jair Amaral 1984/85-2 
27 -DLU�0HQGHV� 1988/89-4; 1992/93-6 
28 Jan Boguslawski 1984/85-2; 1986/87-3; 1992/93-6; 1995-8; 1996-9; 1997-10; 1998-11 
29 Janete Mehl 1998-11 
30 -RmR�2VRULR�%U]H]LQVNL� 1988/89-4; 1992/93-6; 1994-7 
31 -XOLDQH�)XJDQWL� 1992/93-6; 1995-8; 1997-10 
32 -XVVDUD�$JH� 1990/91-5; 1992/93-6 
33 Karimi Preuss 1986/87-3; 1996-9 
34 /HLOD�3XJQDORQL� 1996-9 
35 Leon Bosko 1986/87-3; 1988/89-4; 1996-9; 1997-10; 1998-11 
36 Mara de Toledo 1986/87-3; 1988/89-4; 1992/93-6; 1995-8; 1996-9; 1997-10; 1998-11 
37 Mara Maynardes 1996-9; 1997-10 
38 0DULD�/XL]D�.R]LNKL� 1992/93-6; 1995-8; 1997-10 
39 0iULR�5XELQVNL� 1996-9; 1998-11 
40 Miriam Martins 1986/87-3 
41 Neuza Parolin 1998-11 
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�48$'52������$57,67$6�48(�)$=(0�3$57(�'2�-Ò/,2�/28=$'$���&21&/862��
�   
 $57,67$6� 3$57,&,3$d2��$QR�9ROXPH��

42 Nilson Sampaio 1997-10; 1998-11 
43 Padre Chico 1984/85-2; 1986/87-3; 1988/89-4; 1990/91-5; 1992/93-6; 1996-9; 1997-10; 

  1998-11 
44 3DXOR�$VVLV� 1988/89-4; 1992/93-6; 1994-7; 1995-8; 1996-9; 1997-10 
45 René Bittencourt 1988/89-4; 1997-10; 1998-11 
46 Renê Tomczak 1992/93-6; 1994-7; 1995-8; 1996-9 
47 5LFDUGR�&DUQHLUR� 1992/93-6 
48 Roberto Fukuda 1988/89-4; 1990/91-5; 1992/93-6; 1994-7; 1996-9; 1997-10; 1998-11 
49 5RJpULR�'LDV� 1986/87-3; 1988/89-4; 1992-93-6; 1994-7; 1998-10 
50 5XEHQ�(VPDQKRWWR� 1980/81/82/83-1; 1984/85-2; 1986/87-3; 1988/89-4; 1990/91-5; 1992/93-6; 

 �1994-7; 1995-8; 1996-9; 1997-10 
51 Silvio Rocha 1998-11 
52 Simone Campos 1986/87-3; 1988/89-4; 1990/91-5; 1992/93-6; 1994-7; 1995-8; 1996-9; 

  1997-10 
53 Simone Tanaka 1995-8; 1997-10; 1998-11 
54 6RILD�'\PLQVNL� 1986/87-3; 1988/89-4; 1992/93-6; 1994-7 
55 Taurant Delavy 1992/93-6; 1995-8; 1996-9; 1997-10; 1998-11 
56 Tonia Parreira 1997-10; 1998-11 
57 8LDUD�%DUWLUD� 1996-9 
58 Vagner Aniceto 1984/85-2; 1986/87-3; 1988/89-4; 1992/93-6; 1995-8; 1996-9; 1998-11 
59 Vilmar Lopes 1990/91-5; 1992/93-6; 1994-7; 1995-8; 1996-9; 1997-10 
60 Vivian Vidal 1986/87-3; 1988/89-4; 1990/91-5; 1992/93-6 
61 Waltraud Sekula 1986/87-3; 1988/89-4; 1998-11 
FONTE: JULIO LOUZADA PUBLICAÇÕES - ARTES PLÁSTICAS/BRASIL. 'LFLRQiULR� ��
&DWiORJR Artes Plásticas/Brasil�
NOTAS: Os artistas em negrito também tiveram participações nos Salões Paranaenses. 
 

 

Dentre eles, vinte e quatro artistas participaram tanto do Salão quanto do 

catálogo e apenas três são considerados de vanguarda. Comparando o Quadro 15: 

Dicionário Júlio Louzada, com o Quadro 14: Produção Contemporânea no Paraná, são 

poucos os artistas de vanguarda que são citados no Dicionário Julio Louzada, dentre 

eles: Dulce Osinski, Guita Soifer, Juliane Fuganti, artistas que tiveram suas primeiras 

participações no Salão Paranaense no início da década de 1980. 

Vale ressaltar que o objetivo desta pesquisa não é classificar os artistas 

pertencentes à vanguarda das artes plásticas em Curitiba, e sim, utilizar essas 

exposições para comprovar que o grupo de artistas de vanguarda difere do grupo de 

artistas que atendem à demanda comercial, ou seja, são grupos que seguem regras e 
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condutas distintas. Contudo, é imporante frisar que um mesmo artista, em função do 

espaço-tempo, pode ter percorrido as duas posições dentro do espaço social. 

O Dicionário realiza o cadastramento dos artistas plásticos vinculados ao 

mercado de arte desde 1980. Para que o Dicionário fosse realizado necessitou-se da 

contribuição de vários agentes culturais. No primeiro volume (1980-83) e no segundo 

volume (1984-85), predominavam a participação dos espaços de São Paulo e Rio de 

Janeiro. Somente a partir do terceiro volume (1986-87) é que os espaços de Curitiba 

começaram a participar das publicações. Na composição deste volume encontramos as 

galerias: Acaiaca, Arte e Corrêa, Bico de Pena Espaço de Arte, Casabrannka Galeria 

de Arte, Nini Barontini e Uffizi. A colaboração das galerias de arte e lojas de 

decorações no catálogo de Artes Plásticas Brasil aumentou ano a ano (ver quadro 16 

em anexo). 

 

48$'52��������5(6802�'2�48$'52������/,67$�'26�(63$d26�&20(5&,$,6�'(�&85,7,%$�48(�3$57,&,3$5$0�'2�&$7È/2*2�-8/,2�/28=$'$�������$�������
 
VOLUME 04 (1988-89): 08 espaços VOLUME 08 (1995): 11 espaços 
VOLUME 05 (1990-91): 12 espaços VOLUME 09 (1996): 24 espaços 
VOLUME 06 (1992-93): 13 espaços VOLUME 10 (1997): 28 espaços 
VOLUME 07 (1994): 06 espaços VOLUME 11 (1998): 24 espaços 
 

 

A listagem dos espaços é mais um critério de análise de classificação das 

galerias, já que as galerias de vanguarda, tanto a Casa da Imagem quanto a Ybakatu, 

não constam em nenhuma das edições da década de 1990, data de abertura das 

galerias. As galerias comerciais e intermediárias aparecem como colaboradoras do 

Dicionário, dentre elas: Schneider, Nini Barontini, Acaiaca, Manolo Saez e Fraletti 

Rubbo. 
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A pintura brasileira entre os séculos XIX e XX era derivada da ortodoxia 

neoclássica, impregnada de ideais românticos e realistas, a qual faltava a problemática 

causada pelo Impressionismo.�Esse modelo estético era gerado pelo Rio de Janeiro, 

fruto do padrão francês tradicional, vivenciado pela Academia Imperial de Belas-

Artes, fundada em 1816, e, posteriormente, transformada na Escola Nacional de Belas 

Artes (ENBA), em 1890 (ZANINI, 1983, p. 503). 

O panorama inicial da arte brasileira corresponde ao que ocorria no Rio de 

Janeiro e em São Paulo. O sistema das artes no Rio estava mais enraizado, devido à 

tradição de suas instituições culturais, que remontam ao início do século XIX, além do 

fato que os recursos para o desenvolvimento cultural eram assegurados pela 

proximidade direta do governo federal. A vida artística no Rio de Janeiro se resumia 

ao Salão anual, cujo premiado ganhava uma viagem de estudos à Europa. Nesse 

período inicial, o objetivo máximo do artista era ser premiado no Salão, pois a viagem 

era uma forma de consagração e um meio de aperfeiçoamento (ZILIO, 1982, p. 38). 

São Paulo, diferente do Rio, destaca-se como centro comercial, industrial, 

ferroviário e político e, além disso, a partir de 1910, a quantidade de indústrias supera 

o Rio de Janeiro. Com todas essas mudanças, em pouco tempo, São Paulo ganha 

aspecto de uma cidade do século XX. Segundo Zilio é quase unânime a aceitação da 

teoria que localiza em São Paulo a origem da arte moderna, e não no Rio de Janeiro, 

devido à menor solidez das instituições culturais paulistas (ZILIO, 1982, p. 40). 

O aparecimento da arte moderna no Brasil pode ser situado com a Semana de 

Arte Moderna de 1922. A Semana de Arte Moderna (SAM) abrange trabalhos no 

campo da poesia, da música, dança e artes visuais – arquitetura, escultura e pintura. 
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Entre os pintores participantes da Semana, destacam-se Anita Malfatti, Di Cavalcanti, 

John Graz, Alberto Martins Ribeiro, Zina Aita, João Fernando de Almeida Prado, 

Ferrignac e Vicente do Rego Monteiro (ZILIO, 1982, p. 533-544). A participação das 

artes plásticas se deu através de uma exposição no saguão de entrada do Teatro 

Municipal de São Paulo, com financiamento de Paulo Prado. Mesmo que o termo 

recorrente para classificar qualquer obra que desviasse o modelo das Belas Artes era o 

futurismo. Foram dos artistas expressionistas as primeiras exposições de arte moderna 

realizada no Brasil, anteriores à Semana de 22. Dentre as quais estão a de Lasar Segall 

(1913 e 1914) e Anita Malfatti (1914). E também Brecheret, Rego Monteiro e Di 

Cavalcanti que evoluíam em novas vias de percepção, em torno de 1920 e 1921 

(ZILIO, 1982, p. 511-533). 

No seu momento inicial, o Modernismo Brasileiro busca a superação do 

descompasso cultural vivido no Brasil, o que importava na Semana era a provocação, 

o impacto, a ruptura (ZILIO, 1982, p. 593). A Semana se apresenta como rebeldia de 

um grupo promovido pela aristocracia cafeeira de São Paulo. Nesse sentido, o êxito é 

completo. No que se refere ao conteúdo, Mário de Andrade será, a partir daí, o 

principal coordenador teórico do movimento que se inicia, e, sobretudo, seu principal 

divulgador através da revista .OD[RQ. Sucedem-se os manifestos Pau Brasil, 

Antropofagia, Verde-Amarelismo e outros, demonstrando a politização do movimento.�
Entretanto, logo em seguida, quase todos os artistas da Semana vão passar 

uma temporada em Paris. Outros vêm se juntar aos que aqui permaneceram, 

destacando-se Lasar Segall, Tarsila do Amaral e Ismael Nery. O número de adesões 

aumenta gradativamente, porém, um Salão oficial de arte moderna, em São Paulo, 

surgiria apenas em 1951, com a criação do Museu de Arte Moderna e a periódica 

realização das Bienais. De seus participantes, alguns poucos prosseguiriam uma 

carreira artística – três escultores e oito pintores –, dentre eles: Brecheret, Anita 

Malfatti, Di Cavalcanti e Rego Monteiro. A exposição da Semana evidenciou a 

dificuldade de assimilação de um novo espaço plástico, onde todos ali se 

consideravam modernos – com exceção de Anita Malfatti, a única artista 

rigorosamente moderna entre os expositores –, as obras expostas caracterizavam um 



 98 

momento de transição – mesmo não sendo nem acadêmica e nem moderna, pois 

muitos artistas não demonstravam a compreensão real do significado e da linguagem 

da arte moderna (ZILIO, 1982, p. 42-43). 

Entre a Semana de Arte Moderna em 1922 e a primeira Bienal em 1951, 

ocorrem iniciativas tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo para a consolidação 

da arte moderna. No Rio, algumas mudanças vão ser importantes, como o Salão 

Revolucionário de 1931, no qual Vittorio Gobbis, Portinari, Guignard, Ismael Nery e 

Cícero Dias são os destaques do Modernismo. E também as modificações na estrutura 

de ensino da Escola Nacional de Belas Artes, onde Lúcio Costa44 é nomeado para 

diretor e começa a promover mudanças no seu corpo docente e na orientação do 

ensino, até então voltado para o neoclássico. Lúcio também interfere no júri do Salão 

Nacional de Belas Artes, incluindo modernistas na seleção do júri, o que resulta na 

maior participação de artistas modernos e na retração de acadêmicos. 

De 1931 a 1942, ainda no Rio, temos a contribuição do Núcleo Bernardelli, 

formado por artistas trabalhadores. Os pintores do grupo, após a jornada de trabalho, 

se dedicavam ao aprendizado da pintura – voltado à paisagem e à figura humana que 

era desenhada a partir do modelo vivo. Em condições precárias, o Núcleo funciona 

inicialmente nos porões da Escola Nacional de Belas Artes, de onde muda, em 1936, 

para a Rua São José e, depois, para a Praça da República. 

Sob a pressão de alguns integrantes do Núcleo, o Salão Nacional de Belas 

Artes também começa a se abrir para artistas renovadores, embora houvesse os 

conservadores. Ao mesmo tempo, vários deles atuam como professores contribuindo 

                                                           
44 José Carlos DURAND (1989, p. 148-149) no artigo $UTXLWHWXUD� QD� &RQGXomR� GD�0RGHUQLGDGH�
9LVXDO��%UDVtOD�H�R�$SRJHX�GR�0HFHQDWR�GH�*RYHUQR, menciona a transição do estilo neoclássico e o 
neocolonial nos anos de 1930 graças às vanguardas plásticas de Paris trazidas por Le Corbusier – sua 
primeira visita ao Brasil foi em 1929 numa viagem apoiada por Paulo Prado, patrono do Modernismo 
em São Paulo. Daí resultou, sete anos depois, o convite para que Corbusier fosse o consultor para os 
estudos do primeiro edifício ‘contemporâneo’  do Brasil, sede do Ministério da Educação e Saúde 
(1936-1943). Entre essas duas visitas de Corbusier muitos foram os partidários do Modernismo em 
oposição à orientação acadêmica – na arquitetura predominava o estilo renascentista –, dentre as 
posições que se efetivaram tem-se a nomeação de Lúcio Costa para dirigir a ENBA cargo que assumiu 
no período de dezembro de 1930 a setembro de 1931, após sua saída, a diretoria retornou às mãos de 
artistas de orientação acadêmica. Anos depois da chefia da escola, Lúcio conseguiu persuadir o 
ministro a anular um concurso que contemplara um projeto conservador e a convidar Le Corbusier a 
voltar ao Brasil, agora como consultor dos jovens arquitetos entusiastas de suas idéias. 
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para democratizar o ensino da arte, até então condicionado pela Escola Nacional de 

Belas Artes. São eles: Bruno Lechowsky, Edson Motta, Rescala, Malagoli, 

Bustamante Sá, Campofiorito, Manoel Santiago e outros. Além dos artistas já citados, 

destacam-se: Freire, Dacosta, Haro, Sigaud, Correia, Tamaki, Pancetti, Tenreiro e 

outros. 

Mesmo com todas essas iniciativas nos conflitos entre modernos e acadêmicos 

o governo é o árbitro para conciliar a situação, por isso, no início da década de 1940, 

no Rio de Janeiro, o Salão Nacional dividiu-se em duas seções: uma acadêmica e outra 

moderna. Essa situação reflete o modo como a arte moderna brasileira, durante a 

década de 1930, passa a ser instituída, diferente de como a arte moderna ocorreu na 

França, onde o movimento impressionista mantinha uma independência em relação ao 

poder e ao Estado. Aqui, os artistas brasileiros se mantiveram sobre a tutela do 

governo, renovando e substituindo os velhos padrões culturais (ZILIO, 1982, p. 57). A 

dependência do campo da arte às esferas políticas e governamentais implica muitas 

vezes numa retração plástica. O exemplo mostra que o governo ainda tinha como 

padrão de gosto o estilo acadêmico, ao passo que os artistas e intelectuais ligados ao 

campo da arte já haviam superado essa tendência e buscavam condições para instituir a 

arte moderna como novo padrão para o período, porém sem o respaldo do governo não 

seria possível concretizar esse objetivo. 

Além do grupo de artistas que se destacam no Rio, no início da década de 

1930, São Paulo também busca criar condições de continuar o movimento cultural, 

aparecem os grupos: Sociedade Pró Arte Moderna (SPAM), Clube de Arte Moderna 

(CAM), Grupo Santa Helena, Salão de Maio e Família Artística Paulista (FAP). 

A Sociedade Pró Arte Moderna era patrocinada por figuras da burguesia e 

reunia inclusive artistas do início do modernismo. Além das exposições realizadas em 

1933 e 1934, destaca-se o “ Carnaval da cidade de SPAM”  e a “ Expedição às matas 

virgens da Spamolândia” . Outro grupo é o Clube de Arte Moderna, incentivado, 

sobretudo, por Flávio de Carvalho, que funcionou como o SPAM entre 1932 e 1933. O 

CAM era formado por artistas geralmente da classe média e com orientação 

esquerdista – mas não se tratava de clubes rivais, pois alguns membros participaram de 
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ambas associações. No Clube de Arte Moderna foram realizadas conferências com 

Mário Pedrosa, Caio Padro Jr, Tarsila, dentre outros. As divisões entre as duas 

associações se resumem pelo maior mundanismo da primeira, em oposição ao caráter 

mais político da segunda. Porém, no que diz respeito especificamente à arte moderna, 

representam os primeiros esforços para a afirmação social dessa nova linguagem 

(ZILIO, 1982, p. 58-59). 

Levaria ainda três anos para que os modernistas paulistas se organizassem. A 

solução encontrada foi a realização do Salão de Maio –, que reuniu quase todos os 

artistas de São Paulo e muitos do Rio de Janeiro –, mais uma iniciativa importante para 

determinar a existência social da arte moderna e afirmar sua independência em relação 

às diretrizes do Estado. As três mostras do Salão (1937, 1938 e 1939) foram mantidas 

por subscrições e não possuíam prêmios, diferente do oficialismo do Rio de Janeiro 

(ZILIO, 1982, p. 59). 

Na seqüência do processo de afirmação da arte moderna em São Paulo, em 

1937, pouco depois do Salão de Maio, inaugura-se a exposição da Família Artística 

Paulista, cujo núcleo era o Grupo Santa Helena, formado por ex-artesãos profissionais 

da pintura de decoração que acabaram passando para a pintura de cavalete. A situação 

do grupo é ambígua: de um lado, eram rejeitados pelos modernos por serem 

considerados acadêmicos, de outro, os acadêmicos também os desprezavam.� A 

polêmica em torno da Família Paulista teve como foco o valor do aprendizado técnico 

em arte, por eles muito valorizados; sua posição vinha marcada por uma visão 

conservadora do problema da técnica na arte (ZILIO, 1982, p. 60). 

A arte moderna dos anos de 1930, ao contrário da literatura, vai existir, salvo 

situações isoladas, somente no Rio de Janeiro e em São Paulo.� Para que a arte se 

desenvolvesse e fosse compreendida por um público maior foi necessário que o meio 

cultural criasse condições para que novas posições se efetivassem. O desenvolvimento 

da arte em meados da década de 1940 seguia-se de dois problemas: a dificuldade de 

formação e a de sobrevivência. A grande maioria dos artistas produzia arte sem que o 

seu trabalho pudesse ser visto, ou seja, eram reduzidas as possibilidades de expor neste 

período, mesmo que tenham surgido várias iniciativas para a aceitação da arte 
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moderna e também para a circulação das obras de arte, tanto no Rio de Janeiro quanto 

em São Paulo. O exemplo é a criação das primeiras galerias profissionais de arte: no 

Rio, em 1945, a Galeria Akanazy e a Galeria Tenreiro e, em São Paulo, a Galeria 

Domus, em 1947. Coube à Bienal constituir-se em motivação fundamental para os 

artistas não se sentirem tão desamparados. Essa insegurança, comum no campo 

artístico, era fruto da falta de infra-estrutura educacional e cultural, visto que o público 

não acompanhava o desenvolvimento da arte nas suas linguagens contemporâneas no 

período – a arte moderna. Fenômeno que ainda hoje é percebido, mas de outra forma 

(ZANINI, 1983, p. 644). 

Portanto, somente a partir das décadas de 1940 e 1950, tanto São Paulo quanto 

o Rio de Janeiro se notabilizaram pela criação de algumas, dentre as principais 

instituições e acervos museológicos do Brasil contemporâneo. 

O Museu de Arte Moderna (MAM), de São Paulo, foi criado em 1948, por 

iniciativa do empresário Francisco Matarazzo Sobrinho, que estabeleceu parceria com 

os dirigentes da recém constituída Universidade de São Paulo (1934). Os dirigentes do 

MAM receberam apoio de organismos culturais norte-americanos, em particular a 

Fundação Rockfeller, ligações que interferiram na produção plástica do período – as 

tendências informais e o êxito crescente do Abstracionismo –, bem como no formato 

das bienais. A Fundação Bienal, que a partir de 1963 passa a gerenciar o evento, até 

então de responsabilidade do MAM, teve apoio municipal, estadual e federal 

(MICELI, 2002, p. 80-81). 

Também se destaca, em 1948, a criação do Museu de Arte de São Paulo 

(MASP), empreendimento de Assis Chateaubriand,45 proprietário e acionista 

majoritário dos Diários Associados, maior rede de jornais, periódicos e estação de 

rádio da época. Para composição do acervo ele fez parceria com o PDUFKDQG e 

                                                           
45 Maria Inês Hamann PEIXOTO (2001, p. 56), menciona que em 1959 foi fundado um museu que 
recebeu o nome de Museu de Arte do Paraná, por um grupo de artistas e intelectuais locais, sob o 
incentivo de Assis Chateaubriand e com apoio de Pietro M. Bardi, tendo ocupado a direção Eduardo 
Rocha Virmond – o crítico de arte mais atuante da época. O Museu não tinha sede própria e 
funcionava nas dependências da Biblioteca Pública do Paraná. Apesar do forte incentivo de 
Chateaubriand, a instituição teve vida breve. Ver também: VIRMOND, E. R. O Movimento Abstrato. 
In: GOVERNO DO PARANÁ. JUSTINO, M. J. (org.) 7UDGLomR� H� &RQWUDGLomR. Catálogo de 
exposição. Curitiba, 1986, p. 116-117. 
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galerista Pietro Maria Bardi, que veio para o Brasil em companhia de sua mulher Lina 

Bo Bardi, arquiteta e autora do projeto da nova sede do museu, na Avenida Paulista, 

inaugurada em 1968 (MICELI, 2002, p. 81). 

No Rio de Janeiro, em 1949, foi criado o Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro (MAM-RJ), projeto concretizado por um consórcio entre grandes bancos, 

jornais de grande tiragem e expressão política, homens públicos de reputação cultural 

firmada, figuras de destaque da carreira diplomática, do mecenato privado, dos meios 

intelectuais e artísticos (MICELI, 2002, p. 82). 

No período de 1945 e 1955, em São Paulo e Rio de Janeiro, as entidades 

culturais criadas além de possibilitarem o rompimento com a arte acadêmica, lançaram 

os alicerces institucionais de um campo de produção cultural erudita em cidades com 

acelerado processo de metropolização. A nova mescla organizacional, envolvendo 

corporações, poder público, entidades culturais e mídia, constituiu a expressão mais 

acabada do novo estágio internacionalizado do sistema de trocas simbólicas, tal como 

se manifesta em um mercado gigante da periferia capitalista. Nesse período, a ação 

conjunta de dirigentes culturais, intelectuais e artistas, possibilitou mobilizar-se 

recursos com vistas à constituição de acervos com obras de grandes mestres clássicos e 

contemporâneos, buscando dotar o país de instrumentos de ação cultural semelhantes 

aos vigentes nos países centrais. 

Após essa fase de estruturação artística, com a criação de instituições 

culturais, ocorre uma dinamização no mercado da arte. Em São Paulo, esse 

desenvolvimento comercial refere-se ao ano de 1950, em que predominava a venda de 

oleografias e pintura tardia do feitio acadêmico, embora no período entre 1949 e 1965, 

a única distinção entre as galerias existentes era com relação ao tipo de arte: acadêmica 

ou moderna. Até início dos anos de 1960, as galerias de pintura em São Paulo não 

passavam de uma dezena e os donos, em sua grande maioria, eram estrangeiros e não 

possuíam formação ou engajamento estético que possibilitasse um trabalho cultural 

mais eficaz. 

Nos anos de 1960, ocorrem os primeiros leilões de arte – dois ou três por ano 

–, geralmente organizados como eventos beneficentes. Aos poucos as galerias 
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começam a se especializar e a crescer em número. Já no final da década era possível 

distinguir as que comercializavam a arte do feitio acadêmico, as que se dedicavam à 

arte moderna brasileira e as que vendiam gravura. Nas galerias mais elegantes 

predominava o comércio da pintura moderna – é possível perceber que as galerias 

mais importantes estão situadas geograficamente em espaços que também as 

qualificam. As telas acadêmicas passaram a serem expostas no antigo centro de São 

Paulo ou nos bairros de classe média e cidades do interior, indicando um 

remanejamento social e espacial (DURAND, 1989, p. 190-201). 

A década de 1960 e, sobretudo, os anos de 1970, destacam-se pela 

proliferação das galerias de arte. Segundo Zanini, as organizações que surgem quase 

sempre objetivam interesses financeiros e desenvolvem suas atividades com pouco 

preparo profissional na área de artes. Houve, neste período, um crescimento da 

quantidade de usuários da arte, incentivados pela indústria cultural. Porém, para 

Zanini, isso não significa um avanço no entendimento essencial da arte, pelo contrário, 

houve um empobrecimento da arte – situação definida por Adorno, com a palavra 

“(QWNXQVWXQJ”  – a partir do momento que o objeto artístico passou a ser nivelado 

como um produto de consumo�(ZANINI, 1983, p. 732). 

Além das galerias de arte, as décadas de 1960 e 1970, impulsionaram o 

mercado da arte por meio de um surto febril de leilões e da subseqüente abertura de 

um circuito de comercialização, ancorado nas mostras e operações de um número 

expressivo de galerias de arte, como desdobramento dos negócios de PDUFKDQGV 
treinados, a maioria deles, em meio às atividades de gestão e direção daqueles museus 

e bienais. Somente no início dos anos de 1970 São Paulo sofre um “ boom”  de 

mercado. As galerias ocupam os quarteirões elegantes e especializam-se cada vez 

mais. A partir de 1967 e 1968, surgem as feiras de arte e artesanato em praça pública, 

destinadas ao público de poder aquisitivo menor. Os leilões se multiplicam, agora sem 

o pretexto da benemerência. A sofisticação dos leilões de pintura, no decorrer da 

década, possibilita uma verdadeira unificação relativa ao mercado, ou seja, esse regime 

de venda funciona como uma instância de formação de cotações ou de hierarquização 

econômica de artistas e movimentos estéticos (DURAND, 1990, p. 103-104) e 
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(PINHO, 1988, p. 107). 

Tanto no eixo Rio-São Paulo quanto em Curitiba somente após a fase de 

consolidação das instituições de arte é que o mercado começa a se desenvolver, visto 

que desde a segunda metade do século XIX até inicio do século XX não há registro de 

galerias que tivessem tido papel importante no Brasil. 
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Em Curitiba, o mercado levou praticamente quarenta anos para se fortalecer, 

as primeiras iniciativas aparecem no final da década de 1940 e 1950. CAMARGO 

(2002, p. 10) menciona que no final da década de 1940 surge a galeria (O�*UHFR, a 

primeira tentativa de estabelecer um comércio de arte em Curitiba, sua abertura 

poderia substituir a importância do Estado na sustentação da produção, porém, essa 

galeria teve pequena duração, sendo iniciativa de três artistas: Loio Pérsio, Günther 

Schierz e Guido Viaro.46 

Ennio Marques Ferreira, um dos proprietários da pequena fabriqueta de 

molduras, que depois se transformaria na Galeria Cocaco47 – a primeira galeria de arte 

de Curitiba, que representava a arte moderna, em particular a corrente abstrata –, 

comenta que apenas no final dos anos de 1950 as iniciativas para estabelecer um 

mercado de bens simbólicos ocorrem de maneira mais concreta. Porém, mesmo com a 

abertura dessas duas galerias, somente a partir da década de 1970, que passou a existir 

um público consumidor de arte que permitisse a estruturação do mercado. (Entrevista 

com Ennio Marques Ferreira).48 

                                                           
46 Aparecem como criadores da (O�*UHFR – um pequeno escritório de arte localizado na Rua Carlos de 
Carvalho, 120, no 1º andar, sala 19/20 –, os artistas: Loio Pérsio, Nelson Maravalha e Marcel Leite. 
Sendo que os primeiros expositores foram Loio Pérsio e Günther Schierz. (JUSTINO, 1995, p. 11) 
47 “ As origens da ‘Cocaco’  remontam a outubro de 1955, quando Ennio Marques Ferreira funda com 
Alberto Nunes de Mattos, a ‘Marques Nunes Decorações Ltda.’ , pequena e modesta loja de molduras 
(Ébano Pereira, 52). Dois anos mais tarde Manoel Furtado substituindo Nunes, torna-se sócio da loja, 
que é então transformada na ‘Galeria Cocaco de Arte Ltda’ ”  (ARAÚJO, 1980, p. 43 e 46). 
48 A entrevista com Ennio Marques Ferreira, bem como, as entrevistas com Érico da Silva e Fernando 
Calderari faziam parte do objeto de estudo anterior, “ A trajetória da Galeria Cocaco”  – o que esclarece 
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As transformações ocorridas a partir da arte moderna no Brasil também fazem 

parte do repertório artístico que Curitiba vivencia na passagem da década de 1950 para 

1960. A mudança ocorrida nesse período, em relação aos padrões estéticos 

estabelecidos, de acordo com CAMARGO (2002, p. 117-118), não acompanha o 

desenvolvimento dos outros centros culturais como São Paulo e Rio de Janeiro, mas, 

mesmo assim, rompe com os padrões acadêmicos provenientes do ensino da Escola de 

Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP). Essa mudança nos padrões plásticos da 

EMBAP e a aceitação da arte abstrata em oposição ao cânone acadêmico foram 

possíveis pelo contato com a produção contemporânea trazida pelas Bienais de São 

Paulo, pela atuação dos grupos que se reuniam na galeria Cocaco, em 1957, e no 

Centro de Artes Plásticas, em 1958, e pela geração de artistas e intelectuais,49 que 

assumem cargos de importância nas instâncias de poder. 

A falta de comércio está condicionada à falta de público, que por sua vez, está 

vinculada à falta de estrutura institucional. Mesmo que no início da década de 1940 

tenham surgido as primeiras instituições, a Escola de Música e Belas Artes 

(EMBAP)50 e o Salão Paranaense de Belas Artes (SPBA), somente na década de 1970 

que Curitiba terá um desenvolvimento que propicie a circulação comercial de bens 

simbólicos. Portanto, o processo de maturação do mercado em Curitiba começou a se 

estabelecer efetivamente a partir da década de 1970. Assim, se passaram praticamente 

vinte anos entre a criação da EMBAP e a criação do primeiro museu de arte, o MAC-

PR, fator determinante para o mercado das galerias de arte. O próprio Salão, antes da 

abertura do MAC-PR, não tinha sede própria.�

                                                                                                                                                                                     
o direcionamento das mesmas –, portanto, foram utilizadas para essa pesquisa como fontes 
secundárias podendo ser consultadas no anexo 2. 
49 Para CAMARGO (2002, p. 118), esta geração, proveniente de famílias com laços bem estabelecidos 
com as estruturas políticas do Estado, possuía um capital social que lhe possibilitava livre circulação 
ou pelo menos garantia atenção às suas idéias, por parte dos núcleos de decisão do governo do Paraná. 
50 Sobre o ensino da EMBAP, ver: PROSSER, E. S. 6RFLHGDGH��$UWH�H�(GXFDomR: a criação da Escola 
de Música e Belas Artes do Paraná (1948). Curitiba, 2001. Dissertação (Mestrado em Educação) PUC-
PR. 
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A problemática do sistema de ensino foi mencionada por CAMARGO (2002, 

p. 57), por Ivens FONTOURA (1986, p. 139), Adalice Araújo,51 dentre outros 

estudiosos da História da Arte Paranaense, sempre com referência a EMBAP, que até 

início da década de 1970 mantinha o monopólio52 do ensino superior em artes, em 

Curitiba. Paralelo à formação de bacharéis pela EMBAP, a partir da metade da década 

de 1970 a UFPR e a Faculdade de Artes Plásticas (FAP) passam a compor o sistema de 

ensino superior. Antes da criação da disciplina obrigatória de Educação Artística no 

ensino de 1º e 2º graus e, portanto, dos cursos superiores com Licenciatura em 

Educação Artística,53 as aulas de arte eram divididas em trabalhos manuais, desenho e 

canto orfeônico, as quais eram ministradas por bacharéis formados nas Academias de 

Belas Artes e Conservatórios de Música.�
O curso de Artes Plásticas da FAP tem sua origem no Curso de Artes Plásticas 

na Educação (CAPE). De acordo com Rossano SILVA�(2003, p. 2, 7,18), o CAPE foi 

o único curso de formação de professores54 – de 1964 a 1975 – que permitiu a criação 

de um pensamento em arte na educação, na qual o ensino da arte era fundamentado na 

livre-expressão em oposição ao ensino tecnicista. O CAPE era mantido pelo Governo 

do Estado do Paraná e Secretaria de Estado da Educação e Cultura, com recursos da 

FUNDEPAR e estava ligado à Escola de Artes da Casa de Alfredo Andersen (CAA).55 

                                                           
51 Adalice Araújo, professora da EMBAP – auxiliada por Ivens Fontoura, com apoio do Diretório 
Acadêmico Guido Viaro –, esteve à frente dos Encontros de Arte Moderna, cujo objetivo era superar o 
modelo retrógrado da EMBAP (PEIXOTO, 2001, p. 56). 
52 Em 1975 foram implantados na UFPR os cursos de Desenho Industrial, de Programação Visual e de 
Educação Artística (PROSSER, 2001, p. 131). 
53 Os cursos de licenciatura em artes plásticas da UFPR e da FAP surgiram a partir da LDB 5692/71, 
que exigia que o professor de arte de 1º e 2º graus tivesse a formação no ensino superior. Em 1971 
essa nova LDB, em seu artigo 7º, torna obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação 
Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º 
graus, necessitando a criação de cursos para formar esses novos profissionais (SILVA, 2003, p. 8, 33, 
34). 
54 O público alvo era os professores que já possuíam a habilitação do magistério fornecida pelo curso 
normal, principalmente os que eram da rede pública estadual de ensino de Curitiba e de outras cidades 
do Paraná (SILVA, 2003, p. 21). 
55 Onde o CAPE, juntamente com outras ações, fazem parte da nova política institucional de 
readequação do funcionamento da Escola Andersen (SILVA, 2003, p. 22). De acordo com Ricardo 
Carneiro ANTONIO (2001, p. 118): as modificações necessárias contavam com apoio institucional e 
Ivany procurou inserir a Casa Andersen nas diretrizes de Governo para a Educação e Cultura. Para isso 
a Casa precisaria justificar a existência de sua Escola de Arte uma vez que o Estado do Paraná já 
possuía uma outra Escola em pleno e indiscutível funcionamento, a Escola de Música e Belas Artes. 
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Em 1962, Ivany Moreira encaminha um projeto para a criação de um curso de 

formação de professores de desenho e inicia um processo de remodelação dos cursos 

do ateliê, procurando abandonar os métodos acadêmicos instituídos na Escola de Artes 

de Alfredo Andersen desde a criação da Academia Paranaense de Belas Artes.56 As 

novas reformulações que procuravam distinguir os objetivos da Escola de Artes da 

Casa de Alfredo Andersen dos da EMBAP favoreceu a aproximação com a arte-

educação (ANTONIO, 2001, p. 123). 

Após a saída de Ivany Moreira da direção da CAA e a aprovação da LDB 

5692/71, inicia-se as discussões para reestruturação do CAPE em um curso de nível 

superior, o que acontece a partir de 1972 e se efetiva em 1976, por meio da parceria 

feita com a Faculdade de Educação Musical do Paraná (FEMP),57 que recebe o curso 

de licenciatura plena em Educação Artística com habilitação em artes plásticas. Nesse 

mesmo ano, acontece o primeiro vestibular para os cursos de Educação Artística com 

habilitação em música e artes plásticas, o acesso para as duas habilitações era livre aos 

candidatos portadores do curso de 2º grau. Assim, a formação do professor de arte 

deixa de ser um aperfeiçoamento do curso normal passando a ser uma profissão 

independente. Em 1989, em função de sua característica, a Instituição tornou-se 

Fundação, recebendo, por meio da Portaria Ministerial 1062, de 11/90, a denominação 

de Fundação Faculdade de Artes do Paraná. Com o retorno à situação jurídica de 

Autarquia em 16/07/91, passou a ser denominada Faculdade de Artes do Paraná - FAP 

(SILVA, 2003, p. 57, 58, 59). 

Em sua origem, o curso de Educação Artística da UFPR tinha como objetivo 

formar professores de Educação Artística, inicialmente com licenciatura curta e 

posteriormente com licenciatura plena – que coincide com o período de abertura do 

primeiro vestibular da FAP. O curso teve seu início fixado pela resolução noº 42/75, 

                                                                                                                                                                                     
Para justificar a continuação da Escola Andersen, achou-se necessário efetuar uma crítica de sua 
estrutura para assim fundamentar a nova formulação. 
56 A Academia Paranaense de Belas Artes foi criada por Alfredo Andersen, em 1934, em seu ateliê. 
Após seu falecimento, em 1935, o seu filho Thorstein Andersen continuou como professor e diretor 
dessa Escola até 1961 (SILVA, 2003, p. 21-22). 
57 A escolha da FEMP para a transferência do CAPE acontece principalmente por esta ser instituição 
estadual de ensino superior e que desde 1971 já oferecia um curso de licenciatura em música (SILVA, 
2003, p. 58). 
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do Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade, de 28 de maio de 1975.58 E, em 

1983, a Resolução 19/83 do CEP fixou o currículo pleno do curso, alterando a 

licenciatura de curta para plena. Nessa mudança foram criadas três habilitações no 

Curso: Artes Plásticas, Desenho e Música. Esse novo currículo59 entrou em vigor a 

partir de 1984. 

Atualmente, o departamento de Artes ('HDUWHV)60 oferece os seguintes cursos de 

graduação: na área de Música61, com Habilitação em Produção Sonora (Bacharelado) e 

Educação Musical (Licenciatura), Educação Artística, com Habilitação em Artes 

Plásticas (Licenciatura) e Desenho (Licenciatura). A separação entre conteúdos de 

educação e de artes, bem como o perfil do curso de Educação Artística, é a 

problemática que os professores do 'HDUWHV discutem na reformulação de um “ Projeto 

Político Pedagógico”  na área, que passará a ser implantando em 2006. De fato, é uma 

exigência legal – da LDB e das Diretrizes Curriculares – que o curso mude o seu nome 

para Artes Visuais, com a possibilidade de oferta das modalidades de Bacharelado e 

Licenciatura. 

O modelo atual, de acordo com a avaliação feita pelos professores do 'HDUWHV 
e com o histórico realizado por Tânia Bloomfield, apresenta muitas fragilidades para 

uma formação na área de artes, que se coaduna com as exigências da 

                                                           
58 A comissão baseou-se no Parecer nº 1.284/73, de 09 de agosto de 1973, do conselheiro Valnir 
Chagas, membro do Conselho Federal de Educação. Após três anos de funcionamento, o Curso de 
Educação Artística teve o seu reconhecimento concedido pelo Decreto nº 81.271, de 27 de janeiro de 
1978, da Presidência da República, que levou em consideração o Parecer do Conselho Federal de 
Educação nº 3.470/77. Histórico do curso de Educação Artística, fornecido por Tânia Bloomfield, 
atual coordenadora da habilitação de artes plásticas da UFPR. 
59 Em maio de 1985, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 375, pela qual concedeu o 
reconhecimento às habilitações em Artes Plásticas, Desenho e Música, do Curso de Educação Artística 
da UFPR, tendo como base o Parecer do Conselho Federal de Educação nº 197/85 (Histórico do curso 
fornecido por Tânia Bloomfield). 
60 O Departamento de Artes está ligado ao Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFPR. Em 
abril de 2002 mudou-se para a Rua Coronel Dulcídio, 638, no Batel, sua sede atual. 
61 Em função da criação do novo curso de Música, com as modalidades de Bacharelado e Licenciatura, 
em 2001, houve a migração de muitos alunos da Habilitação Música, do curso de Educação Artística, 
para o novo curso. Por este motivo, a partir de então, não houve mais a oferta de vagas nesta 
habilitação do curso de Educação Artística, pelo concurso Vestibular. Em 2004, colaram grau as duas 
últimas alunas remanescentes da habilitação Música, do curso de Educação Artística (Histórico do 
curso fornecido por Tânia Bloomfield). 



 109 

contemporaneidade. A própria nomenclatura do curso – Educação Artística62 – está 

arraigada a uma visão de mundo, que não dá conta da reflexão, da crítica de arte, da 

produção artística e do ensino da arte atual. 

Analisando as três instituições – EMBAP, FAP, UFPR – temos na área de 

artes visuais dois cursos direcionados à licenciatura, e posteriormente, teremos mais 

dois de bacharelado. Acreditamos que a criação de mais um curso de bacharelado, 

proposto pelo 'HDUWHV da UFPR, se justifica pela posição do corpo docente e não pela 

posição dos seus alunos63 –, que caso fosse, possuem a opção de escolher o Curso 

Superior de Pintura da EMBAP. Já que, a prática dos alunos em sala de aula depende 

da conduta do professor e da instituição, então, o descontentamento do curso de 

licenciatura expressa não o que os alunos querem, mas a posição dos próprios 

professores. Sendo assim, entendemos a evasão escolar do curso de Educação Artística 

decorrente, primeiro da conduta instituída em sala de aula que prioriza a formação de 

artistas plásticos e não de arte educadores, já que os professores do Departamento de 

Artes ('HDUWHV) da UFPR na grande maioria são artistas plásticos; segundo, da 

condição financeira dos estudantes que em função do horário que o curso é ofertado 

não conseguem estudar e trabalhar simultaneamente.�
Hoje, o fato dos cursos de arte da UFPR e da EMBAP serem ofertados no 

turno vespertino está relacionado a fatores econômicos e sociais que, juntamente com 

o sistema de ensino, contribuem com a mobilidade individual e social dos seus 

ocupantes.�Segundo Bourdieu,�a mobilidade individual é fruto do sistema de Ensino 

(SE) que é o responsável em formar os agentes para o mercado de trabalho. Para 

                                                           
62 A primeira das incongruências do curso reside no fato de haver uma oferta da habilitação em Artes 
Plásticas e outra em Desenho – visto que, a linguagem de Desenho é parte integrante do que se 
entende por Artes Plásticas, que abrange ainda as linguagens Escultura, Pintura e Gravura. O problema 
é que a idéia que originou a habilitação em Desenho enfatiza o desenho técnico e não o artístico. Desta 
forma, o profissional formado por esta habilitação, sai apto a lecionar disciplinas como Desenho 
Geométrico, Desenho Técnico ou Geometria Descritiva. Ocorre que hoje, há uma preferência por 
profissionais de Matemática, ao invés de alguém formado em Educação Artística, para lecionar estes 
tipos de disciplinas nas escolas. 
63 Os professores do 'HDUWHV da UFPR justificam a evasão escolar pelo fato dos alunos se 
matricularem no curso de Educação Artística pensando que se trata de uma curso para formação de 
artistas plásticos e não de licenciatura. De acordo com as planilhas feitas pela Pró-Reitoria de 
Planejamento (PROPLAN), o curso apresenta os seguintes números: de um universo de mais ou 
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BOURDIEU (1998, p.130), “ é o jogo entre as mudanças do aparelho de produção e as 

mudanças do sistema de ensino que está na origem das defasagens entre os KDELWXV e 

as estruturas” . 

Essas defasagens devem ser compreendidas considerando a relação entre o 

sistema de ensino e o sistema de produção. A produção plástica vinculada nas galerias 

de arte em Curitiba representa o sistema de produção, a opção para o artista plástico 

pode ser a produção de vanguarda ou a produção comercial. 

Na relação entre ensino e mercado, os dois lados devem ser considerados, em 

função das leis que regem cada campo: o campo de produção econômica: os 

professores que irão atuar no ensino de 1º e 2º graus, os que irão atuar no ensino 

superior e por último os que irão atuar como artistas produzindo diferentes linguagens; 

e o campo de produção dos produtores: a escola e a família. Sendo que, a escola, hoje, 

assume uma posição superior à família, em função da complexidade cada vez maior do 

campo econômico. Visto que, no modo de produção em que é muito grande o capital 

cultural incorporado nas máquinas e nos produtores que fazem funcionar as máquinas, 

o sistema de ensino é a instância dominante de produção de agentes, ou seja, é 

responsável em formar os profissionais aptos para o mercado de trabalho, pois suas 

funções abrangem a reprodução da força qualificada para o trabalho, ou melhor, a 

reprodução técnica e a reprodução da posição dos agentes e de seu grupo na estrutura 

social, isto é, a reprodução social. 

BOURDIEU (1998, p. 130) menciona que a posição social é relativamente 

independente da capacidade propriamente técnica, pois “ o sistema de ensino depende 

menos diretamente das exigências do sistema de produção do que das exigências da 

reprodução do grupo familiar” . Serve de exemplo a facilidade com que o grupo das 

classes elevadas consegue estudar artes no turno vespertino, sem a preocupação em 

trabalhar nessa fase de preparação universitária, ou mesmo, a facilidade em produzir 

obras e arcar com os custos necessários para participar do mercado simbólico. 

                                                                                                                                                                                     
menos 160 alunos em 2000: evadiram-se 35 alunos; em 2001: 35 alunos; e, em 2002: 26 alunos 
(Histórico do curso fornecido por Tânia Bloomfield). 
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Essa reprodução familiar no campo das artes se manifesta entre os que 

produzem obras de vanguarda e os que produzem obras comerciais, principalmente 

quando a diferença se instaura na renda disponível para cada fim. Portanto, no campo 

artístico, o artista não depende necessariamente do sistema de ensino, e sim das 

relações sociais que estabelece no espaço social, bem como, com a classe social a que 

pertence, visto que a renda interfere na sua posição e na sua prática. 

O Sistema de ensino, mesmo que não acompanhe o mercado profissional ou 

forme profissionais em defasagem às necessidades reais, é um aparelho jurídico 

formador de produtores competentes, essa competência simboliza a massa de agentes 

que irão atuar no mercado, ou seja, “ o valor no mercado de trabalho depende da 

garantia escolar” , sendo assim, “ tende a constituir-se uma força social cada vez mais 

importante”  (BOURDIEU, 1998, p. 131). Garantia escolar, possibilidades de melhores 

cargos, que a área de artes visuais em Curitiba atualmente não oferece aos seus 

ocupantes. 

Atualmente, a atuação do artista plástico baseado na relação entre diploma e 

cargo se agrava pela restrição do uso dos diplomas ofertados, que evidencia a falta de 

preocupação do Sistema de ensino superior em formar mestres e doutores em artes 

visuais que viriam a atender a demanda universitária e concorrer com as suas posições 

já ocupadas, pois ao que parece, o curso de Licenciatura continua tendo a função de 

atender a demanda do ensino básico. Isso acontece mesmo com a consciência e em 

concordância com BOURDIEU (1998, p. 132), que menciona que “ o tempo do 

diploma não é o da competência: a obsolescência das capacidades (equivalente ao 

desgaste das máquinas) é dissimulado-negado pela intemporalidade do diploma” . 

Ainda assim, os cargos estão relacionados aos possuidores de diplomas, ou 

seja, a relação entre diploma e cargo expressa a relação entre sistema de ensino e 

economia, mesmo que o diploma garanta uma competência de direito que pode 

corresponder ou não a uma competência de fato, são os diplomas que dão acesso aos 

cargos e garantem posições privilegiadas. Para BOURDIEU (1998, p. 134), “ o valor 

que recebem no mercado de trabalho depende tão mais estritamente de seu capital 

escolar quanto mais rigorosamente codificada for a relação entre diploma e cargo” . O 
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mesmo não acontece quando o mercado de trabalho é mais flexível e a função do 

diploma em relação ao cargo for incerta, como é o caso do mercado de bens 

simbólicos. Ou seja, a garantia de ocupar um cargo depende não exclusivamente do 

diploma, mas das relações sociais, uma vez que o cargo será ocupado pelos detentores 

de capital social – que depende da classe social a que pertencem os seus possíveis 

ocupantes. 

O Sistema de ensino desempenha um papel importante na luta entre diplomas 

e cargos, e “ é em grande parte, por desempenhar um papel determinante nessa luta, 

que o SE (sistema de ensino) constitui um objeto de luta política: luta que pode tomar 

a forma, aqui também, de estratégia individual”  (BOURDIEU, 1998, p. 136) Estratégia 

exemplificada pela proliferação de cursos de bacharelado em artes visuais e pintura, 

em comparação à realidade oferecida pelo espaço social em questão. 

Na definição do cargo ou da prática artística, o Sistema de ensino também é 

responsável pelas atividades que seus ocupantes devem executar e rejeitar. De acordo 

com o nosso objeto de pesquisa o artista deve produzir obras de vanguarda e recusar as 

exigências do mercado comercial, embora o sistema de ensino também ofereça 

subsídios aos seus alunos para produzir obras comerciais que dependem da técnica, 

cuja base é o desenho artístico. 

Os ofícios de artista ou de intelectual são profissões que não possuem um 

limite e um perfil de cargo e de carreira, e nem mesmo a garantia da aposentadoria, o 

que sugere um presente contínuo e futuro indeterminado, ou seja, o presente é 

permanentemente renovado na afirmação de uma condição provisória. Isto significa 

que o artista que desenvolve outras atividades profissionais, como publicidade, 

“ continua a se considerar um ‘verdadeiro’  artista e afirmar, como justificativa, que 

esse ofício mercenário não passa de uma ocupação temporária que abandonará assim 

que tiver conseguido o suficiente para assegurar sua independência econômica”  

(BOURDIEU, 1998, p. 174). 

Essas profissões ambíguas permitem evitar o trabalho de desinvestimento e de 

reinvestimento implicado na reconversão de artista pintor em desenhista de 

publicidade ou em professor de desenho. O desinvestimento na produção plástica 
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ocorre quando o artista produz uma obra considerada comercial, para impedir essa 

desvalorização, a opção é desenvolver outros ofícios que não interfiram na sua 

produção diretamente. Assim, o seu conhecimento é convertido para outra aplicação, 

reinvestindo e conservando a sua posição de artista “ criador” . Devido a essa conversão 

de ofício, “ compreende-se que esses agentes em ‘liberdade provisória’  tenham vínculo 

com a educação permanente (ou com a permanência no sistema de ensino) que – 

antítese perfeita do sistema dos grandes concursos, destinado a marcar os limites 

temporais e significar de uma vez por todas e o mais cedo possível que o que acabou, 

está acabado – oferece um futuro aberto, sem limites”  (BOURDIEU, 1998, p. 174). 

Fato que justifica a conduta dos artistas, que agem e seguem a moda e os 

modelos estéticos e éticos da juventude, maneira de expressar para si mesmo e para os 

outros que não se está terminado e definido, que nada é definitivo. Essa sensação de 

liberdade e descontinuidade se prolifera no próprio sistema de ensino, tudo se passa 

como se a nova lógica do sistema escolar e do sistema econômico encorajasse a adiar, 

pelo maior tempo possível, o momento de recuperar o investimento nos estudos e 

ingressar no mercado profissional, mercado que muitas vezes não supre as 

expectativas alimentadas pelo ensino, que por muitas vezes assume a forma de uma 

“ crise pessoal”  (BOURDIEU, 1998, p. 174). 

Portanto, o papel desempenhado pelo Sistema de ensino é importante – mas 

não é excludente, considerando a formação autodidata, os canais de legitimação no 

campo artístico e as relações sociais estabelecidas por seus agentes – para a formação 

do artista e sua preparação para o mercado de trabalho. No entanto, é nessa transição 

entre a formação escolar e o perfil que o mercado acolhe que se instaura o problema 

para o artista que deseja trabalhar profissionalmente com a produção plástica, ou seja, 

o ensino defende a produção de vanguarda e no mercado predomina a produção 

comercial. 

O mercado de galeria para os artistas de vanguarda em Curitiba não consegue 

absorver o fluxo de profissionais que se formam em artes. Visto que a formação 

universitária é conduzida nos moldes da arte pela arte. No que se refere à produção de 

vanguarda, o número de artistas vinculados à Galeria Casa da Imagem e a Ybakatu é 
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menor que os artistas vinculados às mostras oficiais e ao Salão. Ou seja, as galerias 

que atendem à demanda oficial, em Curitiba, se enquadram no grupo intermediário, 

em particular a Noris Espaço de Arte e a Fraletti Rubbo. 

Assim, caso o artista opte pela produção de vanguarda, conduta instituída pelo 

ensino superior, antes de ser aceito pelas galerias de vanguarda ele deve conquistar o 

mercado simbólico, espaço em disputa dentro do campo da arte e com oferta restrita. 

Ou seja, o mercado de bens simbólicos é gerenciado por diversos agentes – os críticos 

de arte, os professores de arte, os jornalistas, os curadores, os galeristas, os PDUFKDQGV 
–, profissionais responsáveis pela manutenção da oferta aos novos produtores, como 

citado anteriormente por BOURDIEU (2002, p. 21-26). Portanto, para o campo da 

arte, os intermediários culturais desempenham essa função de conservar as posições já 

ocupadas e regular a entrada de novos agentes no campo erudito. Muitos artistas 

plásticos também atuam em outras áreas dentro do Sistema da arte, desempenhando a 

função de intermediários culturais. 

Como é o caso da artista plástica Dulce Osinski,64 que a partir de 1988 começa 

a ministrar vários cursos nas áreas de gravura, desenho e pintura, em várias 

instituições: na Casa da Gravura (FCC), no Atelier do Museu Alfredo Andersen, na 

Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), na Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), na Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP), na Faculdade 

Integrada da Sociedade Educacional Tuiuti e no Atelier do Solar do Rosário. 

Em 1996, Dulce retoma a sua formação acadêmica cursando o mestrado em 

Educação (UFPR). Atualmente está cursando o doutorado, também no Setor de 

Educação da UFPR. Além de atuar em vários cargos de decisão tanto na área de artes 

quanto na área de educação e cultura. 

 

 

 

                                                           
64 A artista plástica Dulce Osinski nasceu em Irati-PR, em 1962. Fez curso superior de Pintura (1980-
1983) e curso de Licenciatura em Desenho (1982-1984), ambos na EMBAP. Além da formação em 
artes, fez o curso de Arquitetura e Urbanismo pela UFPR (1980-1983). Os dados referentes à formação 
universitária foram retirados do currículo da artista que se encontra no Setor de Pesquisa e 
Documentação do MAC-PR. 
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1 VIII Salão Banestado de Artistas Inéditos (SBAI) Curitiba-PR 1989  
2 50º Salão Paranaense Curitiba-PR 1993  
3 I Mostra Arte Foz Foz do Iguaçu-PR 1996  
FONTE: CURRÍCULO DA ARTISTA 
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1 Ministrantes de Oficinas e Espetáculos do IV Festival de Inverno da UFPR 1994   
2 Ministrantes de Oficinas e Espetáculos do V Festival de Inverno da UFPR 1995   
3 Professor Substituto no Departamento de Artes UFPR 1996   

FONTE: CURRÍCULO DA ARTISTA 
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1 Orientador de Gravura da Casa de Gravura FCC* Curitiba-PR 1992 
2 Professor de Estética FAP** Curitiba-PR 1994 
3 Técnico em Laboratório de Artes Gráficas da UFPR UFPR*** Curitiba-PR 1994 
4 Instrutor de Arte/Orientador de Gravura da Casa de Gravura FCC* Curitiba-PR 1994 
5 Professor de Estética e História da Arte FAP** Curitiba-PR 1995 
6 Professor de Expressão Dimensional EMBAP**** Curitiba-PR 1995 
7 Admissão de Docentes no Departamento de Artes UEL UEL***** Londrina-PR 1995 

FONTE: CURRÍCULO DA ARTISTA. 
* Fundação Cultural de Curitiba. 
** Faculdade de Artes do Paraná. 
*** Universidade Federal do Paraná. 
**** Escola de Música e Belas Artes do Paraná. 
***** Universidade Estadual de Londrina. 
 

 

O artista plástico quando atua em cargos de poder torna-se um formador de 

opinião e consegue estabelecer relações sociais que conservem a sua posição, pois 

exerce influência na conduta dos seus pares, principalmente quando os escolhe. Como 

diz Norbet Elias, “ a opinião interna de qualquer grupo com alto grau de coesão tem 

uma profunda influência sobre seus membros, como força reguladora de seus 
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sentimentos e sua conduta. Quando se trata de um grupo estabelecido, que reserva 

monopolisticamente para seus membros o acesso recompensador aos instrumentos de 

poder e ao carisma coletivo”  (ELIAS, 2000, p. 39). 

Portanto, Dulce Osinski, como intermediária cultural, possibilita que outros 

artistas consigam vincular suas obras, quando escreve textos para catálogos de 

artistas65 ou quando atua em comissões de salões de arte ou em comissões de 

concurso, por exemplo. Isso permite que ela escolha os profissionais e proporcione 

tranquilidade aos escolhidos, devido à instabilidade da carreira de artista plástico e a 

necessidade do artista trabalhar em atividades paralelas. 

 

������0XVHXV�
 

Exceto o eixo Rio-São Paulo, onde os museus foram implantados no final da 

década de 1940, somente a partir dos anos de 1960 implantam-se museus em alguns 

pontos do país, Salvador (BA), Olinda (PE) e Campina Grande (PB), ainda assim em 

condições precárias. Logo, o MAC-PR, no início da década de 1970, segue essa 

tendência de consolidação de uma rede de museus, visando a disseminação da arte 

moderna. 

Em Curitiba, a partir de 1966, surge a idéia de criar um museu de arte para o 

Estado, fato determinante para o desenvolvimento cultural no Paraná. Já em 1967, 

Fernando Velloso e Ennio Marques Ferreira, diretor do Departamento de Cultura da 

Secretaria de Estado da Educação, fazem contatos com vários museus solicitando 

regulamento e documentos necessários para embasar o projeto de criação. Em 1969, 

Curitiba sedia o IV Colóquio de Museus de Arte do Brasil. Walter Zanini, diretor do 

MAC-USP e da AMAB – Associação dos Museus de Arte do Brasil, criada em Porto 

Alegre, em 1967 (ZANINI, 1983, p. 730) ±, aprova a idéia e sugere a criação do 

museu sob o título de Museu de Arte Contemporânea do Paraná. 

                                                           
65 Dulce publicou alguns textos para catálogos de outros artistas plásticos, dentre eles: duas exposições 
individuais de Juliane Fuganti, da exposição coletiva de Gravadores Paranaenses, da exposição de 
Ricardo Carneiro, da exposição individual de esculturas de Marília Diaz. 
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Em 1970, o Governador Paulo Pimentel cria o MAC-PR, pelo decreto nº 

18.447, de 11 de março de 1970. Vinculado ao Departamento de Cultura – sob a chefia 

de Wilson de Andrade Silva – e à Secretaria de Educação, na gestão de Cândido 

Martins de Oliveira, o Museu tem seu regulamento aprovado pelo decreto nº 18.580, 

de 18 de março de 1970. Transcorreram quatro anos entre a idéia e a aprovação do 

Museu, que se concretiza sob a orientação de Fernando Pernetta Velloso,66 então chefe 

da Divisão de Planejamento e Promoções Culturais da Secretaria da Educação, que em 

março de 1970 é nomeado o primeiro diretor, permanecendo no cargo até março de 

1983. 

A princípio, com a reforma do Teatro Guaíra, a instalação do Museu estava 

prevista para o andar térreo. Porém, um incêndio ocorrido em abril de 1971 impede 

que o Museu seja instalado no local. Pelo período de um ano o Museu funcionou no 

Departamento de Cultura na Rua Augusto Stellfeld. No ano seguinte, em 1972, instala-

se provisoriamente num casarão da Rua 24 de Maio. E, em 1974, o prédio da Rua Des. 

Westphalen, 16 – ocupado anteriormente pela Secretaria de Saúde e Secretaria do 

Trabalho – passa ser a sede do Museu, permanecendo até os dias de hoje.67 

Segundo Ivens FONTOURA (1986, p. 138), a relação entre a tríade artista-

obra de arte plástica-consumidor define-se pelo uso dos canais da visão, em função das 

diversas formas de comunicação. Pode-se afirmar que a década de 1970, em Curitiba, 

rompe com a tradição anterior no uso dos materiais e técnicas, como na exploração de 

                                                           
66 Em 1971, no final da gestão de Paulo Pimentel (1966-1971), Velloso, que era membro da 
Associação dos Museus de Arte do Brasil (AMAB), começa as negociações junto ao governador para 
a criação de um Museu de arte no Paraná. Velloso declara para Camargo: “ Eu comecei a mexer com 
isso e convencemos o governador. O Wilson de Andrade Silva era o diretor do Departamento de 
Cultura, substituindo o Ennio, que por razões políticas tinha se afastado, e eu continuei lá”  
(CAMARGO, 2002, p. 112). Com a idéia já aceita, faltava a sede, e, Fernando Velloso, que era 
membro da diretoria da Associação dos Funcionários Públicos do Estado, propõe à Associação o 
aluguél de um imóvel pertencente à ela e que estava fechado, na Rua 24 de Maio. O Museu de Arte 
Contemporânea do Paraná, inaugurado às custas dos próprios artistas e funcionários realizarem as 
obras de acabamento e pintura, permanece no local até que Velloso apresenta ao então governador 
Emílio Gomes (1973-1975) a idéia de ceder o prédio, na esquina da Rua Desembargador Westphalen 
com a Emiliano Perneta, onde o Museu está até hoje. Fernando Velloso lembra que mostrou o prédio 
quase em ruínas ao governador e disse: “ Olha, Dr. Emílio, o Sr. tem quatro meses de governo, o Sr. 
não vai fazer nem um anteprojeto nesse período, e em três meses eu ponho este museu funcionando”  
(CAMARGO, 2002, p. 112). 
67 Dados retirados do Setor de Pesquisa e Documentação do MAC-PR. 
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uma arte mais sensorial, que não utilize apenas o recurso visual para apreensão da 

obra. Como já mencionamos anteriormente, além da criação do MAC-PR, outros 

fatores contribuiram para essa nova abordagem da arte e também para o fortalecimento 

do mercado, entre eles a criação das instituições: Fundação Cutural de Curitiba (FCC), 

da Sala BADEP,68 dos cursos de Arte e de 'HVLJQ da Universidade Federal do Paraná. 

Na dimensão puramente artística, o universo formal acusava uma crise do 

objeto. Paralelamente a essas linguagens que abandonam o objeto como representação, 

aparece o Hiper-realismo – em torno de 1963-64, ocorreram as primeiras produções 

dos artistas, as novas figurações, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, 

oriundas da comunicação de massa –, que se desenvolveu como uma nova descoberta 

da pintura, encontrando ampla aceitação no mercado da arte (ZANINI, 1983, p. 729, 

734). Em oposição a essa nova figuração, Curitiba, na década de 1970 e 1980, adota 

linguagens que também distituem o objeto como representação, o KDSSHQLQJ, a ODQG�
DUW, a ERG\�DUW� as artes conceituais, que já faziam parte do repertório dos artistas de 

outros estados. Essa arte não convencional, produzida por parte pela geração de 1970, 

teve como catalisador os Encontros de Arte Moderna,69 a criação de vários ateliês – do 

CAPE, do Centro de Criatividade de Curitiba, do Museu Guido Viaro, de Janete 

Fernandes, da Casa de Gravura – e de grupos de artistas – Convergência, Bicicleta e 

Moto-Contínuo –, além das propostas de arte nas ruas, como “ Sensibilizar”  e os 

KDSSHQLQJV de Luiz Carlos Camargo Gonçalves (PEIXOTO, 2001, p. 59-67). 

                                                           
68 O Banco de Desenvolvimento do Paraná S. A. foi fundado em 1962 e, a partir de 1973, cria-se o 
Salão de Exposições do BADEP, que promove atividades culturais até 1983, tendo na sua coordenação 
o artista plástico Domício Pedroso. Em 1991 é decretada a liquidação do BADEP e a coleção de obras 
passa a integrar o acervo dos museus do Estado. Em 2000, a Secretaria de Estado da Cultura recebe 
em comodato as obras do acervo do BADEP. In: GOVERNO DO PARANÁ. $FHUYR� %$'(3. 
Catálogo de exposição. Curitiba, 2000. 
69 De acordo com Ivens FONTOURA (1986, p. 139), os Encontros de Arte Moderna tiveram início em 
outubro de 1969 e duraram aproximadamente uma década. Embora a referência bibliográfica 
mencione o auge dos encontros em 1974, nos anos seguintes ocorre um desgaste natural e acontece a 
perda do aspecto de vanguarda, sendo posteriormente transferidos para Antonina, dando origem aos 
Festivais de Arte de Antonina. Os Encontros foram organizados por Adalice Araújo, Ivens Fontoura, 
Fernando Bini e Lauro Miranda, com o objetivo de suprir a defasagem do currículo da EMBAP, em 
comparação com a realidade da época. A escola ainda mantinha os padrões estéticos das escolas de 
Belas Artes, derivada da Missão Francesa no Brasil, em 1816. Ver também (PEIXOTO, 2001, p. 56-
58). 
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Ennio Marques FERREIRA (1986, p. 121) também associa o desenvolvimento 

do mercado com o próprio avanço cultural e artístico que o Paraná teve na década de 

1970 – Curitiba continua sendo o centro de maturação e convergência cultural do 

Estado –, se comparado às décadas anteriores. Antes disso, o consumidor e o produtor 

de arte dispunham de condições muito precárias para o desenvolvimento da atividade 

artística. Segundo Ferreira, alguns fatores contribuiram para modificar essa posição, 

como o Centro de Criatividade de Curitiba, além das outras unidades implantadas 

posteriormente pela FCC, da criação da Secretaria da Cultura e do Esporte e seu setor 

de apoio às artes plásticas, a partir de 1979, além do próprio MAC-PR, bem como a 

atuação do Museu Alfredo Andersen e do Centro Juvenil de Artes Plásticas. Ainda 

segundo Ferreira, mesmo com esse desenvolvimento cultural e incentivo à arte, na 

questão plástica, o público em geral não acompanhou o processo no mesmo ritmo. 

Para ele, uma faixa larga da coletividade no Paraná, no que se refere ao nível de 

percepção estética, ainda está presa a padrões limitados que, quando muito, vão do 

Academismo ao Impressionismo, ou seja, existe pouca compreensão da produção 

contemporânea. Acreditamos que a descrição feita por Adalice ARAÚJO70 coincide 

com a avaliação feita por FERREIRA (1986, p. 123). Segundo ela, no que se refere às 

galerias de arte, principalmente em finais da década de 1970, agrupam-se os artistas 

das décadas de 1940, 1950, 1960; bem como aqueles que, surgidos na década de 1970, 

seguem as linguagens das décadas anteriores. Isso se justifica pelo gosto do público 

consumidor mais refratário às inovações (ARAÚJO, 1980, p. 76). 

De acordo com FERREIRA (1986, p. 123), essa percepção do público irá 

refletir no próprio comércio de arte, pois isso faz com que Curitiba tenha que se 

contentar com uma posição subalterna em relação a São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 

Alegre, Belo Horizonte e Recife. No que se refere ao desenvolvimento inicial do 

mercado em Curitiba, FERREIRA (1986, p. 123) menciona a Cocaco, primeira galeria 

da capital, que trabalhou semi-amadoristicamente cerca de dez anos, sem nenhuma 

concorrência no mercado. A Cocaco viu surgir outras galerias em meados de 1960 e 

1970, mas poucas delas apresentavam um serviço estritamente profissional. 

                                                           
70 Ver depoimento de Adalice Araújo cedido a Maria Inês Hamann PEIXOTO (2003, p. 67-68). 
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Camargo menciona que a Galeria Cocaco aparece como uma das primeiras 

galerias de arte cuja marca a identifica como vanguarda da arte abstrata no Paraná, 

permanecendo como a única galeria existente até o início da década de 1960. Na 

década de 1960, a produção e a subsistência do artista ainda dependiam da validação 

oficial; as disputas eram sempre unilaterais, pois o foco estava centrado no padrão 

definido pelo Salão Paranaense, que se justificava, segundo Camargo, pela ausência de 

um comércio de arte que permitisse aos produtores uma subsistência independente da 

aceitação oficial. Neste período, continua CAMARGO (2002, p. 104-105), os artistas 

não dispunham de um público capaz de manter a demanda por diferentes tipos de arte. 

Assim, o Salão só poderia sobreviver à luta através das atenções do Estado, que era a 

instituição que dava respaldo para que o artista se estabelecesse profissionalmente. 

Para Camargo, considerar que a ausência do mercado não possibilitava ao 

artista outra fonte de renda, além das premiações dos Salões, é correto. Mas pressupor 

que a linguagem produzida seria a mesma, é ignorar o próprio padrão plástico 

analisado no início da sua pesquisa, que aponta que o padrão figurativo e realista 

baseado em Alfredo Andersen e na EMBAP é uma das causas do atraso na produção 

plástica de Curitiba no período de 1950 a 1962, que impedia o aparecimento da arte 

abstrata como modelo vigente. Assim, ao longo de seu trabalho, Camargo confirma 

que existia uma defasagem entre o que seria a produção de vanguarda e a produção 

vigente no sistema de ensino em Curitiba. Segundo ele, a EMBAP mantinha o ensino 

com base nas escolas de Belas Artes do final do século XIX, com modelos 

neoclássicos. 

Dentre a ação de vários agentes culturais mencionados por Camargo, cabe 

destacar que, entre eles, as galerias de arte passam a compor o universo moderno da 

arte. Mas, este mercado, na década de 1960, é incipiente, ainda que nessa fase inicial 

tenham surgido outras galerias, como a Galeria Paulo Valente. 

Para Velloso, após os anos 1960 e 1970, de um lado, houve uma melhora no 

gosto do público consumidor de arte em Curitiba, que começaram a adquirir obras 
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modernas motivados tanto pelo trabalho de alguns profissionais que traziam um 

modernismo na arquitetura quanto pelas discussões dos artistas e intelectuais sobre a 

arte moderna. Por outro lado, esse crescimento no entendimento da arte moderna 

ocasionou um excesso na produção plástica de baixa qualidade pictórica, decorrente de 

obras adquiridas por um público emergente que possuía recursos financeiros, mas não 

sabia apreciar uma obra de qualidade, portanto, precisava de orientação na compra de 

objetos artísticos, tarefa desempenhada pelos decoradores que nem sempre tinham o 

devido discernimento (PÉRIGO, 2003, p. 93). 

Domício Pedroso concorda com Velloso e menciona que nesse período houve 

um crescimento no interesse pela arte e aponta como causa o aumento do poder 

aquisitivo e a evolução econômica no Estado, mas que não se reverteu em melhoria no 

gosto. Assim, o público comprador de arte dependia culturalmente da orientação de 

terceiros, ou seja, a compra da obra era feita pelo decorador, que indicava o quadro 

que combinasse com o ambiente (PÉRIGO, 2003, p. 93). 

Dentre os artistas atuantes na década de 196071 e que ainda permanecem 

presentes nas galerias de arte, podemos citar Érico da Silva, Fernando Calderari, João 

Osorio Brzezinski e Fernando Velloso. Sendo que a demanda de mercado de Calderari 

e Érico é maior, ou seja, o número de obras comercializadas é maior. No caso de 

Calderari e Érico a média é de dezessete obras – considerando as galerias do grupo 

intermediário e do grupo comercial –, ao passo que a de Velloso e Brzezinski não 

passa de três obras. A quantidade de obra que cada artista disponibiliza ao mercado de 

pintura interfere no valor do artista e do produto artístico: quanto maior o número de 

obras comercializadas, maior também o número de clientes e, menor o preço do 

produto, sendo assim, o artista perderá o VWDWXV de “ criador”  e a sua obra será associada 

a uma mercadoria comum. 

Podemos exemplificar a perda do capital simbólico e o aumento do capital 

                                                           
71 Os artistas plásticos João Osorio Brzezinski, Fernando Velloso, Fernando Calderari e Werner 
Jehring, foram os primeiros artistas premiados com obras abstratas no Salão Paranaense. Além desses, 
outros artistas também fizeram suas primeiras pinturas abstratas na década de 1960, dentre eles: Érico 
da Silva, Helena Wong, Loio Pérsio, Mário Rubinski e Violeta Franco. Não somente os artistas 
aderiram à nova linguagem, houve a contribuição dos críticos e teóricos, como Adalice Aráujo, 
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econômico pela produção de Fernando Calderari (fig. 9 a 12) e de Érico da Silva (fig. 

13 a 17). Percebemos de imediato uma mudança na linguagem plástica, entre a 

produção da década de 1960 de ambos os artistas e as últimas exposições realizadas, e 

também, com relação à produção vinculada em diversas galerias de arte e leilões 

televisionados. A questão inicial é responder por que ocorreu essa alteração? 

Considerando a participação nos Salões de Arte,72 o período mais significativo 

de Calderari foi o intervalo entre 1959 e 1969, no qual participou todos os anos, sem 

interrupção, com obras abstratas. Entre 1960 a 1965 foi o período que recebeu o maior 

número de prêmios, o que coincide com a fase inicial da sua produção abstrata, tanto 

na linguagem de pintura quanto na linguagem de desenho. 

Em 1966, realiza uma exposição individual no Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul. Antes desta data já havia realizado outras duas exposições individuais: na 

Biblioteca Pública do Paraná e no Museu de Arte de Joinville.73 As exposições 

individuais nas galerias de arte em Curitiba e em outros Estados são posteriores às 

participações nos Salões de Arte (ver quadro 20 em anexo). 

O artista realizou mais exposições coletivas (ver quadro 21 em anexo) do que 

individuais e conjuntas74: aproximadamente cento e cinquenta coletivas para vinte 

individuais e conjuntas. O número maior de exposições coletivas em relações às 

individuais e conjuntas pode ser justificado pela falta de tempo de se dedicar 

exclusivamente à pintura, já que o artista exercia outras atividades profissionais e 

também pelo custo mais elevado: em função do número de obras para uma única 

mostra, ao passo que nas exposições coletivas o número de obras é menor, diminuindo 

assim o custo que pode ser dividido pelos outros artistas que estão expondo. 

                                                                                                                                                                                     
Eduardo Rocha Virmond e Ennio Marques Ferreira (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 1998. p. 19-
26). 
72 Após essa fase, participou de Salões em 1978 – quando recebeu o prêmio Poty Lazzarotto do Banco 
do Brasil, na I Mostra Anual de Gravura da Cidade de Curitiba –, 1981, 1986, 1990 e 1991. 
73 Não foi possível localizar as datas dessas duas primeiras exposições. 
74 Exposição conjunta é realizada por dois artistas, podemos citar as exposições de 1957 com Álvaro 
Borges, na Casa do Artista (Ponta Grossa); de 1963 com Guido Viaro, na Galeria Gead (Rio de 
Janeiro); e de 1973 com Antonio Arney, na Galeria Cocaco (Curitiba). E coletiva é realizada por mais 
de dois artistas. 
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Camargo cita Fernando Calderari como pioneiro da arte abstrata no Paraná,75 

bem como Adalice ARAÚJO (1980, p. 66). Tanto Camargo quanto Araújo fazem uma 

leitura formal da produção de Calderari e destacam sua produção inicial – a fase 

abstrata – como sendo a mais importante. A mudança de técnica e de temática não é 

mencionada por Camargo, mas Araújo já indica a nova opção e situa no início da 

década de 1980 a execução das suas primeiras marinhas, que ainda eram executadas na 

talha, não mencionando a produção comercial, na técnica óleo sobre tela, estilo com 

qual Calderari é reconhecido atualmente – posterior à década de 1980 – e que tem 

grande aceitação por parte do público. 

É possível constatar que quase não aparecem dados referentes à vida pessoal e 

social dos artistas,76 fato que Sérgio Miceli já havia analisado em suas pesquisas sobre 

arte. MICELI (2002, p. 93), ao analisar as diferentes fontes de documentação sobre 

artistas contemporâneos brasileiros – monografias, catálogos, entrevistas, dicionários – 

destaca a ausência, em tais documentos, de dados referentes à posição do artista no 

mundo social: seja no que diz respeito às suas origens socio-familiares e sua formação 

escolar formal, ou mesmo no que se refere às fontes de rendas profissionais ou 

alternativas. Além disso, há uma omissão de dados pessoais. Os dados são colocados 

como se a vida dos artistas, reconhecidos como verdadeiros criadores, iniciasse a partir 

do momento que ingressaram na aprendizagem do ofício artístico. 

A omissão expressa a dissociação entre a vida e a obra, entre biografia e 

trabalho, característica própria do campo artístico.77 Miceli também constatou que caso 

                                                           
75 Calderari nasce na Lapa em 1939. Vem para Curitiba e se forma na EMBAP (1959-1962). Além da 
EMBAP, fez o curso de Gravura em Metal, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e o curso de 
Didática em Desenho, na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica do Paraná (CAMARGO, 
2002, p. 42). Já em 1961, recebe o prêmio de melhor artista do Paraná no II Salão Anual de Curitiba, a 
Medalha de Prata em Pintura e a Medalha de Prata em Desenho, no XVIII Salão Paranaense. Em 
1962, Calderari foi considerado pelo júri do Salão do Paraná o melhor artista do Paraná, com sua 
produção abstrata. E, em 1963, o artista participa da VII Bienal de São Paulo (CAMARGO, 2002, p. 
113). 
76 Na entrevista realizada com Fernando Calderari foi possível constatar a resistência em falar sobre 
sua trajetória social, mesmo quando a pergunta era direcionada sobre sua atuação como professor na 
EMBAP, bem como a evolução do ensino ministrado na escola. 
77 Esse fato também é discutido por Norbet Elias, no seu livro 0R]DUW�� VRFLRORJLD�GH�XP�JrQLR. O 
próprio título visa romper com o conceito de gênio – talento “ inato”  para a criação, como parte de um 
processo autônomo e “ interior”  que acontece de modo mais ou menos isolado do destino humano do 
indivíduo em questão –, que está associado a outra noção comum, a de que a criação de grandes obras 
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algum dado biográfico seja mencionado, este é colocado em segundo plano ou mesmo 

descrito de forma anedótica, com peso insignificante. Esse desmembramento entre 

obra e biografia reforça a impressão de que o artista possuiria o dom artístico. Desse 

modo, o trabalho artístico é visto como um processo de pura invenção, independente 

das experiências que o artista tenha em seus momentos extra-artísticos. 

O próprio artista Fernando Calderari, quando faz referência a sua produção, 

cita a fase abstrata – e não cita a sua fase comercial –, as premiações conquistadas 

nesse período e os cursos de gravura realizados no Rio de Janeiro, como sua fase mais 

importante. Segundo PINHO (2001, p. 58), “ os próprios artistas se esquivam de falar 

sobre a vendagem de seus quadros, principalmente quando têm grande sucesso 

comercial, inclusive para não serem qualificados de mercantilistas, o que poderia 

abalar sua reputação de original e/ou criativo” . A postura de Calderari coincide com a 

colocação de Pinho, é como se o artista, ao optar pelo lado comercial, uma arte mais 

acessível ao público, já soubesse de antemão que a sua representação é negativa dentro 

do campo artístico. 

A produção de Calderari mostra a mudança do ciclo simbólico na fase abstrata 

para o ciclo comercial na fase atual, com a temática marinha. A obra de arte, enquanto 

valor simbólico, como objeto de distinção, tem um tempo de vida curto que varia de 

acordo com o seu próprio consumo e de acordo com a quantidade que é consumida. O 

consumo da obra, quando ampliado para além dos limites “ sagrados”  do campo de 

produção, converte-se em arte comercial, cujo peso dentro do campo é inferior à arte 

pela arte. 

Para BOURDIEU (1996, p.163-168), essa oposição é característica da 

natureza dos bens simbólicos, considerando que a arte é marcada por uma economia às 

avessas. O êxito simbólico caracteriza a produção de ciclo longo, já que o interesse 

principal é o ganho simbólico e não a comercialização e, por conseqüência, o ganho 

econômico. Portanto, para que o artista acumule capital simbólico, pelo menos no 

começo de sua produção, ele depende de dois fatores. O primeiro diz respeito à ação 

                                                                                                                                                                                     
de arte independe da existência social de seu criador. Elias ao escrever sobre Mozart enfatiza que não 
se deve separar o Mozart artista do Mozart homem, pois sua produção está relacionada tanto com sua 
estrutura familiar, quanto com a estrutura da arte compreendida no século XVIII.  



 125 

de alguns “ descobridores” , isto é, dos autores e dos críticos que fazem da editora ou da 

galeria de arte um espaço para obtenção de créditos, pelo fato de ali se publicar ou se 

expor, fornecendo manuscritos ou catálogos de arte, informações favoráveis de seus 

autores e artistas. A exemplo de Calderari, que no início da sua carreira quando ainda 

era estudante, participou de vários salões e exposições, já com premiações 

importantes. Neste caso, o Salão Paranaense fez a vez do descobridor e supriu as 

condições financeiras com os prêmios oferecidos aos artistas. Esse período de ciclo 

simbólico durou praticamente dez anos. 

O segundo fator diz respeito ao sistema de ensino, único meio capaz de 

oferecer, em médio prazo, um público convertido. Esse segundo fator se refere à 

criação de um público apto a aceitar novas linguagens e manter as vanguardas 

artísticas.78 Segundo BOURDIEU (1996, p. 169), o ciclo comercial ou a recepção dos 

produtos ditos “ comerciais”  é mais ou menos independente do nível de instrução dos 

receptores. Calderari, a partir da década de 1980, altera sua produção e passa a 

depender do grande público. Primeiro, pela diminuição de participações em salões de 

arte e exposições em espaços oficiais; segundo, em função do gosto do público que 

não acompanha as inovações artísticas. Tais fatos contribuem para que o artista opte 

em realizar uma produção de ciclo curto, ou seja, o artista produz em grande 

quantidade obtendo o lucro pelo volume de venda e não pela unidade do produto, o 

que caracteriza sua produção como comercial, pois o escoamento é imediato. 

Como menciona BOURDIEU (1996, p.135), a estrutura dualista – o sucesso 

comercial em oposição ao sucesso simbólico – se fundamenta em dois pólos. De um 

lado, os diferentes gêneros e os empreendimentos econômicos distinguem-se por três 

aspectos, o preço do produto ou do ato do consumo simbólico; o volume e a qualidade 

                                                           
78 Pinho menciona, que de modo geral, a pintura abstrata não se dirige ao grande público, que ainda 
está preso aos hábitos mentais da cultura renascentista, entendendo que as cores e as formas só podem 
ser utilizadas como meio de representação. Quando olha um quadro, a massa popular deseja ver algo 
do seu universo de valores. Ora, o abstracionismo exige uma atitude diferente, uma reeducação 
artística e uma participação, quase impossível nesta época da ‘cultura de massa’ . O pintor abstrato 
estaria produzindo, sobretudo, para a admiração de outros artistas e de estudiosos de arte (PINHO, 
1988, p. 57). 
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social dos consumidores que expressam a importância dos lucros econômicos e 

simbólicos; e, por último, a demora do ciclo de produção – tempo. 

De outro lado, como o campo ganha gradativamente autonomia e impõe sua 

lógica própria, os gêneros se distinguem em função do crédito simbólico que detêm, 

conferem e que tendem a variar em razão inversa ao lucro econômico. Dentro do 

campo coexistem a produção pura que equivale à ortodoxia e a grande produção que 

equivale à heterodoxia (BOURDIEU, 1996, p. 246). Assim, a oposição entre os dois 

pólos presentes define os consumidores em cada subcampo: o pólo da produção pura, 

em que os produtores tendem a ter como clientes apenas outros produtores, que 

também são seus concorrentes, e o pólo da grande produção, que é subordinado às 

expectativas do grande público. 

Toda a transformação da estrutura do campo acarreta numa translação da 

estrutura dos gostos, ou seja, do sistema das distinções simbólicas entre os grupos. Isso 

se dá pelo fato de que todos estão organizados em torno da mesma oposição 

fundamental no que se refere à relação com a demanda – a do “ comercial”  e do “ não-

comercial” . Os campos de produção e de difusão das diferentes espécies de bens 

culturais – pintura, teatro, literatura, música – são entre si estruturalmente e 

funcionalmente homólogos, mantendo também uma relação de homologia com o 

campo do poder onde se recruta o essencial de sua clientela. Essa estrutura se 

apresenta em todos os gêneros artísticos e, há muito tempo, tende a funcionar como 

uma estrutura mental, organizando a produção e a percepção dos produtos. A oposição 

entre arte e dinheiro é o princípio gerador da maior parte dos julgamentos que 

pretendem estabelecer a fronteira entre o que é arte e o que não é, entre a arte 

“ burguesa”  e a arte “ intelectual” , entre a arte “ tradicional”  e a arte de “ vanguarda”  

(BOURDIEU, 1996, p. 187). 

Em função da hierarquia que se estabelece nas relações entre as diferentes 

espécies de capital e seus detentores, os campos de produção cultural ocupam uma 

posição dominada, temporalmente, no seio do campo do poder. Por mais livres que 

possam estar das sujeições e das solicitações externas, eles são atravessados pela 

necessidade dos campos englobantes: do econômico e do político. Por conseguinte, 
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participam da luta entre os dois princípios de hierarquização: o princípio heterônomo, 

favorável para quem domina o campo econômico e político, que representa a “ arte 

burguesa” ; e o princípio autônomo ou da “ arte pela arte” , que se caracteriza pelo 

fracasso temporal – sinal de eleição – e pelo sucesso – sinal de comprometimento com 

o século. O grau de autonomia de um campo de produção cultural revela-se pelo 

TXDQWXP em que o princípio da hierarquização externa está subordinado ao princípio 

da hierarquização interna. Quanto maior a autonomia, mais a relação de forças 

simbólicas é favorável aos produtores mais independentes da demanda e mais o corte 

tende a se acentuar entre os dois pólos do campo, isto é, entre o subcampo de produção 

restrita e o subcampo de grande produção, que se encontra simbolicamente excluído e 

desacreditado. 
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FIGURA 09: Calderari. 3LQWXUD�,. 1962. Óleo s/estopa. 65 x 79,7cm. 

 

 
 

FIGURA 10: Calderari. 3LQWXUD�,,,. 1964. Óleo s/tela. 79,8 x 119,7 cm.  
Acervo do MAC-USP. 21º Salão Paranaense. 

 

 
 
FIGURA 11: Calderari. 3LQWXUD�,. 1964. Óleo s/tela. 130 x 95 cm. 
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FIGURA 12. Calderari. 0DULQKD��. 2004. Óleo sobre tela. 70 x 70 cm. 
Obra consultada no site www.galeria.mps.com.br/artista 7. Código 07-04  

 

 
 
FIGURA 13: Érico da Silva. 6XEOLPH�DPRU. S/data. Óleo s/tela. 130x100cm.  
Obra da década de 1960 - Coleção particular do artista. 
 

 
 

FIGURA 14: Érico da Silva. )UDJPHQWR�GH�3DLVDJHP. 1966. Óleo s/tela. 114 x 114cm. 
Acervo do MAC-PR. 23º Salão Paranaense. 
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FIGURA 15: Érico da Silva. )p�H�(QFDQWDPHQWR. 1985. Óleo s/tela. 80 x 100 cm. 
 

 
 

FIGURA 16: Tema: 6DQWD�&HLD. 2002. Óleo s/tela. S/dimensões. 
 

 
 
FIGURA 17: Tema: 3DVWRU�FRP�RYHOKDV�H�SLQKHLUR� 2002. Óleo s/tela. S/dimensões. 
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As semelhanças iniciais entre as trajetórias de Calderari e Érico da Silva79 são 

baseadas na produção artística, que antes era abstrata e hoje é figurativa – pintura 

vinculada às galerias de arte, em Curitiba.�Segundo Adalice Araújo,80 Érico da Silva, 

apesar de representar a vanguarda na década de 1960 – no início a sua produção segue 

a linguagem cubista, passa para o divisionismo e chega ao abstracionismo –, abandona 

a produção mais hermética e passa a produzir em função do público consumidor.81 

A produção do artista está relacionada com a sua trajetória no meio artístico. 

Considerando as participações em salões de arte, as exposições individuais e suas 

atividades paralelas, é possível constatar essa alteração. Érico participou de salões de 

arte sem interrupção, tanto em Curitiba quanto em outros estados, no período entre 

1961 até 1968.82 A primeira exposição individual de Érico da Silva, em Curitiba, foi 

no Salão do IPASE, em 1960 (ver quadro 22 em anexo). 

Analisando o conjunto das exposições individuais do artista, não apenas os 

espaços de Curitiba, mas também os espaços de outros estados do Brasil e do exterior, 

o período de 1968 até 1978 foi o mais produtivo. Expõe em Miami-EUA na Coral 

Gables Art Gallery e na Gulbenkian Fundation, em Portugal, em 1970 e no Clube 

Íbero América em Bonn, na Alemanha, em 1975. O artista realizou exposições todos 

os anos sem interrupção, variando de duas até seis mostras por ano. 

                                                           
79 Érico da Silva nasceu em 1932, em Itajaí-SC e está radicado no Paraná desde 1949. Como 
autodidata, iniciou-se na pintura através do Círculo de Artes Plásticas do Paraná, realizado na 
Biblioteca Pública do Paraná, em 1958. 
80 Adalice Araújo tem formação em Pintura (EMBAP) e Desenho (PUC-PR), é doutora e livre docente 
em História da Arte (UFPR), além de atuar nas esferas de decisão no meio artístico desde o início da 
década de 1970 como crítica de arte, é uma das poucas pesquisadoras que tem visão abrangente da arte 
paranaense, desde o seu início até a contemporaneidade. In: ARAÚJO, A. $UWH�3DUDQDHQVH�PRGHUQD�H�
FRQWHPSRUkQHD� Curitiba: UFPR, 1974. ARAÚJO (1980, p. 65), ao analisar formalmente a produção 
plástica de Érico, faz uma interpretação poética sobre a obra e não menciona diretamente o interesse 
comercial da sua produção, mas, nas entrelinhas, fica evidente que o artista que opta por este tipo de 
produção não é valorizado no meio artístico: “ Érico da Silva é hoje no Paraná, um dos artistas que 
mais se comunica com o público, já que sua obra é alegre, otimista, colorida, age como uma espécie de 
‘relax’  mental” . 
81 Maria José JUSTINO (1986, p. 72) também fala desta adequação ao público como algo negativo e 
que macula a imagem do artista, “ Érico da Silva, embora dono de uma sensibilidade genuinamente 
artística e da técnica aprimorada, acaba fazendo concessão ao mercado” . 
82 Depois participou de mais três salões esporadicamente: em 1973, do XXX Salão Paranaense 
(SEC/DAC/MAC-PR); em 1982, da I Mostra de Miniquadro, no Clube Sírio Libanês do Paraná; e, em 
1991, do I Salão do Mar (SEEC/COSEM), em Antonina-PR. 
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A partir deste período, a frequência de exposições diminuiu, variando entre 

dois ou quatro anos o intervalo das exposições e entre uma ou duas mostras por ano. A 

última exposição individual realizada nos espaços oficiais, em Curitiba, foi em 1975. 

Comparando as participações nos salões com as exposições individuais, considerando 

a importância dos espaços oficiais e as exposições fora do país, é possível constatar 

que a fase mais importante de Érico inclue as obras produzidas no intervalo 1961-

1975. 

Diferente de Calderari, que hoje ocupa uma posição homóloga em função das 

galerias de arte, Érico da Silva não teve respaldo institucional para produzir sem se 

preocupar com problemas financeiros. Calderari, por exemplo, um ano após ter se 

formado na EMBAP lecionou na mesma Escola, desde de 1963 a 1996, quando se 

aposentou. Lecionou na PUC-PR e também assumiu cargos de decisão: foi diretor da 

EMBAP e do Museu Alfredo Andersen, posições ocupadas até o início da década de 

1980. Portanto, no decorrer desses vinte anos, com participações em eventos de 

vanguarda, premiações recebidas e com as posições de poder e prestígio ocupadas em 

diferentes instituições, sua produção se manteve mais erudita. 

O mesmo não ocorreu com Érico, cujas atividades profissionais não tinham 

vínculos oficiais, o que fez com que sua produção em pouco tempo fosse considerada 

comercial, pois seu sustento dependia exclusivamente do seu trabalho como artista 

plástico. 

Adalice ARAÚJO (1980, p. 65), na posição de crítica de arte, exerce um 

julgamento pejorativo da obra de Érico da Silva,�ao estabelecer a diferença entre o seu 

conceito de arte e o que o artista considera arte, opiniões divergentes que os colocam 

em grupos opostos. É possível perceber que o artista é mais valorizado quando a sua 

produção é mais hermética do que quando atende ao grande público. Essa valorização 

aparece de maneira camuflada, quando os pesquisadores ou os críticos de arte 

supervalorizam a produção de vanguarda e não citam a fase comercial. 

A posição inicial e atual, tanto de Fernando Calderari quanto de Érico da 

Silva, são semelhantes. Porém, cada um se posiciona diferentemente em função das 

escolhas particulares e das trajetórias seguidas. É mais digna a posição de Érico que 
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assume sua trajetória, do que a relação velada que vários artistas estabelecem com o 

campo político e educacional, que permite o desenvolvilmento de uma produção mais 

erudita. 

A passagem dos anos 1950 para 1960, segundo Érico da Silva, marca em 

Curitiba a transição entre a arte acadêmica e a arte abstrata. 

 

Nós, que estávamos começando, tínhamos a febre da abstração, que era o grande movimento 
da época, porque a Europa, os Estados Unidos, e depois São Paulo, nos salões, só aceitavam 
quem fossse abstracionista, e, os salões daqui eram retrógrados, o Viaro e o De Bonna 
fazendo paisagem e especialmente paisagens paranaenses, o pinheiro, essa coisa. Então a 
gente não tinha mais como entrar nos salões. Os júris não aceitavam mais aquele tipo de 
pintura, principalmente aquele tipo de temática (Entrevista com Érico da Silva). 

 

Érico começou produzindo suas obras no estilo figurativo, depois passou para 

a abstração. Segundo ele, essa fase durou entre oito a dez anos, hoje ele produz uma 

pintura figurativa, mas diferente da fase inicial, que também era figurativa: “ eu não me 

incomodo muito com a perspectiva da cor, se eu quero fazer um céu vermelho eu faço, 

então eu me libertei dessas coisas”  (Entrevista com Érico da Silva). 

Tal liberdade no uso das cores, Érico atribui à sua capacidade de invenção, 

justificada por ser autoditada e por não ter tido aula com nenhum mestre ou professor. 

Ele cita o exemplo de Viaro: “ Viaro fez muitos Viarinhos, ... é, o Jair Mendes, o Luiz 

Carlos de Andrade Lima...” . Ou seja, o estilo desses artistas segue o mesmo padrão 

repassado pelos mestres, assim, o artista sente dificuldade de modificar o modelo que 

foi ensinado (Entrevista com Érico da Silva).�
Com base tanto no depoimento do artista Érico da Silva quanto na análise de 

CAMARGO (2002, p. 43), observa-se uma recorrência quanto ao fato de que nesse 

período o artista que quisesse participar dos salões de arte tinha que produzir uma arte 

abstracionista. Ao ser perguntado qual era a aceitação do público em relação à arte 

abstrata, Érico responde: “ o público era meio..., meio desconhecedor dessa coisa” , 

segundo ele, nem todos tinham recursos financeiros para investir em arte, aqueles que 

adquiriam quadros, compravam em São Paulo as obras dos artistas de Curitiba: 

“ depois batiam nas costas da gente, e diziam, comprei um quadro lindo teu, na galeria 
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tal, em São Paulo” . Na década de 1950 a compra era realizada fora, porque em 

Curitiba ainda não existia um mercado de arte (Entrevista com Érico da Silva). 

Segundo Érico, nesse período inicial, ou seja, nas décadas de 1950 e 1960, o 

consumo de arte era pequeno, “ o pessoal estava acostumado a pedir para o artista um 

quadro de presente”  (Entrevista com Érico da Silva). Paralelo às vendas – ínfimas –, 

Érico fazia decorações de vitrines, clubes e bailes de debutantes, trabalho com o qual 

ele se sustentava. O pintor deixa claro que desde quando começou a pintar seu objetivo 

era pintar para vender. No início, para conseguir vender ele aproveitava essas vitrines 

e colocava os seus quadros em exposição, com o seu telefone para contato. Mais tarde 

começa a ministrar aulas e, posteriormente, ao lado de sua casa, constrói o seu espaço 

atual, com a intenção de ser o ateliê particular e uma galeria de arte: “ como galeria a 

coisa taí armada, afinal, não vem ninguém como galeria, mas é aonde eu posso receber 

as pessoas que revendem os quadros, vem galerias do interior que visitam, pessoas de 

fora, eu tenho uma exposição permanente aqui”  (Entrevista com Érico da Silva). 

Assim, ele foi um dos poucos da sua turma que conseguia vender, sem 

considerar os artistas mais velhos – o Viaro, o De Bonna –, que vendiam em casa 

(Entrevista com Érico da Silva). Érico lembra da primeira vez que foi apresentado a 

Adalice Araújo, era uma exposição na Biblioteca Pública do Paraná de artistas 

franceses e ela tinha recém chegado de viagem, ambos tinham um amigo em comum, o 

Jackson. 

 

O Jackson disse assim para Adalice, ele é o Érico da Silva. O Érico da Silva tem pretensão 
de ser pintor, ele até que pinta direitinho... A Adalice e eu... Você quer ser pintor para quê? 
Aí eu disse, para vender. Ali eu acho que criei um... Já pensou, uma moça que fez mestrado, 
que veio pronta para ser crítica de arte, e eu falar que quero pintar para vender. Mais tarde, 
inclusive, ela fez uma linda apresentação – várias minhas de catálogo. E ela nunca se negou 
a isso, mas na cabeça dela, ela deve ter pensado que esse cara é picareta (Entrevista com 
Érico da Silva). 

 

Além de trabalhar como artista plástico, Érico substitui as decorações de 

vitrines e passa a ministrar cursos de pintura. Nesses últimos anos as aulas de pintura e 

a venda dos quadros são o seu meio de vida, embora, na data da entrevista, mencionou 

que tinha parado um pouco com as aulas. Érico fala com naturalidade do fato de 
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trabalhar com pintura e tirar seu sustento da venda dos quadros: “ eu me tornei um 

profissional de viver só da pintura, como outros colegas existentes. Hoje mesmo, que 

já eram daquele tempo, todos eles tem emprego público, e tem, seja na área de 

professor, nos tribunais..., todos eles tinham emprego, todos. Eu era o profissional que 

ganhava o meu dinheiro com pintura”  (Entrevista com Érico da Silva). 

Atualmente, Érico trabalha eventualmente com algumas galerias de Curitiba. 

Na entrevista não citou o nome das galerias, disse que trabalhava mais com galerias de 

fora, segundo ele, “ em Curitiba, hoje, além de o mercado de arte estar parado, as 

pessoas querem muita coisa consignada, o galerista não compra, ele não investe, ele 

não tem capital para isso, ou não quer fazer, é muito difícil o giro, e..., aumentou muito 

a concorrência do tempo da Cocaco, lá se vai talvez quarenta anos”  (Entrevista com 

Érico da Silva). 

Porém, com base na pesquisa de campo realizada em março deste ano, suas 

obras aparecem na Galeria Acaiaca do grupo intermediário e nas galerias do grupo 

comercial: na Antichità, na Galeria de Arte Um Lugar ao Sol e na Schneider. A 

entrevista com Érico permite identificar as limitações vividas pelo artista nas décadas 

de 1950 e 1960 em Curitiba, além de identificar o mercado pelo olhar de um artista 

plástico que encara a sua profissão como um trabalho e não apenas como um dom 

artístico e, para tanto, precisa criar condições para circulação da produção artística. 

De acordo com Érico, de 1960 para cá, além de a concorrência ter aumentado, 

modificaram-se os canais de escoamento da produção. Não existem muitos 

estabelecimentos abertos regularmente, mas sim profissinais vendendo direto, o que 

Érico denomina, “ os PDUFKDQGV de sovaco [risos], porque colocam os quadros debaixo 

do braço e saem para vender” , o que indica que, além do mercado gerenciado pelas 

galerias de arte, existe um mercado de arte informal acontecendo paralelamente. 

Complementa dizendo, “ se faz muito negócio através dessa forma, até aqui vem gente, 

negociador, posso levar ali... Amanhã eu te trago. O que se vai fazer? É a 

sobrevivência”  (Entrevista com Érico da Silva). 

Para o artista, existe uma diferença entre o PDUFKDQG e o galerista, “ o 

verdadeiro PDUFKDQG descobre um novo talento e lança, ele passa a ser um mecenas 
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daquele, lança e vai dar vida... Ou o artista tem um sucesso dali dias ou não tem, mas 

ele lança esse fulano, esse PDUFKDQG é um dos melhores que tem” . Em Curitiba, o 

único, de acordo com Érico, que faz a vez do PDUFKDQG, é Waldir Simões,83 da Galeria 

Simões de Assis, mas mesmo assim ele não o considera o tipo ideal de PDUFKDQG: 

 

o Waldir investe no artista já pronto, então, ele tem artistas sobre a tutela dele, entre aspas, 
mas artistas já prontos. O mais novo que ele lançou foi o Juarez Machado,84 que ele viu que 
o Juarez tem talento, que é um trabalhador, que é um artista mesmo. E, por morar lá fora, ... 
porque quando o artista mora aqui ele não quer nem saber. E bem que faz ele, por que o que 
adianta ele ficar investindo num artista daqui, se o artista faz contato direto com o cliente 
dele? (Entrevista com Érico da Silva). 

 

Segundo Érico, muitos consideram o Waldir um PDUFKDQG, mas ele é um 

grande vendedor e investidor de arte, seu campo de ação é amplo, pois abrange 

compradores com poder aquisitivo elevado: 

 

Ele investe no Juarez mesmo, tanto que ele é exclusivo, o Juarez só pode vender quadros 
aqui na nossa região, por meio do Simão, qualquer negócio é feito pelo Waldir, então ele 
investe. Investe no Siron Franco, no Ianelli que já morreu, na Tomie Ohtake... E quadros no 
valor de Cinqüenta Mil Reais, é... Coisas assim, dessa natureza (Entrevista com Érico da 
Silva).85 

 

Portanto, para Érico, o verdadeiro PDUFKDQG é aquele que investe no artista 

sem saber se terá ou não retorno do investimento feito, e não apenas no artista já 

consagrado. 

O seu depoimento sobre o papel desempenhado pelos PDUFKDQGV está de 

acordo com que Durand menciona quando se refere aos PDUFKDQGV� GH� WDEOHDX[. 

Segundo Durand, ao longo do tempo, a conduta do PDUFKDQG�GH�WDEOHDX[ modificou-

se. Hoje, a estratégia para conquistar o mercado não é mais em longo prazo, como no 

                                                           
83 Érico da Silva se refere ao Waldir Simões de Assis Filho, proprietário da Simões de Assis Galeria de 
Arte. 
84 Juarez Machado expôs na mostra inaugural da galeria, em 1984. In: SIMÕES DE ASSIS GALERIA 
DE ARTE. 'HVWDTXHV�GD�3LQWXUD�%UDVLOHLUD. Catálogo de exposição. Curitiba, 1999. 
85 Os três artistas citados por Érico da Silva realizaram mostras individuais e coletivas na galeria – 
Siron Franco (1985, 1997, 1998,1999), Arcangelo Ianelli (1985, 1988, 1990, 1992, 1994, 1997, 1999) 
e Tomie Ohtake (1984, 1985, 1987, 1988, 1993, 1994). In: SIMÕES DE ASSIS GALERIA DE 
ARTE. 'HVWDTXHV�GD�3LQWXUD�%UDVLOHLUD. Catálogo de exposição. Curitiba, 1999. 
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início da arte de vanguarda, mas sim um PDUNHWLQJ de resultados mais imediatos. Essa 

nova postura do PDUFKDQG reflete as transformações no campo das artes, ou seja, as 

discussões entre pintores, PDUFKDQGV e críticos devem ser consideradas em relação às 

transformações mais amplas, no que se refere ao campo das artes visuais em escala 

internacional. Se o artista não tem um PDUFKDQG como seu representante efetivo, 

muitas vezes, o serviço de divulgação é feito por ele próprio, em função do 

procedimento com o próprio trabalho. 

Para DURAND (1990, p. 104), no Brasil, não existe PDUFKDQGV�GH�WDEOHDX[ 

como existe nos mercados centrais: empenhados em investir nos seus artistas, 

preocupados em empregar dinheiro na montagem de acervos e coleções pessoais e 

interessados em amparar economicamente o pintor principiante. Aqui, as vendas são 

feitas por consignação e cabe ao artista custear as suas despesas. Não existe um 

investimento cultural. 

Sem respaldo financeiro e institucional considera-se que essa falta de estrutura 

é um dos fatores que condiciona a produção do artista, que não é uma peculiaridade de 

Curitiba, mas é característico do mercado de arte brasileiro. Isso se confirma ao se 

analisar o caso das galerias de arte em Curitiba, onde predomina uma produção 

baseada no cânone renascentista, que por sua vez atinge o público principiante; ou 

mesmo, o fato de que as galerias de arte concorrem com os espaços de decoração que 

também comercializam obras de arte. 

De acordo com o depoimento de Velloso para PÉRIGO (2003, p. 93-94), 

ainda hoje os decoradores desempenham a função de auxiliar o público na compra de 

uma obra de arte, o artista faz um paralelo entre o início do século XXI e a primeira 

metade do século XX, descrevendo o gosto do público: 

 

Hoje os decoradores (...) têm essa idéia imbecil de que a obra de arte tem alguma coisa a ver 
com a cor dos outros objetos que estão na sala. Mas na época, não. A apreciação era 
temática, não era colorida (...) A apreciação era voltada mais para o tema da obra do que para 
o colorido (...) Eram pinheiros, eram bosques, eram coisas desse gênero, campos, montanhas. 
Então, a pintura toda era paisagística, quando não de natureza morta. Havia uma apreciação 
imensa por pinturas de flores, de frutas (PÉRIGO, 2003, p. 93-94). 
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Em Curitiba, o gosto do público até 1950 era restrito, complementa Velloso, 

além das paisagens, flores e naturezas-mortas, muitos tinham retratos e reproduções 

como a da 6DQWD�&HLD de Leonardo da Vinci. Mas, sob a ótica de Pedroso e Velloso – 

artistas abstratos da geração 1960, no Paraná –, ainda hoje a comercialização é feita de 

maneira inadequada, atendendo a demanda do público não especializado, prevalecendo 

o uso dessas temáticas (PÉRIGO, 2003, p. 94). 

Esse tipo de consumidor contribui para desvalorização da arte de qualidade em 

termos mercadológicos, isso porque o critério dos decoradores é feito de acordo com 

as cores do ambiente, mesmo quando se trata de artistas renomados o que determina a 

venda é a cor do quadro e a comissão que irão receber com a venda. Para Pedroso, os 

consumidores de arte que compram quadros a partir da popularidade do artista e de 

uma determinada temática que ele produz, condicionaram o artista a pintar em série, 

esse tipo de produção86 desvaloriza o artista, a sua produção e o mercado de arte. 

Segundo Ennio Marques FERREIRA (1986, p. 123), em Curitiba, o mercado 

das galerias não atende uma demanda mais contemporânea, com algumas exceções, 

posição que coincide com a de Fernando Velloso e Domício Pedroso.87 É a clientela 

que define o padrão a ser consumido, ou seja, as galerias optam por obras de fácil 

aceitação, de rápida comercialização ou de imediata colocação pelos decoradores. 

Também, muitos dos consumidores de arte têm suas preferências direcionadas por 

                                                           
86 Domício prossegue relatando o fato a Périgo: o artista é procurado pelo cliente que lhe solicita um 
quadro cuja imagem seja semelhante àquela que ele viu na casa de um amigo seu, pois muitas vezes a 
compra se justifica porque a pessoa deseja reforçar a sua presença num círculo social elitizado. Dessa 
forma, alguns artistas passaram a produzir uma mesma imagem, repetidamente, no intuito de vender 
mais (PÉRIGO, 2003, p. 95). Verificamos com o presente estudo que o artista desenvolver a mesma 
temática faz parte das regras do mercado de arte, o fato do artista escolher essa conduta de trabalho 
não depende apenas da influência do público consumidor, mas de vários outros fatores condicionados 
ao espaço social e a trajetória de cada artista nesse espaço. Katiucya Périgo mesmo sem relatar as 
trajetórias sociais dos seus interlocutores aponta essa situação quando menciona que Miguel Bakun era 
pobre e simplório e seus hábitos não se adequavam aos das classes econômicas privilegiadas como a 
que pertencia Domício Pedroso e Fernando Velloso. Podemos afirmar que a condição econômica 
interfere na escolha da produção do artista, no caso de Bakun a sua origem social foi um dos motivos 
de ele não ser aceito pelo sistema da arte ainda em vida (PÉRIGO, 2003, p. 99-100). 
87 Hoje, as galerias de arte colocam em circulação obras figurativas em oposição às obras abstratas, 
que quando comercializadas são determinadas pelas cores dos ambientes. Velloso e Domício fazem 
críticas severas a esse mercado e ao trabalho dos decoradores, que nem sempre entendem de arte. 
Opiniões que se justificam pela trajetória social e artística que os possibilitaram produzir livre das 
urgências materiais, permitindo que suas produções plásticas não se condicionassem às regras do 
mercado comercial e pudessem com isso selecionar o seu público (PÉRIGO, 2003, p. 95 e 100). 
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critérios extra-artísticos, como por exemplo, a mídia, o colunismo social ou mesmo a 

competição social. 

Comparando o aparecimento das galerias em Curitiba88 com São Paulo, 

somente na década de 1980 e 1990 o mercado se consolidará, sendo que em São Paulo 

esse processo ocorreu durante a década de 1970. 

A partir da década de 1980, após essa fase de formação tanto do artista quanto 

do público, o mercado de arte terá um fluxo maior de galerias, fruto do próprio 

desenvolvimento institucional e da formação de um público consumidor. Se nesse 

começo havia poucas galerias em Curitiba, Maria Inês Hamann Peixoto menciona a 

avaliação geral feita por Adalice Araújo,89 que não difere da avaliação feita por 

FERREIRA (1986, p. 123), da situação da produção plástica no Paraná na década de 

1980: 

 

Em linhas gerais [...] constatamos: XPD� DUWH� GH� YDQJXDUGD, centrada em experiências 
pessoais e aleatórias que por seu fechamento, acabam caindo no elitismo; XPD�DUWH�RILFLDO 
extremamente preocupada em consagrar o consagrado – que se manifesta, sobretudo nos 
salões oficiais – em sua assepsia de linguagem, ou em instrumento de propaganda estatal a 
qual editoração de livros de arte – de luxo – com excelentes projetos gráficos, porém vazios 
em conteúdo; e, finalmente, XPD�DUWH�GH�FRQVXPR [no original, sem grifo], entre acadêmica 
e impressionista – com um código visual desgastado oscilando do convencional ao .LWVFK, 
visível, sobretudo no paisagismo com o qual trabalham 90% das galerias de arte a serviço de 
uma alta sociedade de novos ricos desinformados, mais preocupados em combinar o 
‘quadro’  com a cor do sofá da sala, ou, ostentar o nome de um artista famoso ‘no meio’  
[artístico], tal como exibe a marca do ZLVN\� ou do cigarro. Assim, transformada em 
instrumento de alienação, propaganda e ‘coisificação’  é difícil a arte cumprir a função social, 
ou ser realmente arte (PEIXOTO, 2003, p. 67-68). 

 

De acordo com Pinho, o preço dos bens simbólicos não é definido como uma 

mercadoria qualquer, o seu valor de venda depende do comprador, ou seja, para quem 

a obra é produzida, ou seja, “ a destinação da pintura está ligada à consideração de as 

maneiras de cada segmento social ‘ver’ , ‘contemplar’ , ‘sentir’  a obra de arte e com ela 

dialogar, na tentativa de entender a sua linguagem”  (PINHO. 2001, p, 55). Sendo 

assim, as ofertas de pintura vão se dirigir a segmentos sociais diversificados e 

                                                           
88 Rever quadro 1.1- Resumo do Quadro 1. 
89 Peixoto utiliza como fonte as pesquisas pessoais de Adalice ARAÚJO (199?, p. 7) que ainda não 
foram publicadas. 
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heterogêneos, que interfere nas diferentes galerias de arte. A colocação de Pinho sobre 

o segmento social a que pertence o consumidor coincide com a de BOURDIEU (1996, 

p. 135) quando discute a produção de ciclo longo e o preço da obra depender do valor 

simbólico e de distinção do produto a ser consumido. 

�
������(VSDoRV�GH�&RQVDJUDomR��6DOmR�3DUDQDHQVH�H�&DWiORJR�-XOLR�/RX]DGD�
 

Os canais de consagração e legitimação tanto simbólica quanto comercial 

também são critérios de classificação dos grupos de galerias. Os artistas que expõem 

suas obras em mostras de vanguarda ou nas exposições promovidas pela FCC e pela 

SEEC, ou ainda no Salão Paranaense, não são os mesmos que expõem suas obras nas 

galerias comercias e nem tão pouco estão vinculados ao catálogo Julio Louzada, 

considerando o mesmo espaço-tempo. 

Nessas sescenta edições, o Salão Paranaense de Belas Artes representa um 

espaço importante para o artista em Curitiba – inaugurado em 1944, que após 1968 

passou a chamar-se apenas Salão Paranaense, foi concebido nos moldes dos Salões 

franceses do século XIX –, pois além de o consagrar e validar sua obra, atua, também, 

como comprador oficial da produção de vanguarda. As obras adquiridas pelos prêmios 

aquisições são convertidas em acervo do Estado, através do MAC-PR, ou seja, o Salão 

também desempenha a função de público consumidor, em contraponto, ao comprador 

vinculado às galerias de arte. O acervo do MAC-PR originou-se com obras da antiga 

Diretoria de Assuntos Culturais da Secretaria de Educação, que reuniu os prêmios de 

aquisição desde o primeiro Salão Paranaense. Hoje, pelo número de registros do Livro 

Tombo, o acervo MAC-PR consta de 1.189 obras e engloba várias linguagens 

artísticas, dentre as quais predomina obras mais tradicionais no que se refere à técnica 

e ao suporte.90 

 

 
 
                                                           
90 As obras que compõem o acervo totalizam 1.202, sendo que 1.189 já estão registradas até maio de 
2003. 
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 304 Desenhos 
 254 Pinturas 
 134 Técnica Mista 
 6 Tapeçarias 
 4 Colagens 
 4 Fotografias 
 3 Heliografias 
 1 Vitral 

2%5$6�75,',0(16,21$,6 (��) 70 Esculturas 
 14 Matriz/Gravura 
 3 Cerâmicas 
 2 Entalhes 

3523267$6�&217(0325Æ1($6�(��) 28 Objetos 
 11 Instalações 
 3 Instalação/Fotografias 
 3 Propostas 
 1 Proposta/slide 
 1 Vídeo 

FONTE: MAC-PR/SETOR DE PESQUISA 
 

 

As obras são provenientes de prêmios-aquisição dos salões oficiais e doações 

recomendadas pelo Conselho Consultivo, ou seja, mesmo tendo outros espaços de 

validação para o artista, no que se refere à aquisição de obras, o Estado continua 

utilizando o Salão para compor seu acervo.91 

Portanto, o Salão também agrega capital simbólico ao currículo do artista, que 

é o mecanismo pelo qual o artista é reconhecido no meio. Segundo Ennio Marques 

FERREIRA (1986, p. 122): “ entre os certames de amplitude nacional aqui realizados, 

o Salão Paranaense continua sendo a grande meta a ser alcançada pelos artistas em 

estágio mais adiantado de evolução. Participar deste certame é, ainda hoje, uma 

credencial que enriquece o currículo dos produtores de arte de todo o país” . 

Analisando o montante total de artistas existentes nas galerias, a proporção 

entre a participação no Salão e no Dicionário é o dobro em relação ao primeiro, ou 

                                                           
91 Dados retirados do Setor de Pesquisa e Documentação do MAC-PR. 
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seja, dos noventa e sete artistas identificados,92 trinta participaram do Salão, enquanto 

sescenta e um do Dicionário, sendo que a maioria dos artistas, vinte e quatro no total, 

está presente nos dois. Dos artistas que participam das exposições de vanguarda, 

apenas 5% aparecem no Dicionário Julio Louzada (ver quadros 12, 14 e 15). 

Analisando o Salão e o Catálogo Julio Louzada e comparando a participação 

dos artistas nos dois eventos, constata-se que na maioria dos casos a participação no 

Salão antecede a participação no Dicionário. O que indica que, embora exista uma 

oposição entre os grupos vanguarda e comercial, torna-se freqüente a mudança de 

posição por parte dos integrantes do grupo, bem como o número de integrantes que 

conserva a posição é minímo. Fato que ocorre pela própria manutenção do grupo de 

vanguarda, ao passo que os artistas que perderam poder para permanecer na vanguarda 

são bem aceitos pelo grupo comercial – por já terem conquistado o espaço 

anteriormente – e passam a pertencer ao grupo comercial ou ao grupo intermediário. 

O Catálogo Julio Louzada serve de fonte para identificar os artistas que são 

considerados comerciais – por produzirem obras mais tradicionais e terem boa 

aceitação pelo público consumidor –, já que o Catálogo mostra a cotação das obras e 

indica quais obras foram vendidas nos anos correspondentes e seus respectivos preços. 

Os valores comercializados foram fornecidos pelas galerias de arte e por outros 

espaços de venda.� É interessante lembrar que os artistas plásticos citados no Julio 

Louzada são definidos em função das parcerias com as galerias de arte e vários outros 

espaços de comercialização da obra de arte. 

Outra questão para ser analisada é que, em Curitiba, a comercialização de 

obras de arte não é feita apenas nas galerias de arte. Basta verificar a quantidade de 

espaços alternativos que forneceram os dados para elaboração do Catálogo (ver quadro 

16), fato já mencionado por Luiz Fernando Sade da Galeria Acaiaca e por Noris 

Bargueño da Noris Espaço de Arte. Essa falta de profissionalização do mercado em 

Curitiba também contribue para o perfil que hoje atende à demanda comercial. 

�
                                                           
92 Os artistas indicados nas tabelas foram selecionados em função da pesquisa de campo nas galerias 
de arte, lembrando que o recorte inclue apenas aqueles que residem em Curitiba, os demais foram 
citados em anexo. 
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A produção plástica contemporânea, em Curitiba, é composta por vários 

artistas, com estilos e linguagens diversificadas. Não é possível identificar uma única 

linguagem que caracterize o período, como ocorre quando se associa a década de 1960 

com a arte abstrata ou quando se associa uma parcela da década de 1970 com a nova 

figuração. Primeiro, pela precariedade de literatura referente a este período, em 

particular sobre os artistas de Curitiba; segundo, pela própria estrutura da arte 

contemporânea, que adota vários estilos e linguagens simultaneamente. 

Essas exposições mais recentes, subsidiadas pelo Estado, servem de balisa 

para avaliar o que Curitiba considera e oficializa como arte de vanguarda,93 

independente do mercado das galerias de arte. Nessa comparação entre mercado de 

galerias e mercado simbólico, a maioria dos artistas que o mercado simbólico avalia 

como vanguarda aparecem associados ao grupo intermediário no mercado 

propriamente. 

Assim, analisaremos, como primeiro exemplo, os artistas que participaram da 

exposição da FCC e que representam a produção de arte contemporânea do Paraná da 

década de 1980 e 1990. Dentre os artistas citados, Carina Weidle, Eliane Prolik e 

Fábio Noronha possuem vínculo com a Galeria Casa da Imagem. E os artistas Geraldo 

Leão, Rogério Ghomes e Yfitah Peled já expuseram nesta galeria no início da década 

de 1990.94 Comparando a participação dos artistas nas outras galerias de arte, também 

aparecem obras da artista Dulce Osinski na Noris Espaço de Arte e obras do artista 

Yfitah Peled na Ybakatu, sendo a primeira do grupo intermediário e a segunda do 

grupo de vanguarda. 

Num segundo exemplo temos a exposição Síntese do Paraná: Arte Atual, que 

apresenta dez artistas plásticos paranaenses com curadoria de dez profissionais da área, 

respectivamente: Carina Weidle com Eliane Prolik, Dulce Osinski com Tânia 

                                                           
93 Ver Quadro 14 e considerar que o uso de catálogos de exposições de arte se faz necessário pela 
precariedade de literatura referente às décadas de 1980 e 1990 no Paraná, sendo que a pouca literatura 
que existe sobre arte paranaense abrange somente até a década de 1970. 
94 Embora que na data de realização da pesquisa de campo estavam expostas apenas obras de artistas 
de São Paulo. 
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Bloomfield, Edilson Viriato com Fernando Bini, Elvo Benito Damo com Maria José 

Justino, Fábio Noronha com Ronald Simon, José Antonio de Lima com Maria Cecília 

Araújo de Noronha, Juliane Fuganti com Sergio Kirdziej, Luiz Carlos Brugnera com 

João Henrique do Amaral, Maria Cheung com Adalice Maria de Araújo, Marlon de 

Azambuja com Nilza Knechtel Procopiak. Dentre os vinte profissionais envolvidos no 

evento os artistas expõem suas obras tanto nas galerias do grupo de vanguarda – Casa 

da Imagem e Ybakatu – quanto nas galerias do grupo intermediário – Galeria Noris de 

Arte e Fraletti Rubbo – e também continuam participando do Salão Paranaense. 

Na realização da exposição não houve premiação ou regulamento 

classificatório. Considerando o valor simbólico da mostra que é a vanguarda do 

Paraná, a própria exposição já expressa uma premiação, pois agrega poder e prestígio 

aos participantes, visto que eles pertencem a um grupo restrito de profissionais que se 

destacam no meio artístico paranaense. 

É possível perceber a importância dada aos curadores da exposição, que 

formavam a própria comissão de seleção e elaboravam textos críticos sobre as obras 

expostas. Assim, o fato da seleção ser feita por indicação do “ júri”  reforça os laços 

sociais como principal critério na escolha dos artistas e não a qualidade pictórica da 

obra. Ao menos neste sentido os salões de arte camuflam melhor essas parcerias. As 

parcerias estabelecidas entre “ mecenas”  e artistas sempre estiveram presentes no 

desenvolvimento da arte e na valorização da obra e estabilidade financeira do artista. 

Analisando algumas duplas de artistas e curadores que participaram da exposição 

Síntese do Paraná, tais relações extra-artísticas se comprovam. 

A artista plástica Carina Weidle divide o mesmo espaço com Eliane Prolik que 

também é artista plástica. As duas possuem vínculos com a Galeria Casa da Imagem e 

já participaram da mesma edição da Bienal de São Paulo. A artista plástica Dulce 

Osinski é colega da artista plástica Tânia Bloomfield. Ambas ministram aula no 

Departamento de Artes da UFPR, sendo que o cargo que Tânia exerce hoje como 

coordenadora do Curso de Artes Plásticas, já esteve aos cuidados de Dulce Osinski. As 

duas também participaram da exposição Faxinal das Artes, conforme o quadro 14. 

Além das parcerias que se constituem regras no mercado simbólico, outro elemento 
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regulador se refere à precocidade com que o artista começa a participar desses espaços 

de consagração. 

A entrada do artista nos canais de legitimação do sistema da arte ocorre 

precocemente quando a formação inicial é na área de artes.95 A relação entre a idade 

artística e a idade biológica representa uma variante que classifica o artista em função 

da posição ocupada por ele dentro do sistema da arte quando condicionado a um 

mesmo espaço social. Comparando as datas de nascimento dos artistas em função das 

três fontes analisadas (ver quadro 14.1), é posssível constatar que a maioria é 

proveniente da geração de 1970, 1980 e 1990. São os nascidos entre 1950 a 1969 que 

representam, hoje, a arte contemporânea no Paraná. 

A geração ou década da qual o artista pertence ou representa na história da arte 

é denominado em função do período em que o artista é aceito pelos vários canais de 

legitimação e veiculação da produção artística, ou seja, data que o artista participa dos 

primeiros salões de arte ou que realiza suas primeiras exposições individuais. Mesmo 

que muitos artistas continuem participando de mostras nas décadas posteriores, o 

artista é identificado pela década do seu ingresso no sistema oficial da arte. 

Dulce Osinski (fig. 18 a 22) pertence à geração de 1980, isto porque a 

aceitação e a veiculação da sua produção pelo sistema das artes acontece no início 

desta década. Dulce, em 1981, ainda cursando a EMBAP participa dos primeiros 

certames artísticos.96 E, em 1984, tem sua primeira participação no Salão Paranaense. 

Outro exemplo é o artista Marlon de Azambuja97 (fig. 23 a 26) que pertence à geração 

                                                           
95 Calderari recebeu seus primeiros prêmios quando tinha 20 anos. Porém, quando o artista exerce 
profissões paralelas em outras áreas do conhecimento, a participação ocorre tardiamente, como é o 
caso de Érico que realiza suas primeiras exposições individuais com 28 anos, fator característico no 
campo das artes. 
96 Com 19 anos de idade Dulce participa do VIII Salão de Artes da União dos Gakusseis de Curitiba, 
no qual ganhou o prêmio de Melhor Desenho; do IX Salão de Artes de Jacarezinho-PR e do V Salão 
de Artes de Foz do Iguaçu-PR. Em 1982 e 1983, participou do Salão dos Novos e do Salão da 
Primavera, além dos já mencionados anteriormente (Currículo da artista). 
97 Seu nome de batismo é Marlon Souza de Azambuja, ele nasceu em 1978, em Santo Antonio da 
Patrulha, Rio Grande do Sul. Tem formação autodidata. Em 1997 fez um workshop com Daniel 
Senise, no Museu Alfredo Andersen. Ainda em 1997 e em 1998, fez ateliê livre com o artista plástico 
Edilson Viriato. Antes mesmo de freqüentar o ateliê de Viriato, fez algumas exposições individuais em 
espaços alternativos: no Espaço Cultural Segunda Via Café, no Espaço Cultural Café Curação, no 
SESC Centro, todas no ano de 1996. Em 1998 fez mais uma exposição individual, no Sesc da Esquina 
(Currículo do artista). 
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2000, suas primeiras exposições e participações de salões acontecem no final da 

década de 1990 e início do ano 2000. Em 1997 e 1998 participa de Salões e Bienais de 

arte fora de Curitiba. Em 1999, Marlon dedica-se quase que exclusivamente em 

produzir obras para salões de arte, participa de vários certames artísticos (ver quadro 

24 em anexo). E, em 2000, além de participar de quatro salões promovidos pela 

SEEC-COSEM, Marlon já tem a sua primeira participação no 57º Salão Paranaense, 

mostra da qual também participa no ano seguinte (ver quadro 12). 

Essa constatação permite comprovar o que Bourdieu discute entre a idade 

artística e a idade biológica dos grupos de artistas que dividem o mesmo espaço. Essas 

posições e disposições referem-se à relação entre a idade biológica dos pintores e sua 

idade artística, medida pela posição que o campo lhe atribui em seu espaço-tempo. 

Quanto mais velho o artista, maior a sua produção artística e quanto mais jovem, 

menor. Exemplo disso é a artista Dulce Osinski e o artista Marlon de Azambuja, tanto 

Dulce quanto Marlon tinham idades correspondentes quando fizeram suas primeiras 

participações, porém, em tempos diferentes. Dulce Osinski completa 42 anos neste ano 

de 2004 e produz a vinte anos; por sua vez, Marlon de Azambuja completa 26 anos 

neste ano de 2004 e produz há quatro anos. Ou seja, a idade biológica dos dois artistas, 

bem como a idade artística, diferem cronologicamente, a época vivida parece ser mais 

forte que a idade biológica – as obras de Dulce e Marlon se adequam à produção 

contemporânea, seja no uso do material, seja no uso da linguagem plástica –, porém, 

mesmo existindo essa diferença, os dois artistas participam dos mesmos espaços de 

consagração como o Salão Paranaense, a Exposição Faxinal das Artes e a Síntese do 

Paraná: Arte Atual. 

O fator idade é uma caractetística que define posições e se torna uma variável 

constante dentro do campo. Para Bourdieu, a precocidade com que o artista começa a 

participar de salões e exposições de arte – a média constatada nessa pesquisa varia 

entre dezesete a vinte e cinco anos – refere-se ao período em que ele pode se privar de 

ganhos econômicos e acumular ganhos simbólicos e, assim, fazer parte do universo 

artístico. Fica claro que o valor que o campo de produção cultural confere à juventude 

remete, mais uma vez, à denegação do poder e da economia que está em seu 
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fundamento, ou por atributos de vestuário, ou pela KH[LV corporal (BOURDIEU, 1996, 

p. 170-179). 

Os artistas, cujas obras estão expostas nas galerias ou nos espaços de 

vanguarda, são artistas que supõem uma produção madura. Porém, o curioso, como 

menciona Bourdieu, é que eles dividem o espaço com artistas mais jovens. Sendo 

assim, os espaços institucionais de legitimação do artista colocam lado a lado artistas 

com idades diferentes: o artista mais velho já consagrado e os artistas mais novos 

ainda por se consagrarem. Estes, por dividirem o mesmo espaço, também se tornam 

consagrados, mesmo sabendo que a diferença entre a idade biológica e artística resulta 

na maturação artística e que sua produção possa ser considerada imatura quando 

comparada aos artistas mais velhos. 

Esta é mais uma regra da arte, ou seja, os artistas mais jovens ocupam uma 

posição homóloga à de seus predecessores prestigiosos. Os artistas mais velhos 

ocuparam, em estados mais ou menos antigos no campo, a mesma posição que esses 

jovens ocupam hoje. Portanto, é previsível que esses jovens ocupem a mesma posição 

em espaços futuros: eles terão maturação artística, mas estarão ao lado de outros 

jovens pintores, isto é, um ciclo estrutural de valorização. Essa relação em que a 

condição é homóloga à estrutura anterior se torna evidente com os indícios de 

consagração: catálogos, artigos ou livros já ligados a sua obra. 

Com base nas análises de BOURDIEU (1996, p. 193) e DURAND (1989, p. 

235-247), as publicações em arte também contribuem para a valorização do artista que, 

em parceria com as galerias de arte, instituem o valor simbólico aos seus integrantes. 

Vale lembrar que as próprias galerias produzem seus catálogos e publicações, como é 

o caso da galeria Casa da Imagem, da Ybakatu, da Acaiaca, da Simões de Assis, da 

Noris, da Fraletti Rubbo e do Solar do Rosário.98 

                                                           
98 Foram quatro os volumes lançados pela galeria. Em 2001, com Corina Ferraz, Rogério Dias, Ruben 
Esmanhotto, José Antonio, Zimmermann, Calderari, Armando Merege, Borges Jr., Álvaro Borges e 
Helena Wong. Em 2002, aparecem Domício Pedroso, Dulce Osinski, Fernando Velloso, João Osorio 
Brzezinski, Juarez Machado, Jussara Age, Lélia Brown, Mário Rubinski, Ricardo Carneiro e Rosa 
Bruinjé. Em 2003, temos Cássio Mello, Dalwa Lobo, Fernando Ikoma, Ida Hannemann de Campos, 
Jan Boguslawski, Janete Mehl, Márcia Litério, Maria Ivone, Miriam Martins, Vivian Vidal. E, no ano 
de 2004, aparecem: Claudia Guimarães, Constância Nery, Doralice Zanetti, Kiku Ishitani, Lu Franco, 
Maria Angela Tassi, Renê Tomczak, Sérgio Pires, Tereza Koch e Vilmar Lopes. 
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Em função da posição que o artista ocupa no sistema da arte, bem como com 

quem divide o mesmo espaço, acarreta capital simbólico. Esse capital interfere na 

valorização da obra do artista, segundo Bourdieu, condição necessária para se manter 

na vanguarda. A única acumulação legítima tanto para o autor como para o crítico; 

tanto para o comerciante de quadros como para o editor ou diretor de teatro, consiste 

em fazer um nome – conhecido e reconhecido –, isto é, capital de consagração que 

implica um poder de consagrar objetos, semelhante ao efeito de JULIIH ou assinatura 

(BOURDIEU, 2002, p. 20). Sendo assim, esse nome estará relacionado com o espaço 

que o artista ocupa na arte, que está atrelado a duas variantes: a idade artística e a 

idade biológica. 

Essas variantes representam um fator de análise das possíveis posições e 

disposições dentro da arte, em particular, no aspecto erudito. Enquanto no aspecto 

comercial a marca do artista nem sempre se torna uma condicionante de aceitação e 

comercialização da obra, pois a recepção dos produtos ditos comerciais é mais ou 

menos independente do nível de instrução dos receptores, as obras de arte puras são 

acessíveis apenas aos consumidores dotados de disposição e da competência 

necessária para apreciação. Isto é, os produtores dependem da instituição escolar que 

formará um público em longo prazo, e também reproduzirá a crença na arte. 
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FIGURA 18: Dulce Osinski. 7KDOPD�H�VHXV�LUPmRV�GD�6pULH�5HWUDWRV�GH�)DPtOLD. 
1990. Técnica Mista. 78,5 x 99 cm. Acervo Coleção 2000 - FCC. 
 

 
 

FIGURA 19: Dulce Osinski. 2�VHJXQGR�JXDUGLmR�GRV�$QMRV. 1990.  
Óleo s/tela. 100x100 cm. Acervo do MAC-PR. 47º Salão Paranaense. 

 

 
 
FIGURA 20: Dulce Osinski. Série “'HVHQKRV�3UHWRV”.  
2000. Técnica mista sobre papel. 50 x 66 cm. 
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FIGURA 21: Dulce Osinski. $�0XVD�³LQ�ORFR´. 2002. Linóleo sobre fotografia.  

05 módulos 30 x 40 cm. Exposição Síntese do Paraná: Arte Atual 
 

 
 
FIGURA 22: Dulce Osinski. &DWiORJR�%ULQTXHGRV. 2002.  
Fotografia. 90 x 45 cm. 59º Salão Paranaense. 
 

 
 

FIGURA 23: Marlon de Azambuja. 6HP�WtWXOR. 2003.  
Palito de fósforo e fogo sobre papel. 144 x 144 cm. 60º Salão Paranaense. 

 

�
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FIGURA 24: Marlon de Azambuja. 6HP�WtWXOR. 2000. Ventiladores e fitas de tecido.  
50 x 200 x 40 cm. 57º Salão Paranaense. 
 

 
 

FIGURA 25: Marlon de Azambuja. 6HP�WtWXOR. 2002.  
Instalação. 4m de diâmetro. Exposição Síntese do Paraná: Arte Atual 

 

 
 
FIGURA 26: Marlon de Azambuja. 6HP�WtWXOR. 2000.  
Esferográfica e têmpera sobre papel. 200 x 400 cm. 57º Salão Paranaense. 
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As galerias de arte contribuem para a manutenção do poder conferido à 

criação do artista na modernidade, além das várias instituições que em conjunto 

desempenham essa função. Isso porque a coesão necessária para preservação do poder, 

como menciona Elias, depende da ação desses agentes reguladores, que agem para 

equilibrar o poder do grupo dos estabelecidos, ou seja, são agentes sociais que 

procuram neutralizar tanto as diferenças sociais entre os grupos quanto à maneira de 

percebê-las como estratégia principal de manutenção da posição ocupada (ELIAS, 

2000, p. 9). Esses reguladores sociais, no campo das artes, representam o papel 

desempenhado pelos intermediários culturais, nas palavras de BOURDIEU (1996, p. 

194), e dos distribuidores da arte, nas palavras de CANCLINI (1986, p. 64). No caso 

das galerias de arte, o poder é conferido ao PDUFKDQG ou ao galerista, que trabalham 

em conjunto com outros agentes culturais e contribuem para a manutenção do poder.�
Quando o artista passa a ser aceito e a sua obra também é reconhecida, a 

qualidade pictórica da obra não é mais questionada, porém, esse reconhecimento não 

parte da obra, mas sim das relações sociais que implicam nas trocas de dons, como 

menciona BOURDIEU (2001, p. 234-246). A obra de arte perde seu valor em si, pois a 

arte é produto da própria estrutura da arte. Com isso, tanto o artista quanto a obra 

ficam vulneráveis às lutas, aos conflitos e à concorrência entre os agentes que possuem 

o poder de consagrá-los. Para BOURDIEU (1996, p. 193), essas lutas são próprias das 

regras da arte: tanto a produção quanto a apreciação são valores produzidos pelos 

meios artísticos. Nesse sentido, pode-se afirmar que o objeto artístico está em crise. 

Numa primeira análise, isso marca a valorização dos produtores da arte e não do 

produto. 

Na convivência no meio artístico o artista está sujeito às condições oferecidas 

num mesmo espaço social, cuja distribuição das diferentes espécies de capital é 

desigual, engendrando a raridade de certas posições dentro do sistema da arte e os 

ganhos correspondentes às posições ocupadas. Essas disputas entre os agentes e os 
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produtos, por eles selecionados, articulam estratégias visando destruir, reduzir ou 

manter tal raridade, pela apropriação das posições raras, ou a conservá-la pela defesa 

dessas posições. Sendo assim, a ciência das obras tem por objeto não apenas a 

produção material da obra, mas também a produção do valor da obra, que nada mais é 

que a crença no seu valor como objeto artístico. O trabalho de fabricação material não 

é nada sem o trabalho de produção do valor do objeto fabricado. 

Como diz BOURDIEU (1996, p. 193), o artista que faz a obra é ele próprio 

feito, no seio do campo de produção, por todo o conjunto daqueles que contribuem 

para “ descobri-lo”  e “ consagrá-lo”  enquanto artista conhecido e reconhecido. Mesmo 

com todo o esforço para que a arte não seja entendida como mercadoria, a produção 

realizada pelo artista somente é considerada uma obra de arte quando passa a ser vista 

e reconhecida como tal, precisando, ironicamente, da ação de diversos agentes no 

campo� artístico. Constitui-se assim, um mercado invisível, com regras e normas 

próprias. Afinal de contas, somente quando a obra é vista como um objeto simbólico 

dotado de valor é que ela pode ser considerada uma obra de arte. Isto é, uma obra de 

arte só é considerada como tal quando é conhecida e reconhecida, de maneira coletiva, 

pelos agentes no campo que, por sua vez, irão definir a trajetória de cada artista e o 

valor atribuído em função do espaço-tempo. 

Esse mercado é interligado por vários níveis que perpassam desde as redes 

internacionais, no topo da hierarquia, até circuitos afluentes, cujo peso é menor, como 

o Brasil. O circuito internacional da arte, grosso modo, abrange as nações capitalistas 

ricas: Inglaterra, Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, Suíça, Canadá, Holanda e, 

mais recentemente, Japão. Articulados a ele estão os mercados nacionais dos países 

capitalistas ricos e, abaixo deles, alinham-se os mercados nacionais dos países 

capitalistas afluentes, aqueles chamados “ em vias de desenvolvimento” , como é o caso 

do Brasil. Os países “ em vias de desenvolvimento”  são assim denominados porque 

apresentam um fluxo bem menor em termos de rede comercial, de volume de vendas e 

de tempo de estruturação, se comparados ao circuito internacional (DURAND, 1986, 

p. 55-67). 
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Em função dessa cadeia de interdependência, no caso da América Latina, 

Canclini menciona que a situação se agrava, porque “ a atividade artística, o que o povo 

verá e o que será ocultado, é decidido, em larga escala, por empresas industriais e 

comerciais norte-americanas e multinacionais”  (CANCLINI, 1986, p. 46). Essas 

empresas norte-americanas e multinacionais ocupam, no mercado da arte, tanto as 

posições de produtores como também de distribuidores internacionais, além de se 

colocarem como financiadoras e eventuais consumidoras. Elas se constroem como 

determinantes poderosas do processo da produção artística. 

Para DURAND (1989, p. 227-231), as análises com base sociológica mostram 

o estado generalizado de perplexidade quanto aos rumos da arte. Com a liberdade 

estética, surgida desde o início do século – na proliferação de vanguardas –, tornou-se 

impossível distinguir categoricamente entre o que seja ou não arte. Essa “ liberdade”  é 

um dos motivos que contribuiram para dificultar essa distinção. Outro motivo é o fato 

de que, nas últimas três ou quatro décadas, não existe apenas uma “ Capital Artística” , 

e sim várias, como Paris, Nova Iorque. Diante de tal situação internacional, os 

parâmetros para definir o campo artístico no Brasil estão dilatados, perdeu-se o 

referencial e não existe mais apoio seguro, além disso, “ (...) a situação de insegurança 

tende a complicar-se em países de menor capital artístico acumulado e onde as 

instâncias de produção cultural, de difusão e de consagração não operem com eficácia 

(...)”  (DURAND, 1990, p. 106). 

De acordo com José Carlos DURAND (1990, p. 106), no Brasil a arte é um 

mercado em desenvolvimento, pois a rede comercial e o volume de venda são menores 

em comparação ao circuito internacional. Sendo assim, vale destacar outros dois 

fatores importantes para avaliar o mercado de arte em Curitiba: primeiro, que a 

produção da arte paranaense depende da sua posição em relação aos outros centros de 

cultura.99 E, segundo, que o campo artístico, em cada espaço social, depende da 

relação com os outros campos de poder, em especial o político e o econômico. 

                                                           
99 Ennio Marques FERREIRA (1986, p. 123) quando analisa o mercado das galerias de arte menciona 
a posição subalterna que Curitiba possui em relação aos outros estados brasileiros. 
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As galerias são instituições privadas com funções distintas às dos eventos 

promovidos tanto pela Fundação Cultural de Curitiba quanto pela Secretaria do Estado 

e da Cultura. Considerando as relações presentes, entre o campo artístico e os campos 

político e econômico, as ações realizadas pela Prefeitura de Curitiba e pelo Estado do 

Paraná são determinantes para o desenvolvimento da cultura e, por conseqüência, para 

o fortalecimento do mercado de bens simbólicos e para o mercado de trabalho no setor 

de artes visuais. Sendo assim, mesmo sem discutir as questões de política cultural vale 

analisar como Curitiba compõe seu acervo de obras, através dos prêmios do Salão 

Paranaense e da Exposição Faxinal das Artes, que objetiva a atualização do acervo do 

Governo do Paraná. Para o artista plástico isto implica que o Estado, enquanto 

comprador, investe pouco e a oferta atinge apenas a produção de vanguarda. Assim, as 

galerias representam um comprador em potencial. 

Considerando estes fatos, é compreensível a idéia de que Curitiba não possui 

um mercado de arte autônomo e com relevância nacional; porém, não se pode negar a 

existência de um sistema da arte ou mesmo de uma indústria cultural, já que há um 

mercado para o consumo interno, como menciona Adalice ARÁUJO (1980, p. 8): 

“ persiste uma tendência: a da autarquização da nossa cultura, isto é, de um modo geral, 

fazemos arte para consumo interno” . 

O consumo interno se justifica pela linguagem plástica vigente na maioria das 

galerias de Curitiba que se prendem à figuração, exceto a Galeria Casa da Imagem, a 

Ybakatu, em parte a Noris e a Fraletti Rubbo. A relação entre o consumidor e a obra 

produzida também define a posição do artista e o seu valor dentro do espaço social. 

Portanto, para que o artista mantenha seu prestígio como criador, ele não deve se 

adequar ao mercado comercial da arte. Isso faz com que o mercado seja movimentado 

por artistas com produção mais tradicional, artistas que, para o campo erudito da arte, 

perderam suas posições de poder. Isso prova que a obra produzida está relacionada 

com a posição que o artista ocupa. A partir das galerias de arte e da produção 

vinculada é possível verificar que ambas resultam e definem as trajetórias particulares 

de cada artista.�
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A constituição do campo artístico a partir do final do século XIX e início do 

século XX rompe com os modelos anteriores, seja na produção plástica, seja na 

relação do artista com os espaços de consagração e legitimação da arte. Por exemplo, 

no século XVII, no período da arte Barroca na Itália, produção artística estava em 

função tanto da decoração das grandes vilas e das casas de campo, como das igrejas: a 

mais importante era São Pedro referente à decoração do Papa; as outras eram mantidas 

por ricos cardeais e famílias nobres. Paralelo a esse crescimento havia a concorrência 

entre mecenas competitivos, ansiosos por mostrar suas riquezas e o seu poder. Nesse 

período, o artista que desejasse estabilidade deveria obter o reconhecimento do 

público. Para tanto, deveria trabalhar primeiro, a serviço do Papa ou de algum mecenas 

em particular, e assim, num segundo momento ser apresentado a outros mecenas 

potenciais, dentro do círculo de amizades do cardeal. Após essas etapas, o artista 

poderia receber a morte de seu patrono ou mudança de regime com uma certa 

tranqüilidade (HASKELL, 1997, p.17-19). 

O contrato de trabalho entre um artista e o cliente era definido por dois 

extremos: de um lado, o pintor era alojado no palácio de seu mecenas e trabalhava para 

ele e seus amigos; de outro, o artista pintava uma tela sem se preocupar com um 

destinatário particular e a expunha na esperança de encontrar um comprador entre os 

visitantes de passagem, o que não era aconselhável, visto que as exposições de arte 

eram consideradas o último recurso dos artistas desempregados. Entre esses dois 

extremos havia uma série de meio-termos, que envolviam intermediários, PDUFKDQGV e 

amantes da arte (HASKELL, 1997, p.21). 

A relação mais estreita entre artista e mecenas era chamada, pelos autores do 

século XVIII, de VHUYLW�� SDUWLFRODUH – a nacionalidade como as boas maneiras eram 

decisivas para garantir a um artista a condição de protegido e de desfrutar desse VWDWXV 
(HASKELL, 1997, p.23). O artista encontrava na pessoa do mecenas um empregador 

regular, que muitas vezes o alojava em seu palácio. Era tratado como um membro da 

IDPLJOLD�do príncipe, da mesma forma que os cortesãos e os funcionários de qualquer 
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outra espécie. Os artistas que gozavam dessas condições de vida e de trabalho podiam 

se tornar conhecidos, pelo menos em certos meios. Para o mecenas, a presença do 

artista – pintor talentoso – em sua casa dava-lhe uma real importância, pois, não tendo 

críticos, o mecenas e seu encorajamento ao artista eram a via mais fácil para a fama: 

“ (...) é vital, para o artista que deseja afirmar seu nome, começar com a proteção de 

um mecenas”  (HASKELL, 1997, p.22). 

No século XVII, os mecenas eram ao mesmo tempo o patrocinador e o 

consumidor da arte. Para o artista, essa relação acarretava proteção financeira e 

prestígio social, pois as exposições de arte nesse período eram a pior opção para o 

artista – utilizada por aqueles que não possuíam VWDWXV, por não estarem protegidos 

pelos mecenas. Na arte barroca, a segurança para o artista era trabalhar para os 

mecenas que, nesse período, desepenhavam a função que os críticos de arte 

desempenham na atualidade. Tanto os mecenas no período anterior como os críticos de 

arte de hoje garantiam e garantem ao artista desfrutar de uma rede de relações extra-

artíticas que permitem estabilidade profissional e validam a entrada no meio artístico 

através das exposições de arte, que – diferentemente do século XVII – são essenciais 

para a valorização do artista. Somente no século XVIII é que iria ser ressuscitado o 

culto do “ gênio”  (HASKELL, 1997, p.33). A genialidade desse período e o isolamento 

do artista em seu ateliê, de acordo Canclini, impõem ao artista um novo tipo de 

dependência: o mercado de pintura, e, segundo Bourdieu, dão origem ao campo 

artístico. 

A constituição do campo artístico retira o poder que no século XVIII era 

conferido à Academia de Belas Artes, que atuava como detentora do monopólio 

artístico criando suas próprias regras e condutas, legitimando o mercado de bens 

simbólicos: na oposição entre arte e dinheiro. A partir do Impressionismo o campo da 

arte e os diversos agentes que legitimam essas novas regras estabelecem princípios de 

classificação para os bens simbólicos que, como conseqüência, dependem da relação 

que o artista estabelece com o mercado de pintura. 

O mercado de pintura é gerenciado por vários intermediários culturais, desde 

as galerias de arte até o próprio sistema de ensino, todos envolvidos em produzir a 
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crença no artista e assim preservar e reproduzir as regras da arte: a renúncia aos 

ganhos econômicos e a conquista de capital simbólico, reforçando a autonomia da arte 

frente aos outros campos de atuação. Nesse sentido, o campo erudito da arte 

desclassifica os artistas que optam pela produção comercial, que expressa a oposição 

entre ortodoxia – quanto maior autonomia do artista, maior o valor do produto – e 

heterodoxia – quanto maior a dependência econômica menor o valor do produto. 

Porém, essa autonomia é relativa. Primeiro, para os produtores que não 

possuem renda; nesse caso, podem optar pela conversão do capital cultural em capital 

econômico produzindo para a demanda comercial. Segundo, os produtores que 

convertem o capital cultural em capital simbólico produzindo obras de vanguarda e 

reforçando as trocas simbólicas com as diversas instituições que reproduzem a crença 

no artista criador, o que implica na dependência do campo da arte com outros campos 

de atuação. É nessa distinção entre os produtores no campo da arte que a nossa 

pesquisa se fundamentou e nos permitiu compreender como Curitiba constituiu o seu 

campo artístico, focalizando a produção plástica existente nas galerias de arte. 

De acordo com a pesquisa de campo realizada em Curitiba, em março de 

2004, dividiu-se o campo das galerias em três grupos: vanguarda, intermediária e 

comercial; classificação feita com base no autor Pierre BOURDIEU (1996, p. 162-

199), que estudou o mercado de bens simbólicos.�Portanto,�para compreender o perfil 

do mercado das galerias de arte em Curitiba, analisamos: o perfil do mercado das 

galerias de arte; os canais de consagração e legitimação tanto simbólica quanto 

comercial, ou seja, o perfil do mercado simbólico; o sistema de ensino e os diversos 

agentes que atuam no campo erudito da arte; por último, a dependência do campo da 

arte em relação aos outros centros culturais, bem como, a dependência do campo 

artístico em comparação aos outros campos de atuação. 

Tendo como critério de análise os itens acima, constatamos que hoje o 

mercado das galerias de arte em Curitiba segue as regras discutidas no livro 0DQXDO�GR�
0HUFDGR� GH� $UWH, em que se sobressai o padrão acadêmico, já superado pelo 

aparecimento da arte moderna e contemporânea que, por sua vez, coincide com a 

leitura feita por Adalice Araújo, Ennio Marques Ferreira, Fernando Velloso e Domicio 
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Pedroso. Para os agentes que compõem o campo erudito da arte em Curitiba essa 

constatação é vista de maneira pejorativa, porém sociologicamente mostra que a arte 

de vanguarda ainda não faz parte do imaginário do grande público.�
No que se refere às galerias de arte, a maioria da produção plástica vinculada a 

elas se enquadra no grupo intermediário e comercial, em comparação a um número 

menor de profissionais que estão vinculados às galerias de vanguarda. Este dado nos 

permite afirmar que o mercado de trabalho profissional para o artista plástico, que 

deseja se sustentar apenas com a produção plástica, se caracteriza por uma obra 

acadêmica e impressionista. Este estilo é oposto às produções veiculadas nas 

exposições de vanguarda promovidas em Curitiba. Isso nos remete às questões 

discutidas por Bourdieu quando este trata da relação entre a produção de vanguarda e a 

produção comercial, ou seja, a ortodoxia e a heterodoxia no campo da arte. 

Portanto, na contemporaneidade da arte temos dois mercados: o comercial e o 

simbólico. No mercado simbólico, hoje, os críticos ou os curadores de arte 

representam os mecenas do século XVII, que diferente dos mecenas não garantem 

proteção financeira em curto prazo, como diria Bourdieu. E, no mercado de galerias de 

arte, representa o PDUFKDQG ou o galerista, que dependendo da posição da galeria 

poderá trazer retorno financeiro e/ou simbólico. As relações de poder entre os diversos 

agentes que atuam no campo da arte e a luta por melhores posições é o que mantém o 

campo em funcionamento. As galerias de arte fazem parte dessa disputa bem como o 

poder conferido aos PDUFKDQGV e galeristas, agentes com poder de nomeação e 

consagração dentro do campo erudito da arte. 

O consumo simbólico é apreciado pela classe artística nos diferentes eventos 

de consagração e validação da arte, dentre eles mencionamos o Salão Paranaense e as 

exposições promovidas pela FCC e pela SEEC, e também pelas galerias de vanguarda. 

O consumo comercial representa o padrão vinculado nas galerias comerciais e 

intermediárias, atende o gosto do grande público ou dos decoradores, tendo como 

padrão de classificação o Catálogo e Dicionário Julio Louzada. O que difere, a priori, 

do período anterior é que tanto o crítico quanto o PDUFKDQG desempenham apenas a 

função de intermediários para o público: seja no consumo simbólico ou comercial. 



 160 

Diferente das publicações editadas pelo campo erudito da arte, o Dicionário e 

Catálogo Julio Louzada, bem como o 0DQXDO� GR� 0HUFDGR� GD� $UWH, livro também 

editado pela Julio Louzada Publicações, são referências que tratam diretamente do 

mercado de arte e, portanto, não são consideradas “ boas leituras”  pelos críticos e 

teóricos que tratam sobre a arte paranaense e nem mesmo pelos autores que seguem a 

corrente formalista na análise da obra de arte, como menciona Elias. Isso porque o 

Dicionário faz parte de publicações sobre o mercado de arte e discute a arte como 

mercadoria e não como pura contemplação que, por sua vez, define regras particulares 

e opostas tanto às publicações escritas por agentes que compõem o campo erudito da 

arte quanto pela conduta ensinada no sistema de ensino superior de artes visuais, em 

Curitiba. 

De acordo com as publicações editadas por Julio Louzada, o artista para ter 

sucesso no mercado de arte deve, primeiro, ter domínio do desenho realista e exercer 

uma profissão paralela que o liberte das flutuações econômicas próprias da profissão, 

fato que se comprova pela análise dos currículos dos artistas das diferentes gerações, 

mas que não é mencionado pelo grupo de vanguarda; segundo, o artista não deve 

perder a comunicação com o grande público; sendo assim, deve escolher um nome 

artístico adequado que o público alie à pintura – que deve ser executada na técnica 

óleo sobre tela para ter melhor cotação de mercado –, o que significa ter um estilo 

próprio (SANTOS, 1999, p. 15-16, 26, 38, 45, 69, 71). 

Porém, algumas regras do grupo de vanguarda servem para o grupo comercial: 

participar dos canais de legitimação oferecidos pelo sistema da arte, o que proporciona 

a circulação e valorização da sua obra; consultar os serviços de um PDUFKDQG e não 

comercializar a obra diretamente no seu ateliê; a idéia que se perpetua em ambos os 

grupos de que o talento do artista é congênito e que a formação em artes não é 

primordial – embora para o campo erudito esse fato não seja revelado abertamente 

como para o mercado de arte –; por último, a idéia que mercado e a arte são coisas 

distantes e antagônicas: 
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arte é criação; é o novo; é uma projeção para o futuro; é movimento; é dinâmica. Já mercado 
de arte é a análise do que foi criado, mesmo que há pouco tempo; é o velho; é um mergulho 
no passado; é estático. Como se sabe, o mercado tem uma tendência de hesitar diante do que 
é novo e de aceitar com certa passividade as fórmulas já sobejamente demonstradas 
(SANTOS, 1999, p. 73). 

 

O conceito de Arte, mencionado por João Carlos Lopes dos Santos, autor do 

0DQXDO�GR�0HUFDGR�GH�$UWH, pode ser comparado ao conceito de vanguarda definido 

por KARL� (1998, p. 12), já mencionado anteriormente, pois a vanguarda projeta o 

futuro e não pode ser definida como um movimento artístico estanque. 

Na produção de vanguarda percebemos com maior clareza as trocas 

simbólicas e o investimento contínuo nas instituições de arte. Lugar onde as trajetórias 

individuais dos artistas se constituem por uma ação coletiva, por exemplo, nas trocas 

entre os próprios artistas – exposições de grupos, prefácios pelos quais autores 

renomados consagram os mais jovens, trocas entre artistas e críticos –, bem como nas 

participações em salões de arte e outros eventos culturais. Ou seja, para que uma nova 

linguagem seja instituída é necessário um trabalho conjunto de diversos agentes dentro 

do espaço social, não apenas da produção individual do artista. 

Em função tanto das posições ocupadas pelo artista no espaço social, quanto 

da produção vinculada às galerias de arte, modifica-se ou não – dependendo da 

conservação do capital simbólico – as posições que cada artista ocupa ou ocupou no 

espaço social em relação às várias instituições que compõem o sistema das artes, 

ocasionando ao artista maior dependência em relação aos diversos agentes e 

instituições que atuam na arte, relação que condiciona e possibilita que a produção do 

artista ganhe visibilidade, seja no aspecto simbólico – pelo Salão –, seja no aspecto 

comercial – pela publicação em catálogos comerciais –, ou ainda pelo vínculo com a 

própria galeria. Essa valorização dos diversos agentes dentro do campo resulta no 

próprio desenvolvimento do mercado, que por sua vez aumenta a procura da arte como 

investimento, o que possibilita a atuação dos PDUFKDQGV, vinculados às galerias de 

arte, e define a posição de cada grupo. 

Percebemos que em Curitiba, caso a opção do artista seja se manter na posição 

de vanguarda e não na posição comercial, suas práticas são diferentes, ou seja, outras 
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atividades profissionais tornam-se uma necessidade e uma regra, tanto pela 

necessidade financeira quanto pelas trocas simbólicas estabelecidas dentro do espaço 

social. Dependendo de qual seja a atuação e posição ocupada nas outras áreas 

relacionada às artes, o artista permanece ativo e agrega valor simbólico à sua 

produção. Esta passa a ser valorizada não pela obra em si, mas pela posição ocupada 

dentro do espaço social e das relações extra-artísticas que são estabelecidas. Tais 

relações, mesmo quando evidentes são negligenciadas, o que comprova a regra da arte 

mencionada por Bourdieu, já que o artista moderno nega tanto o mercado quanto às 

relações sociais. 

Mesmo sabendo que o seu reconhecimento e o valor plástico da sua obra 

depende dessas atividades paralelas, que o insere nos vários espaços que compõem o 

sistema da arte, para o artista e para os diversos agentes que atuam na esfera da arte 

continua a proliferar o mito do gênio criador. Esse mito é aceito principalmente pelo 

público não iniciado, que se julga incapaz de produzir uma obra, pois não possui dom 

para esse feito e, também, pelo próprio meio artístico que escolhe os artistas e os 

elegem, transformando-os em mitos. 

É possível perceber que o reconhecimento do artista e da sua produção não 

acontece pela vontade exclusiva do artista ou, principalmente, pela sua capacidade 

criadora, mesmo que essa seja a primeira impressão. Para quem participa desse 

universo artístico logo se percebe que a regra é outra: que a obra não é o único critério 

para que o artista consiga veicular sua produçao e ser aceito oficialmente. No entanto, 

para quem o aprecia de fora – o público não iniciado, que não conhece as regras do 

jogo e não convive nesse meio artístico – é fácil acreditar que a obra seja suficiente. 

Constatamos que o acesso do artista ao mercado de bens simbólicos não 

depende da formação superior em artes. Ou seja, o artista para ser reconhecido precisa 

ser aprovado pelas inúmeras instâncias de legitimação que compõem o sistema das 

artes. Sem participar dessas instâncias, o artista é considerado marginal pelo sistema e 

não é oficializado pelo mesmo. 

Portanto, para ser considerado artista, ele deve ser aceito oficialmente, seja 

pela participação em Salões de arte, seja pela realização de exposições individuais em 
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espaços oficiais, seja pela participação em Bienais de arte ou pela edição de catálogos 

e livros que falem sobre a sua produção.�Assim, o artista precisa participar do sistema 

da arte, que independe da sua formação e reforça a importância dos agentes culturais: 

o que define esse reconhecimento são os espaços nos quais o artista participa ou 

participou, já que a mudança de posição também modifica o valor atribuído à obra e ao 

artista. 

Diante dessa necessidade do artista em estabelecer vínculos sociais,�é possível 

responder, tomando a realidade de Curitiba, quais os tipos de artistas, a que grupos 

pertencem, quais os caminhos possíveis para o profissional que trabalha com a 

produção plástica, qual é a representação dos artistas plásticos e suas possibilidades de 

sustentação financeira e como entender Bourdieu quando ele menciona que a arte se 

desenvolve fora do social? 

Inicialmente é preciso considerar três aspectos, a obra, o artista e o público. 

Tanto a obra quanto o artista se modificam a partir do Impressionismo, pois a arte 

moderna e contemporânea para o campo erudito passou a se preocupar com o processo 

de criação do artista. Nesse sentido, a obra produzida a partir do Impressionismo se 

desvincula da representação fiel da realidade e da cópia do desenho perfeito. 

Em função dessa mudança, a compreensão por parte do público também se 

modifica: de um lado, tem-se o de olhar treinado; de outro, o público com o olhar de 

principiante, como menciona Gombrich ao referir-se à arte moderna. O autor justifica 

sua posição quando ressalta a importância em assimilar novos padrões e não ficar 

preso aos cânones do passado. Fica implícito que está se falando de duas artes e dois 

públicos: a arte do passado, nos moldes renascentistas, que engloba um público 

principiante, não iniciado na fruição estética, e a arte moderna, com seus 

desdobramentos, que engloba um público treinado, já iniciado e que conhece os 

códigos da arte e suas peculiaridades, ou seja, formado pelos diversos membros que 

compõem o mundo da arte. A diferença de um público para outro está associada ao 

advento da arte moderna. A separação feita por Gombrich, também é mencionada por 

Bourdieu, embora suas leituras sejam distintas, quando se referem às transformações 

no campo artístico, ocorridas a partir do Impressionismo. Concordamos com essa 
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afirmação quando se refere à arte moderna associada ao público não iniciado. Portanto, 

essa afirmação deve ser considerada sempre tendo em mente o tipo de obra produzida. 

O foco principal no campo das artes plásticas, na maioria das vezes, não é 

discutir a abrangência social da produção, nem mesmo os vínculos sociais que se 

estabelecem para produzir esta obra, mas, mesmo que o foco de interesse não seja 

esse, o artista está inserido socialmente em várias atividades profissionais relacionadas 

à arte e não apenas à criação. Sendo assim, para responder a pergunta inicial – se a arte 

se desvinculou do social – é preciso, num segundo momento, analisar o artista e a obra 

produzida dentro dessas duas artes e diante desses dois públicos. 

Volta-se a considerar que para o campo artístico essa dicotomia didática 

utilizada não é coerente, pois existe uma única arte cada qual com características 

particulares e cânones específicos em função de cada período da história da arte. 

Porém, faz-se essa dicotomia para explicar de que maneira a produção se desvinculou 

do social, produção que por sua vez classifica o artista. Ou seja, teremos de um lado, o 

artista que irá se adequar ao público não iniciante, portanto, esta sua arte, do ponto de 

vista do campo erudito, não é considerada arte, como menciona Adalice Araújo 

quando se refere à obra de Érico da Silva, pois este artista segue os cânones do 

passado. De outro lado, há artistas que irão se adequar aos cânones ditados pelo campo 

da arte, visando se manter na vanguarda, como ocorre com Dulce Osinski e Marlon de 

Azambuja. Como esta produção se adequa às regras do jogo – ora produz pintura, ora 

produz desenho, ora produz uma arte mais conceitual – isso confirma que a arte 

produzida está relacionada com a trajetória artística e social do autor dentro do espaço 

social. Portanto, a produção depende das relações sociais que estabelece nesse espaço. 

Independente do tipo de arte que o artista opte produzir, ele está vinculado 

com o social e depende desse vínculo para se manter financeiramente e produzir sua 

obra. Mas como já apontamos ao longo desta pesquisa, essas relações extra-artíticas 

nem sempre são explicitadas, pois não faz parte da regra do jogo revelá-las. 

Com base nas considerações acima, o mercado de trabalho para o artista 

plástico que pretende trabalhar com a produção, em Curitiba, se caracteriza pelos 

profissionais que estão vinculados às galerias comerciais, que até mesmo já ocuparam 
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posições de destaque, como é o caso de Calderari e Érico da Silva, e hoje, atendem a 

demanda do grande público. Quanto ao público, embora o foco da pesquisa tenha 

partido da produção existente nas galerias e não do público consumidor, indiretamente 

é possível analisar a sua preferência. A maioria das obras atende ao público 

principiante, como diria Gombrich, ou à demanda comercial, como menciona 

Bourdieu: são obras que seguem os princípios renascentistas de composição, que 

reproduzem o objeto fiel à realidade. 

No campo da arte, não apenas as escolhas profissionais classificam os grupos, 

mas a escolha da temática e da linguagem também é diferente de um grupo para outro, 

que por sua vez, está relacionada à atividade profissional de cada artista. Os artistas da 

geração de 1960 – Calderari e Érico da Silva – possuem a produção plástica associada 

a uma temática própria como parte do estilo do artista, não existe uma variação de 

linguagem e técnica, o artista produz um único tema ou varia entre dois ou três temas. 

Calderari trabalha com as marinhas e Érico da Silva com a procissão, com a paisagem 

de pinheiros ou com o rebanho de ovelhas. 

Na maioria das galerias analisadas, os artistas são pintores de gêneros e são 

esses que conseguem viver profissionalmente da arte, ou seja, escolhem uma temática 

única e se aperfeiçoam sempre no mesmo tema. Os temas quase sempre são agradáveis 

de serem apreciados�e remetem a paisagens cotidianas, como o pinheiro do Paraná, os 

casarios de Curitiba, o mar do litoral paranaense; passagens religiosas, como o pastor 

com ovelhas ou procissão; natureza morta, com vasos de flores e objetos. 

No grupo de vanguarda não é possível identificar uma única linguagem, 

temática ou estilo. As obras existentes nas galerias fazem parte de uma fase da 

produção do artista, ou seja, não representam um estilo único de produção. Tanto a 

produção quanto as atividades profissionais definem o espaço social ao qual o artista 

pertence e, por conseqüência, o classifica. 

Sérgio MICELI (2002, p. 95-96) define três categorias de artistas, em função 

da sua trajetória social. Na primeira, aqueles que possuem ligações de parentesco com 
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outros artistas.100 A segunda categoria é formada por aqueles que representam o grupo 

de criadores que provêm de famílias abastadas da elite econômica. Tal condição social 

privilegiada lhes permite arcar com as despesas vultuosas para a confecção de suas 

obras em sintonia com as exigências de escala das grandes mostras e espaços abertos. 

Essa segunda categoria é mais complicada de ser verificada, pois dados referentes às 

origens sociais e econômicas não são divulgados. 

A terceira categoria é a do grupo de criadores que inclui a grande maioria de 

profissionais que não conseguem sobreviver de seu trabalho artístico, complementando 

suas fontes de renda com empregos alternativos, como professores de arte, desenhistas 

em escritórios de arquitetura, programação gráfico-visual, decorações etc. É o caso de 

Calderari,101 Érico da Silva e Dulce Osinski. Fato constante de geração para geração e 

determinante para a manutenção do artista que pretende continuar produzindo de 

acordo com a vanguarda artística, como Dulce Osinski da geração de 1980, e também 

como Calderari da geração 1960, que até o início dos anos de 1980 se manteve na 

vanguarda. 

Miceli destaca que a invenção do artista de vanguarda acarreta, por um lado, a 

dependência do artista em relação à estrutura do campo, e por outro, aumenta a 

importância que os outros agentes assumem nessa estrutura, considerando que os 

artistas para existirem precisam do reconhecimento. Quem garante tal reconhecimento 

são os diversos agentes técnicos e protagonistas institucionais, que, de acordo com 

Miceli, já se tornaram, hoje, tão ou mais importantes para a dinâmica da vida artística 

que os próprios criadores (MICELI, 2002, p. 93-97). 

                                                           
100 Podemos exemplificar isso com Dulce Osinski que é esposa do artista plástico Ricardo Carneiro 
que, por sua vez, ministra aula junto com ela no Departamento de Artes da UFPR. Além disso, já 
realizaram exposições conjuntas de arte. A relação de parentesco entre Dulce Osinski e Ricardo 
Carneiro não consta em nenhum dos dois currículos, mas quem freqüenta o Departamento de Artes 
sabe dessa relação. Ricardo foi meu professor de Desenho IV, em 1999. Porém, é possível verificar 
esse fato pelo endereço residencial, que é o mesmo. 
101 Em 1963 começa a lecionar na Escola de Belas Artes, onde permanece até se aposentar em 1996. 
Também ministrou aulas de Desenho I e II, Plástica I e II, ambas para o Curso de Desenho Industrial 
da PUC. Foi orientador de Gravura em Metal e coordenador do Grande Atelier, no Centro de 
Criatividade de Curitiba. Orientou também o Atelier de Gravura Poty Lazzarotto, pelo Departamento 
de Cultura da Secretaria de Estado da Educação (CAMARGO, 2002, p. 113). No período entre 1978 a 
1982, Calderari assumiu a direção da Escola de Música e Belas Artes do Paraná (GUTIERREZ, 1995, 
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Para DURAND (1990, p. 108), o artista� se enquadra em três categorias: o 

artista executivo, o proletário e o diletante burguês. O artista�executivo é aquele que 

aproveitou a expansão do mercado para se estabelecer. Com isso ele consegue 

desfrutar do lucro de sua carreira ainda jovem, característica típica de uma geração de 

artistas mais recentes e com um maior nível de escolarização. A postura de negociação 

e mesmo de PDUNHWLQJ pessoal desse tipo de artista difere tanto dos pintores 

proletários, que passaram bastante tempo se dedicando a ofícios paralelos, quanto dos 

diletantes burgueses, cujas obras não abandonam um padrão amador ou semi-amador. 

As obras dos pintores executivos são classificadas por pintores mais velhos 

como uma produção de amadurecimento artificial em oposição ao natural. A idéia de 

natural reflete na valorização da obra, que deveria ser lenta e segura e, de preferência, 

através do esforço de outras pessoas que não o próprio artista. Para o momento atual, 

essa postura das gerações mais velhas é inadequada, devido a velocidade da 

comunicação e da própria tecnologia. 

As gerações mais novas utilizam o PDUNHWLQJ e a publicidade da sua imagem e 

da obra produzida; portanto, a valorização das obras depende da divulgação que é feita 

pelos próprios artistas. Estes conversam com os galeristas, negociam os preços e, 

como produto dessa carreira – considerada precoce pelas gerações mais velhas – 

realizam exposições retrospectivas de dez ou de quinze anos de produção102 e não mais 

no final da vida (DURAND, 1990, p. 108).�
Nessa questão da maturação do artista e do seu acesso rápido ao mercado de 

arte, a colocação feita por Durand difere da opinião de SANTOS (1999, p.87), autor do 

livro 0DQXDO� GR�0HUFDGR� GD� $UWH, que ainda menciona que o desenvolvimento do 

artista é lento e que a carreira acontece em longo prazo. Neste caso, vale ressaltar que 

a sua posição é do profissional que atua como PDUFKDQG e defende que o vínculo que o 

artista estabelece com o mercado de arte é o que define a sua reputação e o valor da 

obra produzida, ou seja, defende a idéia que o artista deve fazer parceria com os 

                                                                                                                                                                                     
p. 12). As informações referentes a sua formação artística e a sua atuação profissional foram retiradas 
do currículo do artista, no Setor de Pesquisa e Documentação do MAC-PR. 
102 Em 1975, o artista plástico Érico da Silva faz uma exposição comemorativa de “ 15 anos de 
pintura” , na Fundação Teatro Guairá (Currículo do artista). 
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PDUFKDQGV. Essa posição difere da de Durand, que atua como pesquisador numa área 

distinta da área de artes visuais; sendo assim, a sua posição não atrapalha no juízo de 

valor que interfere na posição do artista. 

Considerando as regras do mercado de arte e não as regras do campo erudito 

da arte, o tema é determinante na carreira do artista plástico. No 0DQXDO�GR�0HUFDGR�
GH�$UWH, Santos menciona que existe uma hierarquia nos temas escolhidos, o que indica 

maior ou menor possibilidade de venda, ou seja, “ as paisagens iconográficas, 

paisagens diversas, casarios, marinhas, interiores, naturezas-mortas com flores ou com 

frutas e objetos, nus artísticos, figuras na paisagem e retratos, nessa ordem, detem a 

preferência do público”  (SANTOS, 1999, p. 76). Independente da análise formal da 

obra, na produção do artista, vinculada às galerias de arte hoje – no caso de Calderari 

predomina as marinhas e no caso de Érico predomina as paisagens – temas que de 

acordo com Santos têm boa aceitação de mercado. 

O comportamento do mercado de arte, associados ao percurso artístico dos 

pintores citados, confirma nossa hipótese inicial: a de que mesmo entre os artistas 

institucionalizados há uma nítida divisão, relacionada tanto às escolhas pessoais como 

à formação escolar formal. 

O primeiro grupo de artistas é formado pelos que tiveram uma formação na 

área de artes, que atuam na produção de vanguarda ou comercial e também que 

desenvolvem ou desenvolviam outras atividades profissionais relacionadas à arte. O 

segundo grupo de profissionais é formado por artistas que vieram de outras áreas de 

conhecimento e, posteriormente, mudaram para a área de artes, que trabalham tanto na 

produção de vanguarda quanto em outras atividades. Esse segundo grupo difere do 

primeiro apenas na formação inicial. O terceiro é formado por artistas autodidatas, que 

atuam ou não na produção de vanguarda. Isto é, dependem das relações sociais em 

função do espaço-tempo, mas não possuem uma formação oficial em arte. 

Retomando novamente as hipóteses do trabalho, podemos dizer que, primeiro, 

a produção na vanguarda – a arte moderna e contemporânea – a linguagem plástica se 

dissociou do social. Esse avanço não foi acompanhado pelo grande público. Se isso é 

verdade para a produção o mesmo não ocorre para o profissional. Ele não se dissociou 
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do social. Isso porque o artista depende das relações sociais para produzir a sua obra 

tanto materialmente quanto simbolicamente, ou seja, esses profissionais além de 

artistas plásticos atuam em outras áreas – professores, curadores, juizes, críticos, 

publicitários, cenógrafos, ilustradores, atores, funcionários públicos. Considerando 

esse aspecto profissional, os artistas plásticos, independentes da formação, precisam 

desenvolver outras atividades que lhes possibilitem uma remuneração, seja para 

produzir obras mais herméticas com pouca possibilidade de comercialização e de 

difícil entendimento por parte do grande público, seja para manter o nome em 

evidência, já que as exposições, na maioria das vezes, são realizadas esporadicamente. 

Segundo, a produção comercial, tanto a obra quanto o artista não se 

dissociaram do social, pois este artista, com o seu trabalho, é quem participa das 

escolhas e preferências do grande público. E é somente assim que a relação entre 

galeria, artista e consumidor se consolida socialmente. Os artistas que não 

desenvolvem outras atividades paralelas têm como fontes de renda a produção e a 

comercialização da obra. Sendo assim, a linguagem plástica precisa ser mais acessível 

ao grande público. Já para os que possuem outras atividades, a comercialização não é o 

foco principal, pois a remuneração do artista vem de outras fontes. 

Em função dos critérios analisados e dos artistas citados, percebemos como 

recorrente a mudança da posição de vanguarda para comercial. Com base na posição 

dos artistas em relação aos espaços de produção – as galerias de arte – e também em 

relação aos espaços de consagração, tanto simbólica quanto comercial. Fernando 

Calderari e Érico da Silva representam a geração de 1960 e ambos exemplificam essa 

transição. As obras dos dois artistas estão vinculadas às galerias do grupo comercial e 

do grupo intermediário (ver quadro 4 e 8). 

As produções plásticas dos representantes da década de 1980 e atual estão nas 

galerias do grupo intermediário, mas, em função das exposições de arte, das 

participações no Salão Paranaense e no Catálogo Julio Louzada são artistas 

considerados de vanguarda. Dulce Osinski representa a geração de 1980 e se mantém 

na posição de vanguarda. Outro artista da geração atual é Marlon de Azambuja. 
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Será que a mudança de posição no espaço social e a perda de prestígio de 

artistas como Fernando Calderari e Érico da Silva se repetirá com outros artistas das 

gerações posteriores: como Dulce que teve formação acadêmica em artes e começou a 

participar do sistema da arte ainda jovem como Calderari, já que ambos tem e tiveram 

respaldo institucional na fase inicial da sua produção, ou mesmo no caso de Marlon 

que comparando a Érico tem uma formação autodidata e não possui vínculos com 

instituições oficiais, sabendo que sua obra já aparece nas galerias de arte?�
Verificamos também a relação entre a formação acadêmica em artes e a 

formação autodidata, na qual concluímos que o diploma não garante o cargo 

(BOURDIEU, 1998, p. 142), ou melhor, para o mercado de bens simbólicos o diploma 

não garante capital simbólico necessário para que o artista atue na posição de 

vanguarda. No campo artístico, o uso do termo cargo já se torna um problema quando 

relacionamos ao artista plástico, cuja prática não é encarada como trabalho, no sentido 

hierárquico e institucional. O artista produz em seu ateliê sendo um profissional 

autônomo, embora a existência do mercado o coloque como um trabalhador que 

produz obras de arte, porém, para o campo erudito da arte, o artista deve criar 

livremente, sem depender diretamente do campo econômico. 

O mercado das galerias de arte em Curitiba atende a demanda comercial que é 

oposta à conduta instituída no ensino. Evidenciando, assim, a defasagem entre as 

aspirações que o sistema de ensino produz e as oportunidades que o mercado de 

trabalho oferece, soma-se à aspiração pessoal a inflação de diplomas, prossegue 

Bourdieu como “ um fato estrutural que afeta, em diferentes graus segundo a raridade 

dos respectivos diplomas e segundo sua origem social, o conjunto dos membros de 

uma geração escolar”  (BOURDIEU, 1998, p. 161-162). 

Então, de um lado, o ensino superior ao incentivar a produção de vanguarda 

liberta o artista do conhecimento da técnica: do desenho artístico, reforçando as 

relações sociais, e por outro, prepara o profissional para outras profissões: por ofertar 

cursos de licenciatura e também por dar subsídios para que o artista produza uma obra 

comercial. Nesse caso, os diplomas são importantes para preservar a produção de 
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vanguarda e possibilitar as condições de acesso a outros cargos, ou mesmo explicitar 

as trocas simbólicas, caso o diploma não corresponda ao cargo. 

É na disputa por diplomas e cargos que o sistema de ensino superior de artes 

visuais em Curitiba regula o acesso dos produtores, visto que a hierarquia educacional 

oferece apenas cursos de graduação e especialização e que não temos ainda cursos de 

mestrado e doutorado. Esse fato ocasiona um inchaço no mercado a nível médio, que 

interfere na produção plástica e na qualidade do ensino ministrado pelo professor de 

artes. Percebemos que a produção de vanguarda seleciona seus participantes tanto pela 

restrição a melhores cargos, já que atuar em outras profissões torna-se uma regra no 

campo da arte. Sendo assim, a função de professor representa esse reinvestimento 

simbólico do artista “ criador”  – quanto pelo mercado simbólico e comercial. 

Os artistas de vanguarda precisam da validação oficial para vincular os seus 

trabalhos e serem reconhecidos no meio artístico. O caminho continua sendo participar 

de Salões de arte, etapa anterior à realização de exposições individuais, para formar 

um currículo artístico e ganhar credibilidade. Notamos que uma das opções para 

ingressar no circuito da arte em Curitiba é a participação nos Salões de arte 

promovidos pela Secretaria de Estado da Cultura (SEEC-COSEM) – órgão 

responsável pela organização do Sistema Estadual de Museus –, que possibilita que o 

artista mostre seu trabalho em outras regiões do estado e não somente na capital. A 

seleção do artista nos Salões do COSEM é feita com base na própria produção, assim o 

envio da obra é de responsabilidade do artista, bem como as despesas necessárias para 

execução e o transporte até o local do evento. Os Salões também oferecem premiações 

com o objetivo de formar seus acervos regionais. Caso o artista exponha sem ser 

premiado, ele recebe um certificado comprovando a sua participação e enriquecendo o 

seu currículo. 

Essa fase inicial requer do artista um investimento contínuo, que muitas vezes 

não se reverte em prêmios e não cobre as despesas gastas, mas por outro lado, o 

ingresso do artista nesses eventos já pode ser considerado uma premiação, 

considerando a competitividade entre os artistas em conseguir espaço no sistema 

oficial – o circuito de arte oficial em Curitiba vincula os artistas que já possuem uma 
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trajetória inicial. O fato dos Salões promovidos pelo COSEM serem realizados em 

outras cidades do estado permite que a seleção não seja feita sempre pelos mesmos 

profissionais, devido à atuação dos diferentes agentes receptores em cada cidade. 

Outra opção é a participação no Salão Paranaense que continua sendo 

importante para os artistas de Curitiba. Os Salões são instâncias reguladas pela 

Secretaria do Estado e da Cultura do Paraná e representam a política cultural adotada 

pelo Estado, juntamente com os espaços disponibilizados para realização das 

exposições oficiais em Curitiba, além das atividades promovidas pela FCC que 

também está relacionada à Prefeitura de Curitiba. Sendo assim, mesmo com toda a 

autonomia preconizada pelo sistema de ensino e pelo campo da arte constatamos que a 

produção plástica a ser vinculada e aceita como arte depende em grande parte das 

decisões do campo político e econômico que interferem na atuação profissional do 

artista.�
Contudo, concluímos que a realidade social para o profissional de artes não 

permite muitas escolhas e salários: primeiro, pela desvalorização dos diplomas na área 

de artes (professores de arte); segundo, pelo mercado restrito para os artistas de 

vanguarda; e, terceiro, pela prática�gerada no ensino superior que repudia os artistas 

comerciais. Considerando a relação entre o sistema de ensino e a produção plástica 

vinculada nas galerias de arte, será que a conquista de melhores diplomas poderia 

ajudar a reverter essa instabilidade do artista plástico e melhorar o entendimento por 

parte do público consumidor de arte? 
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______. ����6DOmR�3DUDQDHQVH. Catálogo. Curitiba, 1994.�
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______. ����6DOmR�3DUDQDHQVH. Catálogo. Curitiba, 1997.�
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SOLAR DO ROSÁRIO. 3LQWRUHV� &RQWHPSRUkQHRV� GR� 3DUDQi. Regina de Barros 
Correia Casillo (org.). Curitiba, 2001-2004. v. 1-4. 
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GALERIA DE ARTE CIMO. Convite de inauguração. 30 jul. 1976. 

 

GALERIA DE ARTE CREDICARD. Convite de inauguração. 28 jul. 1976. 
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48$'52� �� �� &5212/2*,$� '$6� *$/(5,$6� '(� $57(� '(� &85,7,%$�(;,67(17(6�12�6(725�'(�3(648,6$�(�'2&80(17$d2�'2�0$&�35�
    

 *$/(5,$6� 'DWD�GR����SHULyGLFR�
RX�'DWD�DEHUWXUD�

'DWD�GR�~OWLPR�
SHULyGLFR�

1 Galeria Cocaco** 1957 1990 
2 Galeria Paulo Valente 1964 1970 
3 Galeria de Arte Ida e Anita*** 1967 1992 
4 Galeria Toca** 1967 1968 
5 Galeria Largo do Comendador** 1970 1973 
6 Fiorentina Galeria de Arte**  **** 1973 1973 
7 Galeria de Arte Eucatexpo*** 1973 1985 
8 Galeria Acaiaca 1974 1997 
9 Galeria de Arte Copélia II**** 1974 1974 

10 Galeria de Arte Paranaense de Laisy's 
Boutique **** 

 
1974 

 
1974 

11 Casa de Arte Alpendre** 1975 1976 
12 *DOHULD�GD�&DL[D��� 1975 2003 
13 Galeria Portinari**** 1975 1975 
14 Obras de Arte Ornato 1975 1976 
15 Galeria de Arte Cimo 1976 1977 
16 Galeria de Arte Credicard**  **** 1976 1976 
17 O Artesão **** 1976 1976 
18 Galeria de Arte Cidadela**** 1977 1977 
19 SH 316 Galeria de Arte ** 1977 1986 
20 Galeria de Arte Novo Batel*** 1979 1980 
21 Studio Ivanovitch* 1978 1996 
22 Galeria de Arte do Século XX 1979 1986 
23 Galeria Eagle**** 1979 1979 
24 Galeria Oca**** 1979 1979 
25 Galeria Griffe**** 1980 1982 
26 Andrade Lima Galeria e Escola de Arte** 1980 1986 
27 Dalmi Galeria de Arte**  **** 1980 1980 
28 Galeria Momento Arte** 1980 1992 
29 Galeria Olho da Rua**** 1981 1981 
30 Casabrannka Galeria de Arte 1982 1991 
31 Galeria de Arte Ribalta**** 1982 1982 
32 Zuhause Gallery**** 1982 1982 
33 Galeria de Arte Pitatti 1983 1984 
34 Studio Ricardo Krieger* 1983 1989 
35 Caixa de Criação Galeria de Arte*** 1984 1989 
36 Esculturart Galeria de Arte** 1984 1987 
37 Galeria de Arte Banestado*  *** 1984 1998 
38 Galeria de Arte Viver Arte**** 1984 1984 
39 Galeria Academus 1984 1988 
40 Galeria Dell'Arte** 1984 1991 
����
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48$'52� �� �� &5212/2*,$� '$6� *$/(5,$6� '(� $57(� '(� &85,7,%$�(;,67(17(6� 12� 6(725� '(� 3(648,6$� (� '2&80(17$d2� '2� 0$&�35�
�&217,18$d2��� � � �  
 *$/(5,$6� 'DWD�GR����SHULyGLFR� 'DWD�GR�~OWLPR�SHULyGLFR�

 

41 Galeria Max Stolz 1984 1987  
42 *DOHULD�6LP}HV�GH�$VVLV� 1984 2002  
43 Galeria Arco-Iris 1985 1985  
44 *DOHULD�1LQL�%DURQWLQL� 1985 2002  
45 Mezzanino das Artes do Slavieiro Palace 

Hotel*** 
 

1985 
 

1993 
 

46 Canvas Galeria de Arte 1986 1999  
47 Cary Galeria de Arte** 1986 1987  
48 Contemporânea Galeria de Arte** 1986 1988  
49 Galeria – Arte Corrêa 1986 1988  
50 Galeria Gota D'Arte 1986 1986  
51 Galeria Primeiro Espaço**** 1986 1986  
52 Galeria UFFIZI** 1986 1996  
53 Artespaço Saint German des Prés**** 1987 1987  
54 Bico de Pena Espaço Arte*** 1987 1989  
55 Galeria Documenta 1987 1989  
56 Artenatti 1989 1990  
57 Galeria Artestil**** 1989 1998  
58 Galeria Senzala** 1989 1991  
59 Vardânêga Galeria de Mármore*  1989 1993  
60 Acervo Galeria de Arte** 1990 1996  
61 J. Cunha Arte & Decoração**** 1990 1990  
62 )UDOHWWL�5XEER�*DOHULD�GH�$UWH� 1991 2003 �
63 Frankenberg & Cia** 1991 1994 �
64 *DOHULD�&DVD�GD�,PDJHP� 1991 2003 �
65 *DOHULD�6RODU�GR�5RViULR� 1992 2003 �
66 Gobbo Artes**** 1992 1992 �
67 Scenario Galeria de Arte**  **** 1992 1992  
68 *DOHULD�1RULV�GH�$UWH� 1993 2003  
69 Galeria Finiture**  **** 1994 1994 �
70 Galeria de Arte René Lalique**** 1994 1994 �
71 Dalla Vecchia Artes e Molduras 1995 1995  
72 Galeria de Arte Sônia Filletti*** 1995 1996  
73 0DQROR�6DH]�*DOHULD�GH�$UWH� 1995 2000 �
74 Galeria Curitiba Arte & Café*  **** 1996 1996 �
75 Galeria de Arte Mold'Arte 1996 1999 �
76 Galeria Vanguarda 1996 1996  
77 Galeria S. Gaia**** 1998 1998  
78 6FKQHLGHU�*DOHULD�GH�$UWH� 1996 2000  
79 (VSDoR�&XOXUDO�)UDQ]�.UDMFEHUJ� 1999 2003  
80 +HPPD�%HFNH�*DOHULD�GH�$UWH� 1999 2000  
���
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48$'52� �� �� &5212/2*,$� '$6� *$/(5,$6� '(� $57(� '(� &85,7,%$�(;,67(17(6� 12� 6(725� '(� 3(648,6$� (� '2&80(17$d2� '2� 0$&�35�
�&21&/862��� � � �  
 *$/(5,$6� 'DWD�GR����SHULyGLFR� 'DWD�GR�~OWLPR�SHULyGLFR�

 

81 0HJ�*HUDUGW�(VW~GLR�	�*DOHULD�GH�$UWH� 2000 2000  
82 $UWH�6LQJXODU�0H\HU�3HUHLUD� 2001 2002 �
FONTE: MAC/PR-SETOR DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO. 
* No recorte inicial da pesquisa estes espaços são considerados Espaços Alternativos e/ou Espaços 
Oficiais, cuja atividade comercial não se restringe apenas ao comércio de obras de arte. 
** A data da primeira reportagem coincide com a data de abertura da galeria. 
*** A data de abertura da galeria consta no último periódico consultado. 
**** Galerias com apenas um periódico ou com mais de um periódico no mesmo ano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48$'52���±�&/$66,),&$d2�'26�$57,67$6�(�48$17,'$'(�'(�2%5$6�(0�)81d2�'$6�*$/(5,$6���*5832�&20(5&,$/�
� � �       
  � $QWLFKLWj�*DOHULD� *DOHULD�GH�$UWH� *DOHULD�1LQL� 3DOO�/DMRV��*��GH� 6FKQHLGHU�*D��  
 $57,67$6� (67,/2�7(0$� GH�$UWHV� 8P�/XJDU�DR�6RO� %DURQWLQL� $UWH�GR�6pFXOR�;;�� OHULD�GH�$UWH� 727$/�

1 A. Menezes figurativo/marinha    2  2 
2 Adelina Furuie abstrato com figura/figura  5    5 
3 Álvaro Borges Jr. abstrato com figura/       
  paisagem com pinheiro 3 2 1  6 12 

4 Amadeu Glaab figurativo/paisagem    1  1 
5 Ami Weffort figurativo/girassol    1  1 
6 Ana Maria Prado figurativo/gatos 1     1 
7 Angel (Angélica) figurativo/variado 1 7    8 
8 Arlene Seneglaglia figurativo/natureza morta 3  2   5 
9 Armando Merege abstrato/abstrato  1    1 

10 Beatriz Nocera abstrato com figura/       
  flor, panos, frutas   2   2 

11 Belmiro Santos figurativo/paisagem 2 12 2   16 
12 Carlos Eduardo hiper realista/       

 Zimmermann Embrulho   4   4 
13 Carmen Zanchi  figurativo/baianas  1    1 
14 Cássio Mello figurativo/cavalo 2 2    4 
15 Celso Coppio figurativo/natureza morta  1    1 
16 Cláudio Cannet figurativo/homem       

  com caximbo     2 2 
17 Corina Ferraz figurativo/variado 1 3    4 
18 Cristina Cesário figurativo/mulher com criança  1    1 
19 Cristina Fauquemont figurativo/marinha  1 4   5 
20 Dante Luiz Tanner figurativo/paisagem com       

  com pinheiro, marinha  2    2 
21 E. Mylla figurativo/vaso com flor   4   4 
22 Érico da Silva figurativo/procissão 7 8   1 16 
23 Fernando Calderari figurativo/marinha 3 2 2  1 8 



 
48$'52���±�&/$66,),&$d2�'26�$57,67$6�(�48$17,'$'(�'(�2%5$6�(0�)81d2�'$6�*$/(5,$6���*5832�&20(5&,$/��&217,18$d2��� � �       

  � $QWLFKLWj�*DOHULD� *DOHULD�GH�$UWH� *DOHULD�1LQL� 3DOO�/DMRV��*��GH� 6FKQHLGHU�*D��  
 $57,67$6� (67,/2�7(0$� GH�$UWHV� 8P�/XJDU�DR�6RO� %DURQWLQL� $UWH�GR�6pFXOR�;;�� OHULD�GH�$UWH� 727$/�

24 Fernando Ikoma figurativo/paisagem, trigais 6 5   2 13 
25 Fumiko abstrato/abstrato   1   1 
26 G. Lamparelli abstrato com figura/       

  paisagem urbana   2   2 
27 Gladys Mariotto abstrato/abstrato  4    4 
28 Harvey Schlenker figurativo/paisagem       

  com e sem pinheiro    1  1 
29 Helaine Schneider figurativo/campo de flores     1 1 
30 Idóvelle Massaranduba figurativo/índios     2 2 
31 Ivo Endrissi figurativo/colheita 4 2    6 
32 Jair Amaral figurativo/cavalos   1   1 
33 Jan Boguslawski figurativo/São Francisco 1 4 2   7 
34 Janete Mehl abstrato com figura/       

  mar com golfinho   3   3 
35 João Osorio Brzezinski figurativo/marinha  1    1 
36 José Antonio de Lima abstrato/abstrato  1    1 
37 José Eleotério Neto abstrato/abstrato  1    1 
38 Juliana Wildner figurativo/nu feminino   1   1 
39 Karimi Preuss abstrato com figura/figuras  12    12 
40 Leon Bosko figurativo/diverso  1 4   5 
41 M. Tridapalli figurativo/tigre   1   1 
42 Mara de Toledo figurativo/baianas 1     1 
43 Mara Maynardes figurativo/tronco com flor 4  2   6 
44 Marcelo Souza abstrato com figura/rosto       

  com fundo abstrato   1   1 
 



48$'52���±�&/$66,),&$d2�'26�$57,67$6�(�48$17,'$'(�'(�2%5$6�(0�)81d2�'$6�*$/(5,$6���*5832�&20(5&,$/��&217,18$d2��� � �       
  � $QWLFKLWj�*DOHULD� *DOHULD�GH�$UWH� *DOHULD�1LQL� 3DOO�/DMRV��*��GH� 6FKQHLGHU�*D��  
 $57,67$6� (67,/2�7(0$� GH�$UWHV� 8P�/XJDU�DR�6RO� %DURQWLQL� $UWH�GR�6pFXOR�;;�� OHULD�GH�$UWH� 727$/�

45 Maria Luiza Kozikhi abstrato (impressionista)/       
  Paisagem     1 1 

46 Mário Rubinski  abstrato com figura/       
  casa com árvore 3 1    4 

47 Miriam Martins figurativo/paisagem 1 4    5 
48 Nélly Ceschim abstrato com figura/       

  natureza morta   2   2 
49 Neuza Parolin figurativo/flores   2   2 
50 Nilson Sampaio figurativo/pastor com ovelhas  2    2 
51 Osmar Carboni figurativo/paisagem       

  com pinheiro  1    1 
52 Padre Chico figurativo/natureza morta  2    2 
53 Paulo Assis abstrato com figura/peixes  1    1 
54 Paulo Gambús figurativo/paisagem       

  com pinheiro 2 3    5 
55 Regina Sorbello figurativo/animais 2     2 
56 Renê Tomczak figurativo/paisagem       

  com e sem pinheiro 1 8    9 
57 Roberto Barros figurativo/cavalo     1 1 
58 Roberto Fukuda abstrato/abstrato   1   1 
59 Rogério Dias figurativo/pássaros 11 50   2 63 
60 Ruben Esmanhotto  hiper-realista/casario,       

  natureza morta 4 8    12 
61 S. Safir abstrato/abstrato   3   3 
62 Silvio Rocha figurativo/arara     1 1 
63 Simone Campos figurativo/paisagem       

  com moças 2 6 3   11 



 
48$'52���±�&/$66,),&$d2�'26�$57,67$6�(�48$17,'$'(�'(�2%5$6�(0�)81d2�'$6�*$/(5,$6���*5832�&20(5&,$/��&21&/862��� � �       

  � $QWLFKLWj�*DOHULD� *DOHULD�GH�$UWH� *DOHULD�1LQL� 3DOO�/DMRV��*��GH� 6FKQHLGHU�*D�� �
 $57,67$6� (67,/2�7(0$� GH�$UWHV� 8P�/XJDU�DR�6RO� %DURQWLQL� $UWH�GR�6pFXOR�;;�� OHULD�GH�$UWH� 727$/�

64 Sofia Dyminski figurativo/paisagem 6 5    11 
65 Taurant Delavy figurativo/madona   1   1 
66 Toni Menzel abstrato/abstrato     3 3 
67 Tonia Parreira figurativo/natureza morta   2   2 
68 Vagner Aniceto abstrato com figura/colheita       

  de café, algodão 3  2   5 
69 Vilmar Lopes Figurativo/nu feminino 1 3   1 5 
70 Vivian Vidal Figurativo/paisagem 1 1    2 
71 Waltraud Sekula Figurativo/paisagem       

  com e sem pinheiro   3   3 
 727$/�'(�2%5$6�325�*$/(5,$�

  
76 

 
174 

 
58 

 
5 

 
24 

 
337 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO – MARÇO 2004. 
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48$'52���±�/,67$*(0�727$/�'(�$57,67$6�3/È67,&26�&20�2%5$6�$�9(1'$�
1$�*$/(5,$�$17,&+,7¬�    

 � �       
1 Álvaro Borges Jr. 15 Fernando Calderari 29 Miriam Martins 43 Rose Dall’  oglio  
2 Ana Maria Prado 16 Fernando Ikoma 30 Míriam Postal 44 Ruben Esmanhotto  
3 Angel (Angélica) 17 Guilherme Matter 31 Nilton Zanotti 45 Sansão Pereira  
4 Angel Cestac 18 Hélio Castro 32 Osvaldo Ribeiro 46 Sátiro Marques  
5 Arlene Seneglaglia 19 Horst Schnepper 33 Padilha 47 Sebastião Silva  
6 Arlindo Mesquita 20 Ivo Endrissi 34 Paula Portella 48 Simone Campos  
7 Belmiro Santos 21 Jan Boguslawski 35 Paulo Gambús 49 Sofia Dyminski  
8 Cássio Mello 22 José Benigno 36 Paulo Marinho 50 Vagner Aniceto  
9 Cláudio Tozzi 23 Josinaldo 37 Raimundo Santos 51 Victor Hugo  

10 Corina Ferraz 24 Manoel Costa 38 Regina Sorbello 52 Vilmar Lopes  
11 Dirceu Carvalho 25 Mara de Toledo 39 Renê Tomczak 53 Vincenzo Cencin  
12 Durval Pereira 26 Mara Maynardes 40 Robson 54 Vivian Vidal  
13 Egnolf Theilacker 27 Marília Chartune 41 Rogério Dias 55 Waldomiro Sant’ Anna  
14 Érico da Silva 28 Mário Rubinski 42 A. Romanelli 56 Yuji Arimizu  
FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO 2004. 
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48$'52�����/,67$*(0�727$/�'(�$57,67$6�3/È67,&26�&20�2%5$6�$�9(1'$�1$�*$/(5,$�80�/8*$5�$2�62/�
        

1 Adelina Furuie 36 Cristina Cesário 71 Kurt Boiger 106 Reinaldo Manzke 
2 Adelio Sarro 37 Cristina Fauquemont 72 Laerpe Motta 107 Renê Tomczak 
3 Aguiar Santana 38 D. Esteves 73 Lélia de Oliveira 108 Rettamozo 
4 Alberto Massuda 39 Dante Luiz Tanner 74 Leon Bosko 109 Ricardo Krieger 
5 Aldemir Martins 40 Denise Castellano 75 Lilian Schnepper 110 Richard Hideaki 
6 Alexandre Rapoport 41 Dirceu Carvalho 76 Luiz Carlos de A Lima 111 Richard Porte 
7 Álvaro Borges 42 Do Carmo Fortes 77 Madiano Tomei 112 Roberto Fukuda 
8 Álvaro Borges Jr. 43 Dora Parentes 78 Manoel Araújo 113 Robson 
9 Angel Cestac 44 Egnolf Theilacker 79 Manoel Costa 114 Rodrigo 

10 Angel (Angélica) 45 Érico da Silva 80 Manoel Madruga 115 Rogério Dias 
11 Angelo Canone 46 Fernando Calderari 81 Marcos Zecheto 116 Rose Dall’ oglio 
12 Anita Munhoz 47 Fernando Ikoma 82 Maria Angela Tassi 117 Sandra Pardo 
13 Antenor Finatti 48 W. Curt Freÿesleben 83 Marilia Chartune 118 Sandro Moretti 
14 Antonio Macedo 49 Gilberto Evaristo 84 Marilia Palva 119 Sansão Pereira 
15 Arlindo Mesquita 50 Gilberto Geraldo 85 Marisa Saraiva 120 Satyro Marques 
16 Armando Merege 51 Gladys Mariotto 86 Masanori Fukushima 121 Sebastião Marcos 
17 Armando Romanelli 52 Gledson Amorelli 87 Maximiliam Vartuli 122 Sérgio Ferro 
18 Arminio Pascual 53 Guerino Grosso 88 Mazza Francesco 123 Simone Campos 
19 Arnaldo Sinatti 54 Guido Viaro 89 Menase Vaidergorn 124 Simone Ribeiro 
20 Belmiro Santos 55 Guilherme Matter 90 Míriam Postal 125 Simone Samara 
21 Benedito Luizi 56 Gustavo Von Há 91 Mitsu 126 Sofia Dyminski 
22 Benigno 57 Helena Wong 92 Nilson Sampaio 127 Suzana Mattos 
23 Camargo 58 Henry Vitor 93 Nilton Bravo 128 There Oliveira 
24 Carlos Kubo 59 Homes Neves 94 Nilton Zanotti 129 Thiers Filhogosa 
25 Carlos Silveiro 60 Horst Schnepper 95 Oscar Tecidio 130 Vera Pimenta 
26 Carmen Zanchi 61 Ivo Endrissi 96 Osmar Carboni 131 Vilmar Lopes 
27 Cássio Mello 62 Ivonaldo V. Mello 97 Osvaldo Ribeiro 132 Vincenzo Cencin 
28 Castorinas 63 Jacinto Pujadas 98 Padre Chico 133 Virgílio Dias 
29 Celso Coppio 64 Jan Boguslawski 99 Paulo Assis 134 Victor Hugo 
30 Chico Ferreira 65 João Osorio Brzezinski 100 Paulo Gambús 135 Waldomiro Sant’ Anna 
31 Clauber C. Cecconi 66 John Roybal 101 Paulo Marinho 136 Wilma Lacerda 
32 Claudio Kambé 67 Jonas Federmann 102 Pirandelo 137 Wilson A. Silva 
33 Cláudio Tozzi 68 José Antonio 103 Poty Lazzarotto 138 Yuji Arimizu 
34 Constância Nery 69 José Sabóia 104 Raimundo Santos   
35 Corina Ferraz 70 Karimi Preuss 105 Raquel Gallena   

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO 2004. 
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48$'52�����/,67$*(0�727$/�'(�$57,67$6�3/È67,&26�&20�2%5$6�$�9(1'$�
1$�*$/(5,$�6&+1(,'(5�    

        
1 Alexandra Alves 13 Egnolf Theilacker 25 Lilian Schnepper 37 Roberto Barros 
2 Álvaro Borges Jr. 14 Enio Lippmann 26 Lucia de Bonn 38 Rogério Dias 
3 Antonio Maia 15 Érico da Silva 27 Lucia Helena 39 Salomão Kleysza Marisia 
4 Cândido Oliveira 16 Fernando Calderari 28 Machado Bonfim 40 Sérgio Berber 
5 Carlos Pinto 17 Fernando Ikoma 29 Marco Antônio Moreira 41 Silvio Rocha 
6 Cláudio Caixeta 18 Helaine Schneider 30 Marcos Leal 42 Sueli Maria 
7 Cláudio Cannet 19 Horst Schnepper 31 Maria Luiza Kozikhi 43 Tancredo Ruella 
8 Cláudio Rothen 20 Idóvelle Massaranduba 32 Miguel Pala 44 Toni Menzel 
9 Cristiane Campos 21 Isa Pontual 33 Nilton Zanotti 45 Vilmar Lopes 

10 Cristiane Rios 22 Jô Canale 34 Pacet 46 Walton 
11 Ederson Sales Mance 23 José Lourenço 35 Pantanero 47 Wilson Andrade Silva 
12 Edilza A. Megale 24 José Paulo Fonseca 36 Poty Lazzarotto 48 Zélia Bussolo 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO 2004. 
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48$'52�����&/$66,),&$d2�'26�$57,67$6�(�48$17,'$'(�'(�2%5$6�(0�)81d2�'$6�*$/(5,$6���*5832�,17(50(',È5,2�
� � �       

 $57,67$6 (67,/2�7(0$� )UDOHWWL�5XEER�*DOHULD�GH�$UWH� *DOHULD�$FDLDFD� *DOHULD�6RODU�GR�5RViULR� 0DQROR�6DH]�*DOHULD�GH�$UWH� *DOHULD�1RULV�GH�$UWH� 727$/ 

1 Álvaro Borges Jr. abstrato com figura/paisagem       
  com pinheiro   27   27 

2 Armando Merege abstrato/abstrato   3   3 
3 Carlos Eduardo hiper realista       
 Zimmermann Embrulho  1 1  4 6 

4 Cássio Mello figurativo/cavalo   1 1  2 
5 Claudia Capelli figurativo/crianças   2   2 
6 Corina Ferraz figurativo/variado   6   6 
7 Dalwa Lobo abstrato/abstrato   2   2 
8 Daniele Henning abstrato com figura/bicicleta   8   8 
9 Denise Roman figurativo (gravura)/bailarinas     1 1 

10 Dulce Osinski abstrato/abstrato     2 2 
11 Érico da Silva figurativo/procissão  1    1 
12 Fernando Calderari figurativo/marinha  2 8   10 
13 Fernando Ikoma figurativo/paisagem, trigais  3 12   15 
14 Fernando Velloso abstrato/abstrato 1 2    3 
15 Guita Soifer figurativo (fotografia)/nuvens     1 1 
16 Harvey Schlenker figurativo/paisagem com e sem pinheiro  6    6 
17 Jair Mendes figurativo/figuras  1    1 
18 João Osorio Brzezinski figurativo/marinha   2   2 
19 José Antonio de Lima abstrato/abstrato 1  4   5 
20 José Eleotério Neto abstrato/abstrato   1 1  2 
21 José Luiz Erpen abstrato/abstrato 1     1 
22 Juliane Fuganti abstrato/abstrato 1     1 
23 Jussara Age abstrato/abstrato   1  5 6 
24 Lizeti Zen abstrato/abstrato 1     1 
25 Lu Franco figurativo/diverso   1   1 
26 Marcelo Silveira abstrato/abstrato  2    2 



48$'52�����&/$66,),&$d2�'26�$57,67$6�(�48$17,'$'(�'(�2%5$6�(0�)81d2�'$6�*$/(5,$6���*5832�,17(50(',È5,2��&21&/862��� � �       
 $57,67$6� (67,/2�7(0$� )UDOHWWL�5XEER�*DOHULD�GH�$UWH� *DOHULD�$FDLDFD� *DOHULD�6RODU�'R�5RViULR� 0DQROR�6DH]�*DOHULD�GH�$UWH� *DOHULD�1RULV�GH�$UWH� 727$/�
27 Marlon de Azambuja abstrato/abstrato 1     1 
28 Mazé Mendes abstrato/abstrato   3  3 6 
29 Miriam Martins figurativo/paisagem   3   3 
30 Paulo Carapunarlo abstrato/abstrato 1     1 
31 Paulo Gambús figurativo/paisagem com pinheiro   5   5 
32 René Bittencourt abstrato com figura/casario  2    2 
33 Renê Tomczak figurativo/paisagem com e sem pinheiro   6   6 
34 Ricardo Carneiro abstrato/abstrato   3   3 
35 Roberto Fukuda abstrato/abstrato 1 1 1   3 
36 Rogério Dias figurativo/pássaros   17   17 
37 Ruben Esmanhotto  hiper-realista/casario/natureza morta 1 2 9   12 
38 Simone Tanaka abstrato/abstrato 1     1 
39 Uiara Bartira figurativo/figura feminina   1   1 
40 Vilmar Lopes figurativo/nu feminino  2 4   6 
41 Vivian Vidal figurativo/paisagem   12   12 
42 Walter Munhoz abstrato/abstrato    1  1 

 727$/�'(�2%5$6�325�*$/(5,$�
  

10 
 

25 
 

143 
 
4 

 
16 

 
197 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO 2004. 
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48$'52�����/,67$*(0�727$/�'(�$57,67$6�3/È67,&26�&20�2%5$6�
$�9(1'$�1$�*$/(5,$�$&$,$&$�   

      
1 Alberto Massuda 16 Guido Viaro 31 Paul Garfunkel 
2 Alfredo Andersen 17 Guilherme Matter 32 Poty Lazzarotto 
3 Álvaro Borges 18 Harvey Schlenker 33 René Bittencourt 
4 Antonio Maia 19 Hiroo Kabe 34 Ricardo Wernerschulz 
5 Botelho 20 Inos Corradin 35 Roberto Fukuda 
6 Carlos Eduardo Zimmermann 21 Isabel Bakker 36 Ruben Esmanhotto 
7 Chen Kong Fang 22 Jair Mendes 37 Sami Mattar 
8 Durval Pereira 23 Leonor Botteri 38 Sansão Pereira 
9 Edgard Oehlmayer 24 Manasses de Andrade 39 Silvio Pleticos 

10 Enio Lippmann 25 Manoel Santiago 40 Theodoro De Bona 
11 Érico da Silva 26 Marcelo Silveira 41 Vicente Leite 
12 Fernando Calderari 27 Maria Amélia D’ Assumpção 42 Vilmar Lopes 
13 Fernando Ikoma 28 Miguel Bakun 43 Werner Jehring 
14 Fernando Velloso 29 Nilo Previdi 44 Wilson Andrade Silva 
15 Gilberto Geraldo 30 Oswaldo Teixeira 45 Yasuhei Joishita 
FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO 2004. 
 

 

48$'52������/,67$*(0�727$/�'(�$57,67$6�3/È67,&26�&20�2%5$6�$�
9(1'$�1$�*$/(5,$�62/$5�'2�526È5,2�

      
1 Álvaro Borges 16 Henry Vitor 31 Paulo Marinho 
2 Álvaro Borges Jr. 17 Jiulia Emerah 32 Pietrina Checcaci 
3 Antonio Maia 18 João Osorio Brzezinski 33 Poty Lazzarotto 
4 Armando Merege 19 José Antonio de Lima 34 Renê Tomczak 
5 Bibiana Calderom 20 José Carlos de Paula 35 Ricardo Carneiro 
6 Carlos Eduardo Zimmermann 21 José Eleotério Neto 36 Ricardo Krieger 
7 Cássio Mello 22 José P. da Fonseca 37 Roberto Fukuda 
8 Claudia Capelli 23 Jussara Age 38 Rogério Dias 
9 Corina Ferraz 24 Lu Franco 39 Romero Britto 

10 Cristina Barrancos 25 Luiz Carlos de Andrade Lima 40 Ruben Esmanhotto 
11 Dalwa Lobo 26 Mazé Mendes 41 Uiara Bartira 
12 Daniele Henning 27 Miriam Martins 42 Vilmar Lopes 
13 Fernando Calderari 28 Míriam Postal 43 Vivian Vidal 
14 Fernando Ikoma 29 Panomarijov Alecce 44 Waldomiro Sant’ Anna 
15 Helena Wong 30 Paulo Gambús 45 Wilson Andrade Silva 
FONTE: PESQUISA DE CAMPO - MARÇO 2004. 
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48$'52������$57,67$6�5(6,'(17(6�(0�&85,7,%$�48(�3$57,&,3$5$0�'$6�
���Ò/7,0$6�(',d®(6�'2�6$/2�3$5$1$(16(�(175(������$������

� �   
 $57,67$� 3$57,&,3$d®(6��$QR�(GLomR��  

1 Adriana Brzezinski 2003-60  
2 Adriana Kalinowsky 1996-53  
3 Alani F. de Mello 2000-57  
��$OH[�&DEUDO� �������� �
5 Alice Yamamura 1997-54  
6 Ana Serafim 2003-60  
7 Andréia Cristina Las 1994-51, 1996-53  
8 Bernadete Amorim 1999-56   
9 Camarão 1995-52  

10 Carla Vendrami 1994-51  
11 Carlos Henrique Tullio 1994-51, 1999-56  
12 Charle Fusinato 1996-53, 2002-59   
13 Claudia Costa 2001-58  
14 Claudia Guimarães 1996-53  
15 Cláudio Mello 2000-57   
16 Cleverson 1997-54   
17 Conceição Rodriguez 1994-51, 1995-52, 2001-58, 2002-59   
18 Cristiane Silveira 1996-53   
19 Crovadore 2000-57  
���'HQLVH�5RPDQ� ������������������ �
���'XOFH�2VLQVNL� �������� �
22 Edilson Viriato  1994-51, 1996-53, 1997-54, 2000-57  
23 Edson Félix 2000-57  
24 Eleonora Gutierrez 2001-58  
25 Eliana Borges 1997-54, 2000-57  
26 Elizabeth Titton 1998-55   
27 Fábio Noronha 1996-53   
28 Flávio Marinho 1997-54,1998-55  
29 Fred Van Dyk 1995-52  
30 Glaucia Flugel 2000-57   
���*ODXFR�0HQWD� ����������������� �
32 Gleyce Cruz 2001-58  
33 Grupo Anilina 1996-53, 1999-56, 2000-57  
34 Grupo Correndo o risco 1996-53  
35 Grupo Espaço V do movimento 1995-52, 1996-53  
36 Grupo Furiato 1998-55  
37 Guinski 1995-52  
38 Hélio Leites 1996-53  
39 Helô 1996-53   
40 Heraclid Ferreira da Fonseca 1996-53  
41 Ivane Carneiro 2003-60  
42 Jefferson Kulig 2002-59  
���-RVp�$QWRQLR�GH�/LPD� ����������������������������������� �
44 Josiane Lesuk 2000-57  
45 Juliana Burigo 2003-60  
46 Juliane Fuganti 1997-54, 1999-56, 2001-58  
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48$'52������$57,67$6�5(6,'(17(6�(0�&85,7,%$�48(�3$57,&,3$5$0�'$6�
���Ò/7,0$6�(',d®(6�'2�6$/2�3$5$1$(16(�(175(������$������
�&217,18$d2��  

� �   
 $57,67$� 3$57,&,3$d®(6��$QR�(GLomR��  

47 Jussara Salazar 1995-52, 1996-53  
48 Keila Kern 1996-53  
49 Larissa Franco 1997-54, 1999-56, 2000-57, 2002-59  
50 Laura Miranda 1994-51  
���/HLOD�3XJQDORQL� �������� �
52 Leonísio Vinícius 1996-53  
53 Lígia Borba 1996-53  
54 Lineu Borges de Macedo 1996-53  
55 Liz Szczepanski 1995-52, 1996-53  
56 Lucia Sandrini 1998-55, 2001-58  
57 Luciano Buchmann 1996-53  
58 Luciano Mariussi 1996-53, 1997-54  
59 Luís Lopes 2000-57  
60 Luiz Marcelo 1994-51  
61 Mainês Olivetti 1996-53, 1997-54  
62 Malke Lima 1995-52, 1996-53  
63 Marcelo Borges 2002-59  
64 Marcelo Pires da Costa 1996-53, 1997-54  
65 Marcelo Scalzo 2001-58  
66 Marcia Foltran e Alir D. Wellner 1996-53  
67 Marcianita Salvão 1995-52  
68 Marco de Oliveira 1997-54  
69 Marco Felipak 1996-53  
70 Marga Puntel 2001-58   
71 Maria Helena Saparolli 1994-51  
72 Marilsa Urban 2002-59  
73 Marlene Stamm 1995-52   
���0DUORQ�GH�$]DPEXMD� �������������������������� �
75 Marlon Schluga 2003-60   
76 Melo Viana 1994-51, 1998-55  
77 Mercedes Ritzmann 1996-53, 1998-55  
78 Newton Goto 1996-53,1998-55  
79 Odilon Ratzke 1995-52  
80 Othon Ramina 1996-53  
81 Paciornik 1996-53  
82 Paulo Ribas 1996-53  
83 Retta 1998-55   
84 Rocio Infante 1996-53  
85 Rodrigo Ferreira Marques 1995-52  
86 Rogério Ghomes 1994-51  
87 Sabrina Ikoma 1999-56  
88 Sady Raul Pereira 1996-53  
89 Said Assau 1996-53  
90 Scliar Sasson 1996-53  
91 Silvia Morás 1994-51  
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48$'52������$57,67$6�5(6,'(17(6�(0�&85,7,%$�48(�3$57,&,3$5$0�'$6�
���Ò/7,0$6�(',d®(6�'2�6$/2�3$5$1$(16(�(175(������$������
�&21&/862��   

� �   
 $57,67$� 3$57,&,3$d®(6��$QR�(GLomR��  

92 Sônia Raquel Lenzi 1995-52, 1996-53  
93 Soraya Wellner 1998-55  
94 Stela Achuchovski 1999-56  
95 Tânia Bloomfield 2003-60  
96 Tom Lisboa 2001-58  
97 Tony Camargo 2001-58  
98 Valdir Francisco 2003-60  
99 Vera Bagatoli 1999-56  

100 Vilma Slomp 1994-51  
101 Washington A. Silveira 1995-52, 1996-53, 1998-55, 2000-57, 2002-59, 

2003-60 
 

102 Yiftah Peled 1994-51  
FONTE: MAC - SETOR DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO. 
CATÁLOGO DOS SALÕES (1994 A 2003). 
NOTAS: Os artistas em negrito estão vinculados às galerias selecionadas na pesquisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48$'52������352'8d2�&217(0325Æ1($�12�3$5$1È�    
       
 $57,67$� 'DWD�GH�1DVFLPHQWR� 5HVLGrQFLD�$WXDO� $&(592�)&&� 6Ë17(6(�'2�3$5$1È� )$;,1$/�'$6�$57(6�
1 AlfiI Vivern 1948 CURITIBA-PR   X 
2 Alice Yamamura 1954 CURITIBA-PR   X 
3 Ana Gonzáles 1951 CURITIBA-PR   X 
4 Bernadete Amorim 1955 CURITIBA-PR   X 
5 Carina Weidle 1966 CURITIBA-PR X X  
6 Conceição Rodriguez 1959 CURITIBA-PR   X 
7 Débora Santiago 1972 CURITIBA-PR   X 
8 Deise Marin 1965 CURITIBA-PR   X 
9 Didonet Thomaz 1950 CURITIBA-PR   X 

10 Dulce Osinski 1962 CURITIBA-PR X X X 
11 Edilson Viriato 1966 CURITIBA-PR X X X 
12 Eliane Prolik 1960 CURITIBA-PR X   
13 Elvo Benito Damo 1948 CURITIBA-PR  X  
14 Fábio Noronha 1970 CURITIBA-PR X X X 
15 Fernando Augusto 1960 LONDRINA-PR   X 
16 Francisco Faria 1956 CURITIBA-PR   X 
17 Gary Walker Data não encontrada CURITIBA-PR   X 
18 Geraldo Leão 1957 CURITIBA-PR X   
19 Glauco Menta 1965 CURITIBA-PR   X 
20 Gleyce Cruz 1969 CURITIBA-PR   X 
21 Guita Soifer 1935 CURITIBA-PR   X 
22 Jarbas Schünemann 1951 CURITIBA-PR X   
23 José Antonio de Lima 1954 CURITIBA-PR  X X 
24 Juliane Fuganti 1963 CURITIBA-PR  X  
25 Laura Miranda 1958 CURITIBA-PR X  X 
26 Leila Pugnaloni 1956 CURITIBA-PR    
27 Letícia Faria 1953 LONDRINA-PR   X 
28 Luciano Buchmann 1969 CURITIBA-PR X   



 
48$'52������352'8d2�&217(0325Æ1($�12�3$5$1È��&21&/862��   

       
 $57,67$� 'DWD�GH�

1DVFLPHQWR�
5HVLGrQFLD�

$WXDO�
$&(592�

)&&�
6Ë17(6(�'2�
3$5$1È�

)$;,1$/�'$6�
$57(6�

29 Luiz Carlos Brugnera 1966 CASCAVEL-PR  X X 
30 Mainês Olivetti 1952 CURITIBA-PR   X 
31 Marga Puntel 1964 CURITIBA-PR   X 
32 Maria Cheung 1957 FOZ DO IGUAÇU-PR  X X 
33 Marlon de Azambuja 1978 CURITIBA-PR  X X 
34 Mazé Mendes 1950 CURITIBA-PR   X 
35 Newton Goto 1970 CURITIBA-PR X   
36 Osvaldo Marcon 1960 CURITIBA-PR   X 
37 Rogério Ghomes 1966 CURITIBA-PR X  X 
38 Rossana Guimarães 1958 CURITIBA-PR   X 
39 Tânia Bloomfield 1963 CURITIBA-PR   X 
40 Yiftah Peled 1964 FLORIANÓPOLIS-SC X   

FONTE: FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA. BERBEKA, A. et al. $FHUYR�&RQWHPSRUkQHR�&XULWLED. Curitiba, 2000/2001. Catálogo. 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. BINI, F. A. F. et al. )D[LQDO�GDV�$UWHV. Curitiba, 2002. Catálogo. 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. FERREIRA, E. M. 6tQWHVH�GR�3DUDQi���$UWH�$WXDO. Curitiba, 2002. Catálogo. 
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48$'52������/,67$�'26�(63$d26�&20(5&,$,6�'(�&85,7,%$�48(�3$57,&,3$5$0�
'2�&$7È/2*2�-8/,2�/28=$'$�������$�������

�   
 $57,67$6� 3$57,&,3$d2��9ROXPH��

1 Academus (Arte & Leilões) vol. 04, vol. 05, vol. 06, vol. 07, vol. 08, vol. 09, 
vol. 10, vol. 11 

2 Acaiaca Espaço de Arte Galeria vol. 05, vol. 06 
3 Acervo Galeria de Arte vol. 05, vol. 08, vol. 10, vol. 11 
4 Aliança Molduras vol 10 
5 Anunciatta Arte e Objetos Molduras vol. 08, vol. 09 
6 API - Planejamento e Arquitetura de Interiores vol. 09, vol. 10  
7 Arte Sul Eventos vol. 07 
8 Artestil Artes e Molduras vol. 09, vol. 10, vol. 11 
9 ASP-Comércio de Móveis e Decorações vol. 09 

10 Associação dos Artistas Plásticos do Paraná (APAP) vol. 11 
11 Associação dos Magistrados vol. 11 
12 Associação Paranaense de Senhoras dos   

 Departamentos Estaduais (APASDE) vol. 09 
13 Banco do Estado de São Paulo (Banespa)  vol. 08, vol. 09   
14 Banestado Galeria de Arte vol. 10 
15 Bico de Pena Espaço de Arte vol. 04 
16 Bottegantiga Antiguidades e Artes vol. 06 
17 C. Vidal Galeria de Arte vol. 10 
18 Canvas Galeria de Arte vol. 05 
19 Casabrannka Galeria de Arte vol. 04, vol. 05 
20 Casarão Antiguidades e Decorações vol. 09 
21 Centro Cultural Brasil-Espanha (CCBE) vol. 08 
22 Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU) vol. 05, vol. 06 
23 Corridoni Decorações vol. 09 
24 Crystal Plaza Espaço Cultural vol. 11 
25 Da Graça Galeria de Arte vol. 04 
26 Dalla Vecchia Artes e Molduras vol. 09 
27 Dalmi Escritório de Arte vol. 06 
28 Dell’ Arte Galeria vol. 05, vol. 06 
29 Dominarte Galeria de Arte vol. 10  
30 Espaço 72 'HVLJQ vol. 06, vol. 09 
31 Espaço Contemporâneo Gandara Rache vol. 10, vol. 11 
32 Espaço Cultural Sociedade Thalia vol. 10 
33 Fraletti Rubbo Escritório de Arte vol. 08, vol. 09, vol. 10, vol. 11 
34 Frankenberg & Cia vol. 10 
35 Fundação Cultural de Curitiba (FCC) vol. 05 
36 Galeria Comércio de Objetos vol. 11  
37 Girassol Galeria de Arte vol. 08 
38 Gobbo Artes vol. 11   
39 Gobbo II vol. 07 
40 Gobbo IV vol. 09 
41 Gobbo vol. 05, vol. 06, vol. 07 
42 Guelmann-Escola Israelita Bras Salomão vol. 11 
43 Ida e Anita Galeria vol. 04 
44 In Casa Interior 'HVLJQ vol. 10 
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48$'52������/,67$�'26�(63$d26�&20(5&,$,6�'(�&85,7,%$�48(�3$57,&,3$5$0�
'2�&$7È/2*2�-8/,2�/28=$'$�������$��������&21&/862��

�   
 $57,67$6� 3$57,&,3$d2��9ROXPH��

45 Interior Novo Comércio de Móveis e Decorações vol. 11 
46 Iva Gandara Galeria de Arte vol. 11 
47 Kurt Schneider Leiloeiro Oficial vol. 06 
48 Lemos Torres (Casa dos Leilões) vol. 04, vol. 05, vol. 06, vol. 07, vol. 08, vol. 09, 

  vol. 10 
49 Manolo Saez Galeria de Arte vol. 10,  vol. 11 
50 Marilda da Silva Ferreira vol. 11 
51 Matiz Molduras e Decorações vol. 09   
52 Mercado Persa (Mercado Persa Galeria de Arte) vol. 09, vol. 10, vol. 11 
53 Mold’ Arte vol. 10, vol. 11 
54 Nini Barontini Galeria de Arte vol. 04, vol. 05, vol. 06, vol. 07, vol. 08, vol. 09, 

vol. 10, vol. 11 
55 Noris Espaço de Arte vol. 10 
56 Ontem e Hoje Artes vol. 09  
57 Ópera de Arame Espaço Cultural vol. 10 
58 Prefeitura Municipal de Curitiba vol. 11 
59 Provopar vol. 04 
60 Ricardo Krieger Studio de Arte vol. 05, vol. 08 
61 Rosa Cruz (Ordem Rosacruz) vol. 09, vol. 10, vol. 11 
62 Schneider Galeria de Arte vol. 09, vol. 11 
63 Sérgio Thá vol. 06 
64 Sesc da Esquina vol. 08, vol. 10 
65 Sesc Portão vol. 10 
66 Sesi vol. 10  
67 Simões de Assis vol. 10 
68 Solar do Rosário vol. 09,  vol. 10  
69 Sônia Filletti Galeria de Arte Molduras vol. 09, vol. 10, vol. 11 
70 Teatro Guairá vol. 09  
71 The Factory Móveis & Objetos vol. 10, vol. 11 
72 Uffizi Galeria de Arte vol. 06, vol. 09 
73 WGS Projetos e Paisagismo-Ltda vol. 11 

FONTE: JULIO LOUZADA PUBLICAÇÕES - ARTES PLÁSTICAS/BRASIL. 'LFLRQiULR� �� &DWi 
logo Artes Plásticas/Brasil. 
* Volumes pesquisados: Vol.1 - 1980 a 1983; Vol.2 - 1984 e 1985; Vol.3 - 1986 e 1987; Vol.4 - 1988 
e 1989; Vol.5 - 1990 e 1991; Vol.6 - 1992 e 1993; Vol.7 - 1994; Vol.8 - 1995; Vol.9 - 1996; Vol.10 - 
1997 e Vol.11 - 1998.�
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48$'52������(;326,d®(6�,1',9,'8$,6�'(�)(51$1'2�&$/'(5$5,�5($/,=$'$6�1$6�*$/(5,$6�'(�$57(�������������
  � � � �

 (63$d2� /2&$/� '$7$��4XDQW��� �
1 Galeria Toca Curitiba 1967   
2 Galeria Cocaco Curitiba 1971(02), 1980   
3 Galeria Projectio São Paulo 1971   
4 Galeria Acaiaca Curitiba 1982, 1984, 1987  
5 Galeria Max Stolz Galerie Florianópolis 1983   
6 Espaço Cultural Ghignone Curitiba 1993   
7 Banco de Boston Curitiba 1995   
8 Galeria Solar do Rosário Curitiba 1995   
9 Museu Universitário da PUC-PR Curitiba 1995   

FONTE: CURRÍCULO DO ARTISTA. 
 

 

48$'52������3$57,&,3$d®(6�'(�)(51$1'2�&$/'(5$5,�(0�(;326,d®(6�&2/(��7,9$6�5($/,=$'$6�1$6�*$/(5,$6�'(�$57(�(0�&85,7,%$�������$�������
   
 (63$d2� '$7$��4XDQW���

1 Galeria Cocaco 1962, 1963, 1972, 1979 
2 CCBEU 1968 
3 Galeria Eucatexpo 1974, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982 
4 Galeria de Arte Cimo 1976 
5 Galeria Dimenzo 1978 
6 Andrade Lima Galeria e Escola de Arte 1980 
7 Galeria Acaiaca 1980, 1981(03), 1982(02), 1984(02), 1985, 1986, 

1987(02), 1988, 1990(02), 1991 
8 Galeria Fase Nova 1980 
9 Galeria Masson 1984 

10 Galeria de Arte Poupança Banestado 1985, 1987, 1989 
11 Galeria Max Stolz 1986 
12 Contemporânea Galeria de Arte 1986, 1987 
13 Nini Barontini Galeria de Arte 1986, 1988 
14 Bico de Pena Espaço de Arte 1987, 1988,1989 
15 Saint Germain de Prés Galeria de Arte 1987 
16 Esculturart Galeria 1987 
17 Galeria Ivanovitch 1988 
18 Studio Ricardo Krieger 1988, 1989 
19 Acervo Galeria de Arte 1990 
20 Vila Real Arte & Presentes Galeria de Arte 1990 
21 Galeria da Caixa 1998 
FONTE: CURRÍCULO DO ARTISTA.�
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48$'52������(;326,d®(6�,1',9,'8$,6�'(�e5,&2�'$�6,/9$�5($/,=$'$6�
1$6�*$/(5,$6�'(�$57(�(0�&85,7,%$�������$�������

 � � � �
 (63$d2� '$7$� � �

1 Galeria Cocaco 1965, 1980   
2 Galeria de Arte Durocrim 1968   
3 Galeria Paulo Valente 1969   
4 Galeria Acaiaca 1977, 1987, 1990, 1991   
5 Galeria Eucatexpo 1982   
6 Casabrannka Galeria de Arte 1985   
7 Bico de Pena Espaço de Arte 1989   
8 Artestil Artes e Molduras 1990, 1991, 1992   
9 Nini Barontini Galeria de Arte 1996   
FONTE: CURRÍCULO DO ARTISTA. 

 

48$'52������3$57,&,3$d2�'(�0$5/21�'(�$=$0%8-$�(0�6$/®(6�(�02675$6�
'(�$57(�

 

      
 (9(172� ,167,78,d2� /2&$/� 35Ç0,2� '$7$�

1 II Bienal Internacional de Arte Postal  Santos-SP  1997 
2 XXII Salão de Brodowski  São Paulo-SP  1997 
3 X Salão de Artes do Iguaçu (SEEC/COSEM) Foz do Iguaçu-PR  1997 
4 III Mostra de Artes Pláticas da     
 UNICENTRO UNICENTRO Guarapuava-PR   1997 

5 XII Salão de Arte de Presidente Prudente  São Paulo-PR  1997 
6 XII Salão Paranaense de Paisagem  Maringá-PR  1997 
7 VII Salão do Mar  Antonina-PR  1997 
8 XI Mostra Cascavelense de Artes     
 Plásticas (SEEC/COSEM) Cascavel-PR   1997 

9 IX Mostra de Artes Plásticas de Goioerê (SEEC/COSEM) Goioerê-PR   1998 
10 III Salão de Arte Contemporânea de     

 Campo Mourão  Campo Mourão-PR  1998 
11 VIII Salão do Mar   

Antonina-PR 
Mensão 
honrosa 

 
1998 

12 III Salão de Artes Plásticas de Londrina (SEEC/COSEM) Londrina-PR  1998 
13 IV Salão Elke Hering Fundação Cultural 

de Blumenau 
 

Blumenau-SC 
  

1999 
14 IX Salão dos Novos Fundação Cultural 

de Joinville 
 

Joinville-SC 
  

1999 
15 VII Salão de Artes Plásticas de Itajaí Prefeitura 

Municipal de 
Itajaí 

 
 

Itajaí-SC 

  
 

1999 
16 IV Salão de Artes Plásticas de Londrina (SEEC/COSEM) Londrina-PR  1999 
17 I Salão de Artes Plásticas de União da     

 Vitória (SEEC/COSEM) União da Vitória-
PR 

  
1999 

18 I Salão de Artes Plásticas de Tibagi (SEEC/COSEM) Tibagi-PR  1999 
19 III Salão de Artes Plásticas de Paranaguá (SEEC/COSEM) Paranaguá-PR  1999 

FONTE: CURRÍCULO DO ARTISTA. 
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Este anexo tem por objetivo divulgar as entrevistas que foram utilizadas como 

fontes secundárias para a redação da Dissertação de Mestrado “ARTISTAS 

PLÁSTICOS E GALERIAS DE ARTE EM CURITIBA: CONSAGRAÇÃO 

SIMBÓLICA E COMERCIAL”. 

Essa publicação possibilita avaliar a pertinência dessas fontes para o estudo 

realizado. É necessário esclarecer que o direcionamento das entrevistas está focalizado 

no objeto de estudo anterior: “A TRAJETÓRIA DA GALERIA COCACO”, que no 

decorrer da pesquisa empírica foi alterado. Contudo, as entrevistas trazem informações 

pertinentes para a discussão do mercado de arte em Curitiba – tema que aliás é 

freqüente. Dessa forma foi possível utilizar as entrevistas de Ennio Marques Ferreira, 

Érico da Silva e Fernando Calderari, realizadas no mês de outubro de 2003. Ficando 

fora do estudo as entrevistas com Antonio Arney, Fernando Bini, Fernando Velloso, 

Jair Mendes, João Osório Brzezinski e Ida Hannemann de Campos. 

Elaboramos um roteiro que apresentava questões fechadas transcritas no 

decorrer do texto, mas, mesmo assim, foi permitido ao entrevistado divagar sobre 

questões do seu interesse. As transcrições correspondem a uma reprodução da 

entrevista, nas quais conservamos a estrutura do roteiro, mantendo as intervenções do 

pesquisador. Nesse caso, o sinal de reticências (...) significa pausa ou hesitação, textos 

entre colchetes mostram intervenções ou explicações realizadas na transcrição, como 

por exemplo, [Pausa-campanhia], [Risos], etc. Para distinguir as falas do entrevistado 

e as do entrevistador escolhemos antecedê-las com as duas letras iniciais de um dos 

nomes do entrevistado. As falas de Ennio Marques Ferreira, por exemplo, são 

precedidas pelas letras (1��±, já as falas da entrevistadora Adriana Vaz são precedidas 

pelas letras $'��±. 
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AD. – Ennio Marques Ferreira, eu gostaria de saber a princípio, como começou seu 

interesse pelas artes e qual a sua formação? 

EN. – Isso é muito escolástico, muito. É realmente uma coisa muito antiga. Basta ver a 

minha idade, isso faz mais de setenta anos [Risos]... que eu tive motivo de me 

interessar por arte. Inicialmente seria aquela coisa do desenhista, que gosta de 

desenho. Não desenhista, aquela pessoa que gosta de desenho e fica copiando o 3DWR�
'RQDOG�� )ODVFK� *RUGRQ, aquelas coisas. Depois, mais tarde – isso foi no Rio de 

Janeiro – eu morava inicialmente em Jacarezinho. Saindo aqui de Curitiba fui para 

Jacarezinho. Ainda tenho um desenho feito em Jacarezinho, de uma caravela, isso já 

faz muito tempo. Eu estava começando, aprendendo a escrever, ler e escrever, no 

Colégio Primário. Depois, no Rio [de Janeiro], meu pai fez um concurso para a cátedra 

da Escola de Agronomia, era professor, e passou. Então toda a família foi para o Rio 

[de Janeiro]. Foi uma dificuldade, mesmo naquela época um professor catedrático 

tinha dificuldade para se sustentar no Rio [de Janeiro]. Tanto que tivemos que voltar 

aqui para o Paraná. Enquanto se fazia uma casa lá, vendeu-se um terreno aqui e aos 

poucos ia se fazendo uma casa. Enquanto isso nós voltamos para Jacarezinho (é, afinal 

isso não tem importância). Foi nessa época que voltei para o Rio [de Janeiro] e 

comecei a me interessar por arte, eu ia a todas as exposições que podia. Aquelas 

exposições... Na época, não existia ainda museus de arte moderna. Eram exposições 

feitas na cidade, em hotéis, coisas assim. O Copacabana era apenas... estava iniciando, 

início de gestação. 

AD. – E quando você vem para Curitiba? Você estava no Rio [de Janeiro], não é? E 

quando você vem para cá, em definitivo? 

EN. – Eu vim para cá em... Bom, nessa época eu me... como me interessei por arte, eu 

estava... Eu fiz o ginásio lá, inclusive. Um colega de turma já era artista e ficamos 

muito amigos, ele me ensinou muita coisa, Danúbio Gonçalves, do Rio Grande do Sul, 
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gravador excelente, ele aparece em todos os livros sobre arte, gravura principalmente, 

as Charqueadas do Danúbio, do Grupo de Bagé [Clube de Gravura de Bagé – 1951]. 

AD. – Sim. 

EN. – E meu pai veio para cá, voltou para Curitiba em 1946. Veio ser Secretário da 

Agricultura aqui. Eu passei dois anos aqui, 1946 e 1947. E praticamente não houve 

nenhum envolvimento com arte, além de certas coisas esporádicas. Época de escola, 

etc. Voltamos para o Rio [de Janeiro], terminei o curso de agronomia, que já tinha 

começado aqui. E sempre visitando museus de Belas Artes, naturalmente, exposições 

interessantes que surgiam lá no Rio [de Janeiro]. Eu procurava estar presente. Depois 

disso, em 1953, eu já tinha terminado a escola, nessa época também trabalhei com 

publicidade, fazia desenho de publicidade. Em 1953 eu vim definitivamente para cá. 

AD. – E, você vindo para Curitiba, você notou muita diferença do Rio de Janeiro para 

cá, em relação às artes? 

EN. – É natural. O Rio [de Janeiro], na época, era a capital da cultura brasileira e aliás 

era a capital do país. 

AD. – Sim. 

EN. – E a capital da cultura brasileira. Então, havia uma diferença muito grande, aqui 

havia ainda um provincianismo, que existe muitas vezes até hoje. 

AD. – É, dependendo da situação. 

EN. – É. Apesar de uma evolução muito grande nessa época. Que mais? 

AD. – Então, em 1953 você estava em Curitiba. A idéia da Cocaco, que não surge 

primeiramente como Cocaco, ela surge em 1955, é isso? 

EN. – Isso. Vim para cá em 1953, trabalhava numa companhia, como agrônomo, na 

)XQGDomR�GH�&RORQL]DomR� H� ,PLJUDomR��)XQGDomR�3DUDQDHQVH� GH�&RORQL]DomR� H�
,PLJUDomR��Havia colônias... Afinal, essa Fundação nada mais é que o loteamento de 

áreas, grandes áreas no Paraná, no Oeste, no Sudoeste e mais outras aqui em Bocaiúva, 

etc. E eu trabalhei numa colônia, nessa Fundação, no Sul de Londrina [Trecho 

incompreendido]. Aí minha vida profissional era mais voltada para a área agrícola. 

AD. – Sim. 
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EN. – E, aí, conheci o Alberto Nunes de Mattos que era telegrafista e um dia me... viu 

que eu gostava de artes, aprendi a fazer molduras. Ele dizia: “ Fazer molduras? Ihhh!”  

Ele fazia molduras pra espelho [Risos]. 

AD. – Era o que mais saía? 

EN. – Ele fazia uma moldura em madeira de pinho e depois mergulhava na anilina 

para ficar azul, vermelho... 

AD. – Para tingir. 

EN. – Quer dizer, aí nós conversamos muito, até que um dia foi resolvido fazer uma 

fábrica de molduras aqui. E chegamos a está casa que tem na [Rua] Ébano Pereira, 52 

[Região central de Curitiba]. Onde já morava uma família. Eles sublocaram aquelas 

duas salas na [Rua] Ébano Pereira. Aí estão as fotografias para você observar melhor 

[Mostra as fotos]. Nós começamos aos poucos, comprando aquela serra de meia-

esquadria, aquelas coisas. Madeira já cortada, etc... para fazer essas molduras. 

Começamos a trabalhar ali e aos poucos aquilo já se tornou um ponto de encontro de 

artistas, jornalistas, intelectuais. Já parecia que estava se preparando para receber a 

[Galeria] Cocaco. Foi o resultado do que nós fizemos nestas duas salas. A sala da 

frente tinha um balcão para receber os clientes, etc., e alguma coisa na primeira sala 

com exposição de obras de molduras, etc. Ficamos até um ano, mais ou menos, um 

ano e pouco. 

AD. – Você e o Alberto Mattos? 

EN. – O Alberto Nunes de Mattos... Um dia eu estava no Rio [de Janeiro] em férias. 

Fui ao Rio [de Janeiro], onde ainda moravam meus pais. E o Alberto Nunes me 

telegrafou dizendo que tinha que sair da sociedade e tinha conseguido uma pessoa, um 

amigo lá de Santa Catarina, Criciúma, o Manoel Furtado Ferreira, que não tem 

parentesco nenhum comigo [Risos]. Apesar de ser... 

AD. – Ferreira. 

EN. – Aí eu... Começou, continuou essa fábrica de molduras. O Nilson Burda 

trabalhava desde o início conosco. 

AD. – Mas ele não era sócio no caso? 

EN. – Não. Ele era nosso empregado. Era um empregado da loja. E, de empregado 

tornou-se um grande amigo. Que mais? 
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AD. – Algumas reportagens que eu tenho lido mostram o Loio Pérsio como 

participante da sociedade. Qual o envolvimento de Loio Pérsio ali no começo, quando 

vocês estavam com a Cocaco? 

EN. – O Loio, eu costumo dizer que o Loio é um apache [Risos]. Ele chegou e foi 

ficando, inclusive lá na nossa república, onde eu morava com o Manoel e mais um 

engenheiro, um conhecido nosso que vinha aqui, esporadicamente, em Curitiba. Então, 

tinha um quarto, no apartamento que tínhamos na [Rua] Visconde do Rio Branco. E, aí 

o Loio chegou e foi ficando, ele não tinha onde ficar. Ele tinha se separado da Violeta 

[Franco], a primeira mulher. E, então, estava fazendo a vida dele, estava iniciando. 

Iniciando a vida dele como profissional, e artista. A vinculação que ele tinha, quer 

dizer... Ele era nosso conselheiro, ele não era sócio, não. E era apenas um hóspede 

nosso. O Loio sempre foi uma pessoa de muito preparo intelectual, muito culto. E se 

tornou nosso companheiro de todas as horas, a partir de então. Só em final de 1957 que 

ele vai para São Paulo, começar a fazer uma vida artística própria. Já começava então 

a fazer. Iniciando a arte, a pintar a arte abstrata. Eu tenho uns quadros [Mostra na 

parede], se quiser ver depois. Nessa época... 

AD. – Então a exposição que ele fez com vocês era de obra abstrata? [Me refiro à 1ª 

Exposição da Galeria Cocaco}. 

EN. – Não. 

AD. – Não. 

EN. – Eu não me lembro se existia alguma pintura abstrata, mas eu acho que não. 

[Ennio procura o convite da exposição e faz a leitura das obras]. A primeira exposição 

do Loio, que foi a primeira exposição na [Galeria] Cocaco, tem uma apresentação do 

Eduardo Rocha Virmond. Era o retrato do Virmond, o retrato de 2UODQGR�&DUERQDU, 

o retrato do Ennio [Lendo o convite], o retrato de todos os amigos [Risos], retrato do 

Athos [Abilhoa], que era aquele nosso amigo que você viu [Ennio antes de iniciar a 

entrevista me mostrou algumas fotos da Cocaco]. Depois tinha, Menino..., Pintura e 

desenho..., Menina... São doze trabalhos. Pequeno, em?! Muito bonito. E aqui tinha, 

do lado [com o convite na mão] uma poesia de Fernando Pessoa Ferreira, era nosso 

amigo na época, o homônimo do poeta. Outro Ferreira no meio, não é nosso parente 

também [Risos]. 
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AD. – Tinha muito Ferreira espalhado por aí. 

EN. – É um ótimo poeta, ele publicou um livro com ilustrações do Loio, o Fernando 

Pessoa Ferreira. 

AD. – Além da exposição do Loio, quais outros artistas estiveram nessa primeira fase 

da Cocaco? 

EN. – Isso, francamente, você vai ter que ter paciência, a minha cabeça não vai me 

ajudar. Tinha... A primeira artista foi a Ida Hannemann de Campos e muitos outros que 

agora não me vem a cabeça. Talvez a Eugenia [Kuratcz Petrius] tenha a documentação 

disso. 

AD. – Desse começo? 

EN. – É. Porque a Eugenia não tinha nada haver com a galeria nessa época. Era apenas 

uma conhecida que trabalhava com o [Guido] Viaro. 

AD. – Nessa época, de 1957 e 1958? 

EN. – É. O Centro Juvenil de Artes Plásticas que se interessou por artes com [Guido] 

Viaro. 

AD. – Com a [Galeria] Cocaco você ficou praticamente 1957 e 1958? 

EN. – É. 

AD. – E depois ela foi vendida, não é? 

EN. – Depois me afastei porque tinha minha vida profissional, trabalhava naquela 

Fundação, etc. E realmente nós não tínhamos tino comercial algum. Eu como 

comerciante era da pior qualidade, porque nós [Risos]... nós trabalhávamos muito, até 

de madrugada, para fazer os trabalhos de moldura, etc. E ficávamos sempre no 

vermelho. Tivemos que vender a serra, que era ferramenta de trabalho, para poder 

pagar as contas, etc. Então, nós não tínhamos nenhum senso administrativo. 

AD. – Do negócio? 

EN. – Para o negócio, enfim. 

AD. – A venda foi feita para o pai da Eugenia [Pedro Kuratcz], é isso? 

EN. – Eu estava no Rio [de Janeiro], me casei nessa época, estava ainda no Rio 

quando o Manoel ficou aqui em Curitiba. Eu demorei um pouco mais e ele acertou 

com a Eugenia. Eu tinha praticamente me afastado da Cocaco. E ele acertou com a 

Eugenia, fez o negócio e passou o suposto abacaxi [Risos]. Para nós, no momento, era 
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um abacaxi. Por mais que se trabalhasse, as dívidas iam aumentando. E o único que 

recebia pró-labore era o Manoel. Nós não tínhamos, não recebíamos salário nem coisa 

nenhuma, nem o pró-labore como sócio. 

AD. – Só trabalho? 

EN. – Só trabalho. E o prazer de estar com os amigos, é claro. Aquela coisa toda, mas 

isso foi depois, por um certo tempo, não tem quem resista, não é verdade? 

AD. – Sim. Você tinha comentado agora a pouco [Antes de iniciar a gravação] sobre a 

questão que é... Estava olhando o catálogo do Salão [Paranaense] de 1957, do Salão 

dos Recusados. A Cocaco estava envolvida com essa questão? 

EN. – Salão dos Pré-Julgados que chamava. 

AD. – É, dos Pré-Julgados. Isso. 

EM. – Está aqui [Mostra o folheto do salão]. Isso foi exatamente na época que a 

[Galeria] Cocaco estava no auge, o grande movimento de intelectuais, de artistas, 

escritores, jornalistas, etc. E então houve aquele chamado Movimento de Renovação, 

que se criou nesse ano, nós nos reunimos na Biblioteca Pública [do Paraná], quase 

todos que freqüentavam a Cocaco, o Loio [Pérsio], o Athos Abilhoa, o René [Ariel] 

Dotti, e outros mais que não me recordo. O René, não creio que tenha participado tanto 

desse Movimento de Renovação, ele freqüentava lá esporadicamente. 

AD. – E o interesse desse movimento estava em função do Salão [Paranaense], era 

isso? 

EN. – Um movimento que pretendia fazer uma renovação na arte, na literatura, no 

Paraná. E esse Salão dos Pré-Julgados, o Salão [Paranaense] de 1947 [Ennio fala 1947, 

mas refere-se ao Salão de 1957], que era o... Qual era esse número do salão, décimo 

quarto? 

AD. – Décimo quarto [14º Salão Paranaense]. 

EN. – Houve um movimento grande. Consideramos que a comissão julgadora não era 

adequada para um momento como aquele, que eram pessoas muito conservadoras. 

Críticos e artistas que fizeram parte dessa comissão (eu não me lembro, tenho aqui a 

relação mas acho que não menciona) [Folheto do Salão dos Pré-Julgados na mão]. O 

salão ia ser inaugurado na Biblioteca Pública do Paraná. Então nós resolvemos, antes 

de inaugurar o salão, retirar os trabalhos que estavam no salão. Vários deles tinham 
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sido aceitos, alguns não. Então aqui tem [Lê o nome dos artistas no folheto do Salão] o 

Alcy Xavier, o Ennio Marques Ferreira, [lendo pela ordem alfabética], Fernando 

Velloso, Jair Mendes, João Baptista Groff, Loio Pérsio, um pintor japonês M. 

Nakahashi, Nilo Previdi, [Paul] Garfunkel, Rubens de Haro [Trecho incompreendido], 

que é de Santa Catarina e Thomaz Wartelsteiner um, excelente desenhista. 

AD. – Já que nós estamos falando do Salão Paranaense, é a partir de 1957, 

principalmente no começo da década de 1960 que o salão começa a selecionar obras 

mais abstratas, não é? Fugindo dessa coisa tradicional que a gente comentou. 

EN. – Não era. É, realmente foi nessa época, já participavam nesse salão... décimo 

quarto [14º Salão Paranaense], obras abstratas. Alguma coisa abstrata, por exemplo: 

“ Forma Vegetal”  [lê o nome da obra no folheto do Salão dos Pré-Julgados], uma obra 

do Loio [Pérsio], uma obra realmente abstrata. Em 1960... vamos ver qual é o 

encadeamento da coisa. Essa reação foi desencadeada nesse Salão dos Pré-Julgados. E 

adiante houve uma melhoria, uma pequena melhoria em termos da organização do 

salão. Uma melhoria que me refiro era a escolha de críticos de arte de elevado nível. 

Não é? Que não estavam muito atrelados àquelas coisas, àquelas fases, digamos, às 

premissas acadêmicas, etc. E foi nessa época... Nessa época eu entro numa outra 

jogada, que era o Departamento de Cultura, que fui trabalhar em 1961. Nessa época 

nós começamos a tratar o salão de uma forma diferente, procurando fazer com que os 

artistas paranaenses entrassem também nesses salões em igualdade de tratamento e 

condições com os dos outros estados. Uma coisa um pouco perigosa porque as obras 

de artistas de fora, do Rio [de Janeiro], de São Paulo, principalmente, tinham um 

gabarito maior, tinham um peso maior. Mas isso era o que nós pretendíamos fazer para 

que os artistas do Paraná estivessem no mesmo nível que de todo Brasil. De certa 

forma nós conseguimos esse intento. Isso a partir de 1961, quando eu entrei no 

Departamento de Cultura e estava cercado de gente interessante. O nosso consultor 

principal era o [Eduardo Rocha] Virmond. Também trabalhavam comigo o Fernando 

Velloso, o Domício Pedroso. Procuramos, a partir de 1961, tornar o salão uma coisa 

realmente moderna, contemporânea. Época que o abstrato, a arte abstrata tinha uma 

certa predominância. E há muitos casos interessantes, porque em 1961 e 1962, por 

exemplo, participou desse salão um dos papas do movimento acadêmico brasileiro. 
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Era o Oswaldo Teixeira, que depois foi diretor do Museu Nacional de Belas Artes, 

mesmo assim era uma figuraça. 

AD. – Sim. 

EN. – Pela primeira vez na vida ele teve um trabalho cortado num salão. E foi um 

bafafá. Um Deus nos acuda. Temos até hoje a carta que ele mandou para o governador. 

Foi uma afronta. 

AD. – Pelo trabalho dele ter sido recusado? 

EN. – É. E por outro lado, aqueles... Tem uma coisa que é muito interessante, porque é 

uma espécie de uma revolução entre os artistas, é o fato que na época, por exemplo, 

esses de 57 [Salão Paranaense de 1957], em 47 [1947]. 

AD. – De 1957. 

EM. – O Alcy [Xavier], Fernando Velloso, Jair Mendes, [João Baptista] Groff, Loio 

[Pérsio], [Nilo] Previdi, [Paul] Garfunkel, etc. Eles se consideravam artistas modernos. 

E sempre lutaram contra o academicismo. Agora, no momento em que o salão abriu 

completamente, a partir de 1961, eles foram sendo prejudicados, porque o trabalho 

deles era um trabalho figurativo. Muitos deles não tinham uma profundidade de 

tratamento desejável, pelo menos para a comissão julgadora. 

AD. – Para aquele modelo já mais contemporâneo? 

EN. – Exatamente. Era uma coisa que doía o coração. Muitas vezes, esses artistas eram 

cortados do salão. Nós fazíamos uma grande força para que eles entrassem, mas nem 

sempre as comissões aceitavam as ponderações dos membros do júri do Paraná. Que 

procuravam mostrar a eles o histórico dos artistas, aquela coisa toda. Mesmo assim, 

muitos deles foram prejudicados a tal ponto que num dos salões – talvez o décimo 

nono salão [19º Salão Paranaense]. Nós começamos com o décimo oitavo [18º Salão 

Paranaense], em 1961, no Décimo Nono... (não sei se eu digo o nome do artista, 

porque... [Risos]) trata-se de um artista tradicional paranaense, um grande pintor, ele 

quis fazer uma brincadeira com a comissão. 

AD. – Com a comissão? 

EN. – Com o salão. Ele participou com alguns trabalhos abstratos, ele era um pintor 

figurativo. 

AD. – Padrão. 
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EN. – Dos mais conhecidos. Era um excelente pintor, inclusive. E ele dizia que 

qualquer um faz abstração, que qualquer criança faz. No salão ele participou com 

trabalhos abstratos e foi cortado [Risos]. 

AD. – Não era qualquer um que fazia. 

EN. – Houve uma grande decepção para este nosso amigo. 

AD. – Mas ele fez esses trabalhos assinando o próprio nome ou usando um codinome? 

EN. – Ele assinou o nome de trás para frente. 

AD – De trás para frente. Porque a pessoa era outra. 

EN. – Anos mais tarde estive na casa da Helena Wong, que já tinha falecido. E havia 

uma série de trabalhos que a família não sabia o que fazer. Ajudei a fazer uma seleção, 

uma coisa assim, no meio deles estava aquele trabalho do artista com a assinatura 

invertida [Risos]. 

AD. – Sim 

EN. – E inclusive, eles me deram esse trabalho, ficou comigo. 

AD. – Ficou de lembrança. 

EN. – Um dia que você quiser eu te mostro. 

AD. – Está bem [Risos]. Então você estava comentando que o Salão [Paranaense] em 

1961 tinha esse interesse de trazer o contemporâneo para o Paraná. E talvez acabar 

com essa idéia provinciana que a gente tinha aqui ainda com esses modelos mais 

tradicionais. Na sua opinião os artistas do Paraná, eles tem um reconhecimento local 

ou eles conseguem atingir um reconhecimento que passe do limite aqui do Paraná? 

EN. – Essa é uma pergunta complicada e difícil. 

AD. – Eu me refiro a este período de 1960. Entre 1960 e 1970. 

EN. – Os únicos que tinham um certo reconhecimento, que eram conhecidos fora 

daqui era o [Alfredo] Andersen (raramente) e o [Guido] Viaro. Os demais lutavam 

para sobreviver, fizeram exposições no Rio [de Janeiro], São Paulo, etc. O [Theodoro] 

De Bona esteve muito tempo fora, esteve em Veneza, depois morou no Rio de Janeiro, 

de certa forma ele era mais ou menos conhecido. Mas havia uma certa dificuldade de 

penetração dos artistas daqui, fora de Curitiba, não digo do Paraná, fora de Curitiba, 

porque a arte se fixava aqui em Curitiba. Fora daqui praticamente não existia nada. 
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Londrina estava iniciando, hoje é um centro cultural importante, Maringá também, 

Cascavel. Bom, mas na época não. Então era Curitiba e mais nada. 

AD. – E hoje você acha que os artistas conseguem ter esse reconhecimento? Quer 

dizer, essa situação de 1960 permanece hoje ou a gente conseguiu mudar um pouco 

nesta questão? 

EN. – Há alguns artistas paranaenses que são conhecidos. É... Bom. Essa seara 

contemporânea não é, não vou dizer nomes, mas existem artistas que são conhecidos, 

mas é com o envolvimento de curadores, exposições, PDUFKDQGV��etc., que se tornam 

conhecidos. É ainda muito difícil sair aqui de Curitiba. O reconhecimento fora ainda é 

muito difícil. São poucos os que conseguiram, bem poucos. 

AD. – E... 

EN. – Infelizmente. 

AD. – E se fosse perguntar o porquê dessa dificuldade, você teria alguma resposta para 

isso? 

EN.– Eu acho que principalmente pela falta de envolvimento desses artistas com essa 

área de..., digamos, essa câmera de ressonância que é o Rio de Janeiro e São Paulo, 

principalmente. Você chegando lá, fazendo exposições, encontrando bons PDUFKDQGV, 
bons curadores que organizem exposições, etc. Há boas possibilidades de... Mas isso é 

uma luta. Para sair daqui e para tentar as áreas, os centros maiores, é sempre uma luta 

muito difícil. 

AD. – Bem. 

EN. – Assim como já disse é claro, alguns deles, vários deles conseguiram. 

AD. – Sim. E então se a gente pensar, voltando na [Galeria] Cocaco... 

EN. – Poty [Lazzarotto]. 

AD. – Sim. 

EN. – Teve que sair daqui, inclusive foi para o Rio de Janeiro. 

AD. – Sim. 

EM. – Para poder ser... surgir, para poder aparecer. 

AD. – É. Sim. Saiu para depois voltar e aparecer, é. 
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EN. – É verdade. Aí se tornou o grande ilustrador das editoras brasileiras. E como 

gravador ele fez cursos de gravura, etc. Foi professor de gravura em vários pontos do 

Brasil, não é? Ele era bastante conhecido por isso, principalmente. 

AD. – Então, eu estava falando da Cocaco... 

EN. – Por incrível que pareça, é um artista que tem renome nacional e até 

internacional sem fazer pintura. 

AD. – Sem fazer pintura. É. Ele não pintava. Ele não gostava da pintura, era só 

gravura, desenhos. 

EN. – Gravuras, desenhos. 

AD. – Murais. 

EN. – É, tridimensionais. Esses são bons, essa parte em madeira. 

AD. – É verdade. A Cocaco na verdade surge no final de 1950. E as primeiras galerias, 

elas vão acabar surgindo no início de 1970. E depois a gente tem um ERRP de galerias, 

assim, acaba tendo uma a cada esquina. 

EN. – Aí há uma seleção natural que acaba acontecendo. As melhores naturalmente 

ficam. Aquelas que não tem um grande poder de persuasão morrem. 

AD. – Mas você acha que essa quantidade de galerias – porque a gente tem muitas 

galerias ainda –, isso reflete de que modo na arte no Paraná? 

[Interrupção- telefone] 

AD. – Estávamos falando das várias galerias que surgiram em 1970. Você acha que 

isso teve que tipo de influência para a arte? 

EN. – Bem, na verdade, a Cocaco não foi a primeira galeria de arte, a primeira foi uma 

espécie de escritório de arte que o Loio [Pérsio] fez com um pintor, um artista alemão 

que esteve aqui chamado Günther Schierz. Ele tinha essa espécie de... uma galeria [El 

Greco], no primeiro andar da Carlos de Carvalho [Rua Carlos de Carvalho, 120, 1º 

andar, sala 19/20], no começo da rua. Mas, a nossa era única na época, a Cocaco era 

única na época. Tanto que os artistas se encontravam lá, porque não havia outro local a 

não ser órgãos públicos que eventualmente faziam exposições. 

AD. – Então. 

EN. – Mas então, posteriormente surgiram, como a [Galeria] Acaiaca, uma série de 

outras que já desapareceram, inclusive. 
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AD. – Sumiram. 

EN. – Acidente de percurso por aí. Dentre as que você vê hoje dessas mais antigas só 

tem a Acaiaca. Dessas mais antigas... aparecem outras, que por exemplo trabalham 

de... É complicado conversar sobre isso. Por exemplo a [Galeria] Solar do Rosário, é 

uma galeria, uma das poucas... Tem a Nini Barontini que tem uma tradição já há 

bastante tempo. Que foi uma continuidade da Eucatexpo... Tinha uma loja ali na Rua 

Barão do Rio Branco que chamava Eucatexpo. É uma das galerias que sobreviveram. 

Mas dessas, poucas ficaram. Como a Galeria Da Graça, não sei se você chegou a ouvir 

falar. 

AD. – Não. 

EN. – Da Graça era uma moça que tinha essa galeria por um certo tempo, a 

Casabrannka, que fazia exposições de artistas mais conhecidos. O Fernando Velloso 

mesmo fez uma galeria contemporânea. Uma das primeiras também foi a Galeria 

Mobília Contemporânea, que era uma loja de móveis que fazia móveis modernos, 

modulados, etc. Aquela mesinha ali é deles [Mostra a mesa da sala]. 

AD. – Sim. 

EN. – Um tipo moderno que depois foram... Essa firma foi para São Paulo. Já na época 

faziam exposições também ali, esporádicas, de artistas de São Paulo, do Rio [de 

Janeiro]. E que mais? Minha cabeça não está muito boa, a idade pesa muito. 

AD. – Mas a gente pode pensar, se pensar nas galerias... Quem são os consumidores de 

arte? Quer dizer, a gente tem colecionadores? A gente tem um público que possa estar 

comprando dessas galerias? Estar movimentando esse mercado? 

EN. – É tem. É um público diferente, às vezes de... tem colecionadores que são quase 

sempre ecléticos, mas tem muitos que gostam... preferem ter obras dos artistas do 

Paraná. Tem muitos aqui em Curitiba que tem coleções de obras de artistas 

paranaenses. Tem os ecléticos, um deles por exemplo é o colecionador Ario [Taborda] 

Dergint, se você vai à casa dele, tem muitas coisas interessantes, ecléticas. Mas têm 

quem procura colecionar artistas do Paraná, em princípio os melhores. Até mesmo os 

que estiveram por aqui, me lembro que o Ario tem obra do Sigaud, um artista carioca 

de renome nacional e internacional, que tem obras no Museu Nacional de Belas Artes. 

O Sigaud, não sei se você sabe? Tem conhecimento? Isso nos anos de 1947 ou é 1944, 
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1947 possivelmente. O Sigaud veio para Jacarezinho, para fazer a decoração da 

Catedral de Jacarezinho, o bispo de Jacarezinho era irmão dele o Dom Geraldo Sigaud. 

Uma história interessantíssima. Eram opostos que se procuravam, porque o Dom 

Geraldo era um assessor voltado para a direita, inteiramente para a direita, gostava das 

pompas da igreja, aquelas coisas, aquelas procissões em Jacarezinho eram incríveis. 

Dom Geraldo Sigaud foi muito conhecido inclusive, foi bispo de... morreu em 

Diamantina. Ficou muito conhecido por ser inclusive um dos criadores da TFP – 

Tradição, Família e Propriedade –, que era uma fundação direitista. E o irmão era 

comunista daqueles brabos, radicais: o Eugênio Sigaud. Esse é o artista que Ário tem o 

quadro. Eu tenho uma gravura do Eugênio. Mas porque eu estou falando isso? Sobre 

os colecionadores? 

AD. – É. 

EN. – Então a grande maioria das casas que tem obras de arte em Curitiba, a grande 

maioria mesmo é de... Esses quadros que estão nessas casas são organizados pelos 

decoradores que compram, colocam esses trabalhos, com muito ônus as... [Trecho 

incompreendido] Excesso é claro. Mas se houvesse uma grande procura dos 

colecionadores, o número de galerias de arte e a qualidade dessas galerias também 

estariam em proporção direta. 

AD. – Em proporção? Sim. Como tem pouco crítico, pouco colecionador, acaba 

havendo pouca qualidade em muita delas [nas Galerias]? 

EN. – Curitiba, apesar de ser uma cidade grande... O Rio [de Janeiro] e São Paulo são 

cidades que tem dez milhões de habitantes, então a cultura já é tradicional nessas 

cidades que foram grandes capitais brasileiras. É muito natural que isso aconteça e lá 

você tem colecionadores de competência e uma potencialidade incrível. Mas então é 

isso... o mercado de arte no Paraná é precário de certa forma. 

AD. – Poderia dizer que essa situação precária está relacionada com a crítica de arte ou 

não seria por aí? Como você vê a atuação da critica de arte aqui no Paraná, nesse 

começo de 1950 e 1960? E atualmente como você vê essa crítica? 

EN. – Bom, o problema da crítica de arte hoje aqui é muito complicado, eu mesmo 

faço parte da Associação [Brasileira] de Críticos de Arte [ABCA] e eu não me 

considero um crítico de arte, eu sou uma pessoa que eventualmente faço uma ou duas 
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apresentações de artistas, coisas assim, mas isso não quer dizer que eu seja crítico de 

arte. O grande problema ainda é o espaço que existe na mídia para a crítica de arte. A 

própria Adalice [Araújo] que tinha uma coluna de arte, muito antiga e tradicional, teve 

que parar, por que? Parar porque ela também não era remunerada. É incrível [Risos]. 

AD. – Sem ter nenhum retorno? 

EN. – É. Pelo menos o que nós ficamos sabendo é que ela não recebia remuneração 

pelo trabalho dela e era umas vezes a página inteira do jornal. 

AD. – Sim. 

EN. – E saía toda semana. 

AD. – É um trabalho. 

EN. – Então existe esse problema. Um dia um diretor de jornal me chamou, me 

telefonou, queria conversar comigo. Eu fui lá e queria que eu fizesse uma crítica de 

arte toda a semana para o jornal. Tudo bem, eu faço, eu não tenho o hábito de escrever 

assim... 

AD. – Periodicamente. 

EN. – Periodicamente, é, com mais freqüência. Eu tenho dificuldade para escrever. 

Mas, muito bem, e qual é a remuneração? Eu acho que se tiver que fazer uma coluna 

no jornal, tem que ter uma remuneração, se não fica uma coisa muito amadora. E, você 

não sente, inclusive, nem a obrigação de fazer uma coluna melhor ou pior. 

AD. – É fogo. 

EN. – Por que não recebe, mesmo que um salário mínimo, para dizer que está recendo 

alguma coisa, que é profissional. 

AD. – Sim [Risos Ennio]. 

EN. – Ele ficou de pensar, etc. E nunca mais voltou a falar no assunto. Então está 

ótimo. A Adalice Araújo não recebia remuneração pelo trabalho dela, imagine se os 

outros jornais iriam pagar. 

AD. – Claro. 

EN. – Claro que não. Para pessoas que não eram tão conhecidas quanto Adalice 

[Araújo]. Então, a imprensa não dá cobertura suficiente para o crítico de arte. O que 

você vê mais nos jornais são pessoas como o José Carlos Fernandes que é um 

excelente jornalista. Ele não se considera um crítico de arte e faz um trabalho muito 
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interessante dentro da Gazeta [do Povo]. Fora isso, os outros jornais não tem muita 

coisa a apresentar. 

AD. – Então, além da imprensa não contribuir com isso, a gente pode dizer que 

atuando como crítico, nessa parte de esclarecer o público, seria apenas a Adalice 

[Araújo]? 

EN. – É, a Adalice [Araújo]. Hoje tem a Nilza Procopiak, que tem uma coluna, o 

Aurélio Benitez, que continua ainda com a sua coluna lá no Estado do Paraná. Mas o 

restante [dos jornais] não ajuda, não tem esse espírito de profissionalismo, quer dizer, 

de contratar um crítico de arte para que ele possa evoluir, para que ele possa formar 

outras pessoas através da sua própria coluna. Essa é uma coisa difícil. Eu tenho certeza 

que eu teria dificuldade para fazer uma coluna semanal num jornal. Eu até tentei no 

tempo do Diário do Paraná, eles pediram para fazer... 

[Pausa na fita - mudar de lado] 

EN. – Que mais? 

AD. – Bem, então, voltando à idéia da Cocaco. Você esteve no começo dela em... Mas 

a Cocaco na verdade realizou as últimas exposições dela, acredito que em 1990. 

EN. – Essa segunda, terceira fase [Ennio fala junto]? 

AD. – Como você define essa trajetória da segunda fase? 

EN. – Segunda fase? 

AD. – Como você vê esse período em que você não está mais ali, mas que a Eugenia 

[Kuratcz Petrius] assume praticamente trinta anos da Cocaco? 

EN. – Eu cheguei numa época... Quando eu saio do Departamento de Cultura, isso em 

1969... em 1970 por aí, eu fiz alguns trabalhos com a Eugenia, curadoria de algumas 

exposições, etc. Mas você perguntava? Sua pergunta era qual? 

AD. – Como você avalia essa trajetória da Cocaco, dentro da arte no Paraná? 

EN. – Depois dessa segunda fase, ela teve inclusive várias sedes. Primeiro na 

Marechal, na Praça Osório, depois na Ermelino de Leão me parece. 

AD. – Acho que na Praça Osório [n. 27] e direto lá na [Rua] Comendador [Araújo, 

711]. Eu acho. 

EN. – Não. Teve uma outra. Teve uma outra loja, perto da Praça, depois da Ermelino 

de Leão, Voluntários da Pátria eu acho. Na Voluntários da Pátria tinha uma loja que 
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não era bem uma galeria de arte, tinha muitas coisas, objetos e outras coisas. Mas 

depois, há outra lá na [Rua] Comendador [Araújo, 711] é que teve um trabalho 

bastante importante de exposições muito boas. A gente sente saudades. 

AD. – Você comentou que saiu do Departamento de Cultura. 

EN. – [Ennio continua falando, em função da pergunta anterior] Nessa época, 

trabalhou lá comigo... Nessa época, que nós trabalhamos lá – nos anos de 1970 e 1970 

e poucos... 

AD. – Então você comentou que saiu do Departamento de Cultura em 1969, mas 

posteriormente, você assumiu outros cargos no governo, relacionados à arte, não é? 

Queria que você falasse um pouco da época que você esteve assumindo outras 

posições relacionadas à arte? 

EN. – Você está procurando fazer uma entrevista da Cocaco ou do Ennio Marques 

Ferreira? 

AD. – Uma entrevista da Cocaco. 

EN. – É. 

AD. – Mas eu acho interessante. 

EN. – Essa vez em... [Trecho incompreendido] 

AD. – Como você está ligado com arte diretamente, eu acho interessante as suas 

opiniões, até para avaliar a questão da arte. Por isso que eu pergunto como o senhor 

vê? 

EN. – Olha só, chegou o Paulo o meu filho. 

[Pausa na gravação] 

EN. – Não considero tão importante essa figura. 

AD. – Você acha que a sua atuação não é tão importante assim? 

EN. – É, eu não entendo. 

AD. – Mas eu acredito que seja. 

EN. – Bom, se você quer saber eu vou falar. Depois que eu saí do Departamento de 

Cultura foi um pouco complicado, porque essa transição foi difícil. Como eu sou 

agrônomo, eu era funcionário da Secretaria da Agricultura, então voltei para lá. Estava 

implantando um Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas, que era aqui na Rua 
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dos Funcionários [Bairro Cabral]. Do lado da Secretaria da Agricultura, onde hoje é a 

FUNDEPAR. Eu estava me sentindo um pouco um peixe fora da água. 

AD. – Sim. 

EN. – Ali naquele lugar, tentei fazer algumas coisas, editei uma revista técnica no 

Instituto, fiz três ou quatro números, edições dessa revista. Ficou realmente muito boa 

com o trabalho dos técnicos de biologia. Depois disso, eu trabalhei um pouco aqui com 

Eugenia [da Cocaco]. Fiz alguns trabalhos de programação visual (...). Aí eu fui 

convidado para ser diretor de uma coisa completamente diferente daquilo que eu havia 

trabalhado até então. Eu fui diretor do Departamento de Assistência ao 

Cooperativismo. Uma época profissional muito interessante para mim, porque pude 

conhecer uma realidade muito diferente, muito excepcional que é da agricultura no 

Paraná. Fiquei conhecendo, juntamente com outros técnicos do ,1&5$, da 

$&$53$, da 2&(3$5 – que são órgãos que têm uma certa ligação com o 

cooperativismo –, o estado todo, as cooperativas. E nessa época que, graças a um 

trabalho que foi feito por esses órgãos, as cooperativas, principalmente do oeste do 

Paraná, se tornaram grandes potências. Hoje a de Campo Mourão é a maior 

cooperativa da América Latina. Do Departamento fui para o gabinete da Secretaria da 

Agricultura, nessa ocasião Saul Raiz era prefeito e foi lá me procurar e pedir para eu 

assumir a Fundação Cultural de Curitiba [FCC], que já tinha iniciado dois anos antes. 

Eu já era conselheiro da Fundação [FCC]. Saul [Raiz] me conhecia anteriormente. 

Para mim foi um problema, porque era uma tarefa complicada aquela, mas afinal fui 

convencido. Fui para a Fundação [FCC], onde fiquei de 1976 a 1979. Nessa época, 

dentro da área de artes plásticas foram feitos alguns trabalhos, exposições, etc, de certa 

importância: criação da “ Mostra da Gravura Cidade de Curitiba”  [I Mostra da Gravura 

– 23 de novembro de 1978], que se transformou numa coisa muito grande, e, se eu não 

me engano, não sei se vai dar continuidade. 

AD. – Não sei. 

EN. – Eles estão mudando, fazendo... 

AD. – Vai continuar, alguma coisa com fotografia, mudando o nome. 

EN. – É uma coisa [Trecho incompreendido]. Aquela foi a primeira exposição da 

Mostra da Gravura. Foi realmente muito boa a exposição. 
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AD. – Um marco. 

EN. – Porque consegui reunir o que tinha de melhor da gravura no Brasil. Eu sabia que 

depois disso seria difícil dar continuidade, fazer outras mostras desse tipo, a não ser 

que repetíssemos muitos daqueles artistas. 

AD. – Sim. 

EN. – E realmente não foi muito fácil para a Fundação [FCC] dar continuidade a essa 

mostra. Foram feitas mostras excepcionais posteriormente, mas aquilo, reunindo 

aqueles artistas, que ... 

AD. – Que estavam... 

EN. – Que fizeram parte da primeira, difícil. É a nota toda... [trecho incompreendido]. 

Acontece que eu... não se pode parar, você não pode estar repetindo essas obras e esses 

rumos que aqueles gravadores têm por aí. Precisava haver uma renovação. Isso foi 

feito, não foi fácil, mas foi feito. O que eu não posso aceitar é que eles têm uma certa 

Mostra da Gravura que recentemente tiveram que aceitar uma... foi feito em salas 

especiais um trabalho de gravura que era um móvel cortado no meio com uma pedra, 

um mármore cortando esse móvel no meio. E ele [o móvel] participou da Mostra da 

Gravura. Francamente eu sou um pouco conservador. Eu, o seu Lívio Abramo, que foi 

o grande gravador brasileiro, se fosse assistir isso acho que ele teria morrido mais 

cedo. Era uma barbaridade, mas o espetáculo era bonito. E então o que nós 

estávamos... 

AD. – Da Fundação [FCC]. 

EN. – Depois eu fui contratado pela Secretaria da Cultura, no primeiro ano que a 

Secretaria de Educação e Cultura foi desmembrada. Então ficou só a Secretaria de 

Cultura e do outro lado a [Secretaria de] Educação. E essa Secretaria de Cultura e do 

Esporte, na época... Eu e o /XLV�$OEHUWR� 6RDUHV (que foi o primeiro Secretário de 

Cultura) trabalhamos nessa Secretaria. Eu fazia parte de um setor que montava 

exposições, organizava exposições, salões, etc. E nessa época, nós também, em 

contraponto à Mostra da Gravura, fizemos a “ Mostra do Desenho Brasileiro” , da 

MDB, a primeira Mostra do Desenho Brasileiro. Organizei lá na Secretaria e ela se 

tornou uma mostra de importância nacional, depois eles pararam. Porque era um 
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problema semelhante ao da Mostra da Gravura: tem que haver uma renovação, e essa 

renovação não é muito fácil de ser... 

AD. – Conseguida. 

EN. – É. Bom, daí para frente eu fiquei na Secretaria, fui trabalhar no MAC [PR], 

Museu de Arte Contemporânea [do Paraná], fiquei lá como Assessor, lá no MAC [PR]. 

Fui diretor do MAP, Museu de Arte do Paraná... 

AD. – Logo que ele foi criado? 

EN. – É, nessa época. Em 1987 foi criado o museu [MAP]. Eu fui diretor lá, fiquei 

quase dez anos. Houve outros diretores durante este período, mas eu fui o primeiro e o 

último. Último de lá, depois houve mudanças, e etc... até acabar. 

AD. – Até fecharem, e acabou-se o museu. 

EN. – Podiam terminar com o MAP. Eu estava de pleno acordo desde que fizessem 

uma fusão de todos os museus para fazer um grande museu, centralizar tudo. Ia ser lá 

no MUMA [Museu Metropolitano de Arte de Curitiba]. Mas não é isso que aconteceu, 

inclusive estou com receio que toda aquela documentação que tinha no MAP [Museu 

de Arte do Paraná]... 

AD. – Se perca. 

EN. – Pode se perder porque está jogado lá no MON [Museu Oscar Niemeyer]. Não 

temos idéia do que possa ser, inclusive, o acervo do museu. 

AD. – Está ali no MON? 

EN. – Tinha mil e poucas obras de maior porte e documentos, estudos. Só do [Paul] 

Garfunkel nós tínhamos duzentos trabalhos de desenhos. Dele e do Jefferson César. 

Tinha todos os grandes artistas. A gente sempre conseguia grande material, muito 

material, fossem estudos. 

AD. – O processo? 

EN. – É. Eu cheguei a comprar uma série de desenhos do Nilo Previdi [que estavam 

em posse] da filha dele, desenhos a bico de pena, raríssimo, quase não se via aquilo. 

Pois o Museu de Arte do Paraná [MAP], tinha a finalidade de apresentar um acervo, 

trabalhar com artistas até os anos de 1960 mais ou menos. 

AD. – É, eu não sabia desse perfil. 
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EN. – Isso é o que tinha sido defendido. Não existe nenhum documento formal sobre 

isso, mas era o que tinha sido decidido na época. Já o Museu de Arte Contemporânea 

[MAC-PR], os artistas [Paranaenses] de 1960 para cá e os artistas brasileiros. Nós só 

tínhamos lá no MAP, só de artistas paranaenses. 

AD. – Até 1960? 

EN. – É, tinha o Erbo Stenzel, por exemplo. Nós tínhamos todo o acervo documental 

dele. Conseguimos isso com a família a muito custo. Muitas obras estavam em 

péssimo estado, como a que está atrás do antigo Museu Paranaense que se chama 

“ Água pro morro” . 

AD. – Sim. 

EN. – Nós fomos encontrar essa obra dele entre os pedaços, a figura da mulher 

segurando a lata de água, sem uma perna, sem um braço [Trecho incompreendido]. 

Nós conseguimos resolver uma série de problemas nessa obra. O Elvo [Benito] Damo 

nos ajudou a fazer. Um outro escultor especialista em gesso nos ajudou a montar 

aquilo, e o Elvo deu o toque final. É o que nós conseguimos, que foi depois para a 

fundição no Rio de Janeiro. E conseguimos refazer este trabalho completo, fundido. 

Que mais? Por que eu estou falando isso? 

AD. – Porque eu perguntei por onde você andou depois do Departamento. Caímos já 

na Fundação [FCC], nos museus [MAC-PR e MAP]... 

EN. – É o museu, no MAC [PR], depois fui para o MAP. 

AD. – Isso. E agora talvez a questão da... 

EN. – O que eu acho lamentável no MAP, é que ele tinha uma orientação desde o 

início de fazer poucas exposições por ano, mas com uma documentação bem 

aprofundada, um belo e bom catálogo (muitas vezes não era belo mas era bom). Falta 

de dinheiro é problema sério: a exposição do [Antonio] Arney, por exemplo, nós não 

conseguimos fazer um catálogo. Então o material todo era ótimo. 

AD. – Sim. 

EN. – O histórico, a parte de pesquisa, etc. Conseguimos que o Banestado fizesse 

numa gráfica deles, mas saiu um catálogo horrível. 

AD. – Sim. 
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EN. – Todas as exposições que eram feitas no MAP continham um trabalho de 

pesquisa. Nós tínhamos um setor de pesquisa e documentação que era muito bom. 

Foram feitas exposições de alto nível, e com base documental de primeira ordem. Nós 

sentimos muito que não fosse mais feito, que não tivesse mais continuidade. Porque 

essa documentação é muito importante, como você mesmo está vendo há necessidade 

de encontrar material disponível que seja confiável. Porque [para levantar] esse 

material, essas pesquisas que eram feitas, nós procurávamos os museus, os artistas. 

Havia muitas falhas, não por culpa deles. É que os funcionários dos museus iam 

simplesmente guardando o material sem ter condição de ir a fundo procurar a sua 

veracidade. 

AD. – Do que era realidade. 

EN. – É, em todo caso, hoje, o Museu de Arte Contemporânea do Paraná [MAC-PR], 

tem um dos melhores arquivos de todo o Brasil. Sobre arte brasileira e internacional 

também. Eu me recordo que estive uma vez na Bienal e lá com a... [Trecho 

incompreendido], que era diretora de documentação, pesquisa e documentação, ela 

ficou impressionada com o que existia no Paraná. O setor de pesquisa e documentação 

da Bienal não chegava aos pés do que existia... 

AD. – Ali no MAC [PR]? 

EN. – É, no MAC [PR]. Bom, depois disso, eu estava no meu museu [MAP]. Quando 

a Lúcia Camargo foi nomeada Secretária da Cultura e me convidou para ser o diretor 

da Casa Andrade Muricy [CAM]. 

AD. – Isso em 1998? 

EN. – É, até agora. 

AD. – Até 2002? 

EN. – Fizemos uma exposição bastante importante lá. E quando não tinha condições, 

porque não havia dinheiro para estar a cata de exposições internacionais, tinha que 

inventar. Vamos fazer exposição do Museu Nacional de Belas Artes. Vamos fazer 

exposição dos artistas entre dois séculos – de 1800 a ..., entre o século XVIII e o 

século XIX, entre o século XIX e XX. Entre os dois séculos houve uma produção 

muito importante de arte acadêmica, convencional. Arte de muito bom nível. Então, 

nós fizemos uma exposição dessa, quadros enormes: Pedro Américo, Victor Meirelles, 
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essas coisas fantásticas, Benedito Calixto, e outros muitos. Foi uma época realmente 

que eu fiquei muito feliz por ter conseguido dar continuidade a um trabalho de 

exposições, nacionais e internacionais de grande importância com as condições que 

nos davam para fazer isso. Mas isso acabou... 

AD. – Acabou. 

EN. – Entrou um novo governo, todo mundo fora. 

AD. – Corte. 

EN. – Mas é isso a minha vida, entro até na área de agricultura. 

 

),0�'(�(175(9,67$�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 237

(QWUHYLVWD�FRP�eULFR�GD�6LOYD�
&XULWLED�����GH�RXWXEUR�GH������

(QWUHYLVWDGRUD��$GULDQD�9D]�
 

ÉR. – Na [Galeria] Cocaco, todos os artistas, principalmente os que estavam 

começando, o que era o nosso caso, a gente ia para lá para escutar o bla-bla-blá dos 

mais velhos. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Do [Paul] Garfunkel, do [Guido] Viaro, do [Theodoro] De Bona, que também 

iam lá. É aí a gente ficava escutando, recebendo ensinamentos verbais que eles 

gostavam de contar, a gente fazia perguntas, até o uso de tinta, de que tipo, que cor. O 

[Paul] Garfunkel, uma vez ou duas vezes por ano ia à França, então ele trazia tinta, 

trazia um presentinho, um tubinho para cada um, coisa assim, e vinha com aquela 

novidade. Nós, que estávamos começando, tínhamos a febre da abstração, que era o 

grande movimento da época, porque a Europa, os Estados Unidos, e depois São Paulo, 

nos salões [de Arte], só aceitavam quem fosse abstracionista, e, os salões daqui, ainda 

eram retrógrados. O [Guido] Viaro e o [Theodoro] De Bona fazendo paisagem e 

especialmente paisagens paranaenses, o pinheiro, essa coisa. Então, a gente não tinha 

como entrar nos salões. Os júris não aceitavam aquele tipo de pintura, principalmente 

o tipo de temática. 

AD. – Que período? No começo da [Galeria] Cocaco? 

ÉR. – Foi nos anos de 1955, bem no princípio da [Galeria] Cocaco, de 1955 até 1963. 

Em 1962 teve o grande salão aqui, o Salão do Paraná, que o [Fernando] Calderari 

inclusive foi o ganhador do primeiro prêmio. Todos nós éramos abstracionistas. 

AD. – Sim. 

ÉR. – E mandávamos para os salões de fora, de Porto Alegre, Belo Horizonte, do Rio 

de Janeiro, e éramos aceitos, assim, a arte do Paraná, no sentido da pintura, começou a 

ficar conhecida. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Através do nosso envio de obras para salões, pois nós ganhávamos prêmios. Em 

Porto Alegre nós ganhamos, os artistas daqui, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. 
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AD. – Com obras abstratas? 

ÉR. – É. Só que tinha essa diferença, que eu costumo sempre defender, a gente fazia 

pintura abstrata bem feita, bem feita que eu quero dizer é no sentido técnico. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Não era só a idéia nova que estava valendo, a diferença dos artistas hoje que se 

lançam num campo de pesquisa, eles lançam uma idéia até diferente, uma coisa assim, 

mas mal feita. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Os artistas hoje não sabem pintar. 

AD. – É verdade. 

ÉR. – E a pessoa não tem mais a paciência para fazer... 

AD. – A pesquisa do trabalho. 

ÉR. – O artesanato da pintura, a pintura tem todo o conhecimento técnico, uma coisa, 

não é só você ter uma boa idéia, bonita e jogar numa tela e mostrar para... Os grandes 

culpados são as pessoas que julgam, os julgadores que julgam a idéia, como eles não 

conhecem a pintura, então a idéia diferente é a que vale. 

AD. – É o que entra. 

ÉR. – É. Porque eu defendo essa idéia básica, eu defendo que os salões são para isso. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Pra mostrar novas tendências. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Quem não tem coisa nova, nova idéia para mostrar, não deve entrar no salão, 

seja de música, seja de pintura, seja de arquitetura, uma grande mostra tem que 

mostrar novos caminhos. 

AD. – Sim. 

ÉR. – É a única razão, de resto se a pessoa quer mostrar, ponha nas galerias, ponha nas 

vitrines. 

AD. – Claro. 

[Pausa na gravação] 
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AD. – E então, você estava falando que nesse período da [Galeria] Cocaco ela reunia o 

pessoal. E discutiam a questão da arte abstrata. E como era a aceitação do público para 

essa arte abstrata? 

ÉR. – O público era meio desconhecedor dessa coisa, mas as pessoas aqui, as mais 

importantes, que viajavam, a grande viajem a São Paulo... É, inclusive os pintores que 

conseguiam vender quadros, nessa época, vendiam em São Paulo para as pessoas 

daqui. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Os importantes, as pessoas que tinham recurso, depois batiam nas costas da 

gente, e diziam: "comprei um quadro lindo teu, na galeria tal, em São Paulo". 

AD. – Compravam fora? 

ÉR. – Compravam fora. Porque aqui, inclusive, não existia um mercado de arte. É. Eu, 

na época, quando eu comecei a pintar, na minha cabeça, o meu objetivo era pintar para 

vender. Eu trabalhava com decorações de vitrines e decorações de clubes, bailes de 

debutantes, carnaval, fazia vitrines, naquele tempo fazia lindas vitrines, decoradas, 

bonitas, como se faz ainda hoje na Alemanha, para o Natal, inclusive com efeitos... Eu 

aproveitava, às vezes, essas vitrines e colocava os meus quadros nessas vitrines. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Então eu conseguia de vez em quando vender, eu colocava o meu telefone, coisa 

e tal. 

AD. – O teu contato? 

ÉR. – De vez em quando as pessoas passavam, achavam bonito, me telefonavam, eu 

conseguia vender, então eu fui um dos poucos da época, tirando os velhos, que 

vendiam em casa, o [Guido] Viaro, o [Theodoro] De Bona, essas coisas, mas da nossa 

turma quem começou a vender quadros aqui fui eu. 

AD. – Mas então você não vendia na Galeria Cocaco? 

ÉR. – Não. Mais tarde sim. 

AD. – Isso foi antes, anterior a [Galeria] Cocaco? 

ÉR. – É. Depois, no começo quando a gente estava começando, eu botava na vitrine e 

vendia. E a primeira venda que eu fiz para uma pessoa de fora que chegou assim, foi 

na Galeria Cocaco. Eu mandei um quadro para o Salão dos Novos e ganhei o primeiro 
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prêmio, a Eugenia [Kuratcz Petrius] tanto fez que queria expor esse quadro na Galeria, 

e botou, era a Catedral de Curitiba com os Ipês, uma coisa mais moderna, e ela vendeu 

para um americano. Então, aqui, foi notícia, o Americano de passagem... A minha 

primeira exposição individual também fiz na [Galeria] Cocaco, foi uma exposição de 

guache, abstratos, que tinha vidro, tinha tudo. E fiz na Galeria Cocaco. 

AD. – Ali na [Rua] Ébano [Pereira, 52]? 

ÉR. – Ali na [Rua] Ébano Pereira, não era mais do que isso aqui [imagina o tamanho 

que era a galeria, o espaço físico], dividido em dois grandes compartimentos como 

chamava Fernando Velloso. E a Eugenia recebia uns galos decorativos, da Itália, que 

ela gostava muito, que o pessoal comprava para decoração, então o Fernando Velloso 

apelidou de Galaria: "Isso não é uma Galeria é uma Galaria" [Érico emita a fala de 

Fernando Velloso]. 

AD. – Uma galaria, os galos [risos]. 

ÉR. – Depois é que nós tivemos sucesso nos salões, nos salões abstratos daqui, os 

grandes salões daqui passaram a ser: o Salão do Paraná, o [Salão] Paranaense, que 

acontece agora em dezembro. E era todo mundo abstracionista, quando muito meio 

abstrato, até o [Guido] Viaro fez uma experiência com o abstrato, só que ele não tinha 

cabeça mais para aquilo. 

AD. – A linguagem dele já era outra. 

[Interrupção-campanhia] 

AD. –Então, a gente estava falando da Galeria Cocaco. Dessa questão do abstrato e 

dessa exposição que você fez na Galeria Cocaco, eram de obras abstratas? 

ÉR. – Foi a primeira exposição que eu fiz lá, eu fiz duas, eram abstratos com guache 

[Técnica de pintura]. Eu fiz uma experiência, li que alguém usou guache para fazer... 

só que precisava da proteção do vidro, o guache, e foi bom, foi até um resultado 

razoável, naturalmente as coisas tinham que ser baratinhas. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Porque eu era metido a besta, eu gostava de fazer quadro grande. 

AD. – Sei. 
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ÉR. – A Eugenia, depois, pelo fato de ser muito mirradinho ali, apertadinho, ela estava 

procurando um espaço maior, foi quando a Galeria foi lá para a [Rua] Comendador 

Araújo [711], depois que ela estava um tempo instalada lá, eu inventei de dar aula lá. 

AD. – Você deu aula lá com ela? 

ÉR. – Montei um curso lá, uma vez por semana, coisa assim, não é aula isso. O artista 

quando se propõe a fazer um ensinamento, não chega a dar aula. Primeiro, no meu 

caso, eu não tenho didática, porque eu não sou formado, sou autodidata. 

AD. – Sim. 

ÉR. – A gente pode ensinar truques técnicos, macetes, coisas e tal. 

AD. – Claro, uma orientação. Na verdade é o aluno que vai desenvolver. 

ÉR. – O pouco de teoria que a gente tem, alguma informação disso, daquilo, que a 

gente captou, leu e coisa, mas depois, mais tarde, vendo os cursos por base que 

existem aí... Eles também não fazem nada mais do que essas coisas, não é verdade? 

AD. – Sim. É apenas uma orientação. 

ÉR. – É. Fundamentalmente cheguei à conclusão que o sucesso de um artista futuro, 

numa aula, depende dele mais do que do professor. 

AD. – Claro. 

ÉR. – Se ele tiver talento, teve tudo... 

AD. – Ele vai para frente. 

ÉR. – Vai para frente, vai. 

AD. – Ele pega a sua orientação e desenvolve, avança. 

ÉR. – Lógico. É. 

AD. – Se ele fica só naquela orientação ele não vai para nenhum lugar. 

ÉR. – É, claro. Eu já vejo aqui pelas moças que tem aula aí, que tinha aula aí, de dez 

pessoas, talvez duas... 

AD. – Duas ingressaram. 

ÉR. – Uma por talento artístico, outra por boa vontade ... 

AD. – Equilibrava [Risos]. 

ÉR. – Mas o resto são pessoas que vem fazer um tipo de terapia, ou passar o seu 

tempo, gastar, e também porque tem determinada coisa que vira moda. 

AD. – Sim. 
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ÉR. – No momento, ter uma aula de arte é importante para a pessoa, para ela contar, 

para falar. 

AD. – Você acha que estamos num momento que isso virou moda? 

ÉR. – É. 

AD. – E você, trabalhou, além de artista plástico, trabalhou com aula também? 

ÉR. – É, na [Galeria] Cocaco eu fiz um período, e tem mais [tosse Érico] eu era assim 

muito criativo na área, eu gostava daquela coisa, até porque era um meio de vida, eu 

me tornei um profissional de viver só da pintura. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Como outros colegas existentes. Hoje mesmo, que já eram daquele tempo, todos 

eles tem emprego público, e tem, seja na área de professor, nos tribunais, todos eles 

tinham emprego, todos. Eu era o profissional que ganhava o meu dinheiro com pintura. 

AD. – Você não tinha outro sustento? 

ÉR. – É, tanto que numa reunião lá, à tarde, o Virmond, o Eduardo Rocha Virmond, 

que vivia no nosso meio, embora fosse advogado, ele gostava daquilo, até que mais 

tarde ele virou crítico de arte... 

AD. – Sim. 

ÉR. – Ele dizia, quando eu dizia: [Érico imita a sua própria fala] "vamos fazer uma 

exposição em Paranaguá, vamos fazer uma exposição não sei aonde, vamos organizar 

essa coisa", daí ele dizia: "o Érico parece artista rico". E eles eram meio comunistas. 

Aquele pessoal todo. Então ser rico, era um negócio meio... 

AD. – Não dava. 

ÉR. – Não dava. Aí o Ennio Marques [Ferreira], ainda me lembro dessa parte, dizia: 

"Não, mas o Érico é o único que trabalha... 

AD. – Com artes? 

ÉR. – Com arte. Eu produzia, eu trabalhava, o pessoal ficava... Então eu organizei, 

independente da [Galeria] Cocaco, ali, naqueles cafés que tinham ali em volta, eu 

organizava exposições, nem que fosse por um dia, no fim de tarde, o pessoal ia tomar 

um aperitivo, tomava umas e outras, achava bonito, sempre se vendia um quadrinho. 

AD. – Sim. 
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ÉR. – É, acabei formando, fundando o Grupo Um. Numa reunião lá em casa, com o 

[Álvaro] Borges, com o [Waldemar] Roza, com o [Alberto] Massuda, então formamos 

o Grupo Um, que era justamente isso, pra dividir os custos de uma exposição [René 

Bittencourt também participou do grupo]. 

AD. – Daí vocês faziam [exposições] coletivas? 

ÉR. – É, o que acabou morrendo pelo fato de que eu fui o criador, eu fui o 

organizador, eu que levava a coisa, eu que pagava. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Aí chegou uma ocasião que eu disse pôxa. 

AD. – Não dava, o meu bolso furou [Risos]. 

ÉR. – Acabou, mas o Grupo Um nasceu na [Galeria] Cocaco. 

AD. – E você que trabalhava apenas com os quadros, você percebe que o público 

aceita melhor que tipo de pintura? 

ÉR. – Hoje? 

AD. – Hoje. E na época anterior também. 

ÉR. – Bom, na época, o consumo de arte mesmo era pequeno. Era comum você passar 

na Rua XV [de Novembro], e uma pessoa conhecida tua, do outro lado da rua, dizia: 

"Érico, não esqueça o meu quadrinho" [Imitando a pessoa]. O pessoal estava 

acostumado a ganhar [risos] 

AD. – Fácil. 

ÉR. – É. 

AD. – Um presente de Natal, de aniversário. 

ÉR. – É, "não esqueça o meu quadrinho" [risos]. Então, a gente forçava, vendia 

baratinho e tal, mas aquele pouco que se vendia, já servia, não tinha problema. Mas a 

parte de ser pintor eu fazia alguma coisa paralela no campo da pintura. Naquela época 

que eram as decorações... 

AD. – Aquilo que gerava? 

ÉR. – Que me sustentava. É. O dar aula eu inventei mais tarde de novo, aqui. Eu moro 

ali do lado. Eu construí aqui para fazer uma galeria e dar aula, como galeria a coisa 

esta aí, armada, afinal, não vem ninguém como galeria, mas é aonde eu posso receber 
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as pessoas que revendem os quadros, que vem das galerias do interior, que visitam, 

pessoas de fora, eu tenho uma exposição permanente aqui, sabe? 

AD. – Sim. Mas você não trabalhou aqui com nenhuma galeria de Curitiba? 

ÉR. – Eventualmente, uma ou outra. 

AD. – Certo. 

ÉR. – De vez em quando uma ou outra, mas, mais é para fora, inclusive para fora do 

Brasil. 

AD. – Sim. 

ÉR. – É, porque aqui o mercado além de estar parado, hoje em dia as pessoas querem 

muita coisa consignada, o galerista não compra, ele não investe, ele não tem capital 

para isso, ou não quer fazer, é muito difícil o giro, e aumentou muita a concorrência. 

AD. – Sim. 

ÉR. – No tempo da [Galeria] Cocaco, lá se vai talvez quarenta anos... 

AD. – É. Quarenta anos. 

ÉR. – Naquele tempo tinha a [Galeria] Cocaco e mais ninguém, se a pessoa 

eventualmente tentasse comprar um quadrinho, onde é que ela ia? Lá na Cocaco. 

AD. – É. 

ÉR. – Hoje a concorrência aumentou muito, nem tanto de estabelecimentos montados, 

mas tem muita gente vendendo... 

AD. – Direto? 

ÉR. – É. Que chamam de PDUFKDQGV de sovaco. 

AD. – Por que? 

ÉR. – Porque colocam os quadros debaixo do braço e saem para vender [Risos]. 

AD. – Daí diminui muito o custo. O cara só precisa do desodorante [Risos]. 

Brincadeira, para não estragar a pintura [Risos]. Se a gente pensar, então cresceu esse 

mercado informal, vamos dizer assim? 

ÉR. – É. Se faz muito negócio dessa forma, até aqui vem gente, negociador dizendo: 

"posso levar ali... amanhã eu te trago". O que se vai fazer? É a sobrevivência. 

AD. – Claro. E como que você vê, por exemplo, as galerias de hoje? No período da 

década de 1960 a gente tinha praticamente a [Galeria] Cocaco, após 1970 teve o 

surgimento de muitas galerias. 
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ÉR. – É, cresceu bastante o mercado. É que existe uma grande diferença entre o 

PDUFKDQG e o galerista, que as pessoas, às vezes, não notam. O PDUFKDQG, que aqui 

tem um só, em Curitiba, no momento, e que não é tanto PDUFKDQG, é mais um 

vendedor de quadro, ele ajuda o artista já pronto, quer dizer, ele não cria um novo 

artista como o verdadeiro PDUFKDQG� tem que fazer, o verdadeiro PDUFKDQG descobre 

um novo talento e... 

AD. – Lança. 

ÉR. – É, lança. Ele passa a ser um mecenas daquele artista, lança e vai dar vida. Ou o 

artista tem um sucesso dali dias ou não tem, mas ele lança esse fulano, esse PDUFKDQG 

é um dos melhores que tem. No Brasil, talvez... ele investe no artista já pronto, é o 

caso do Waldir Simões, da galeria... Você conhece? 

AD. – Sim. [Galeria] Simões de Assis. 

ÉR. – Então, ele tem artistas sobre a tutela dele, entre aspas, mas artistas já prontos. O 

mais novo que ele lançou foi o Juarez [Machado], pois ele viu que o Juarez tem 

talento, que é um trabalhador, que é um artista mesmo. E por morar lá fora... 

AD. – Sim. 

ÉR. – Porque quando o artista mora aqui ele não quer nem saber. E bem que faz ele, 

porque o que adianta ele ficar investindo num artista daqui, se o artista faz contato 

direto com o cliente dele. 

AD. – É daí para ele não é vantagem. 

ÉR. – Pois então. O cidadão morando lá fora, ele investe no Juarez mesmo, tanto que 

ele é exclusivo, o Juarez só pode vender quadros aqui na nossa região... 

AD. – Por meio do Simão. 

ÉR. – Qualquer negócio é feito pelo Waldir, então ele investe. Mas investe no Siron 

Franco, no Ianelli, que já morreu [Trecho incompreendido], na Tomie Ohtake, tudo 

gente que já está... 

AD. – Que já tem um percurso. 

ÉR. – É. 

AD. – De quarenta anos. 

ÉR. – É. Uns já falecidos. São quadros no valor de cinqüenta mil reais. Coisas assim, 

dessa natureza. 
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AD. – É. Um outro nível. 

ÉR. – Então muitas pessoas o lançam e diz que ele é um PDUFKDQG, eu, no meu ponto 

de vista, ele não é, ele é um grande... 

AD. – Investidor. 

ÉR. – Investidor em arte e vendedor, organizador de eventos grandes e de importância. 

E ele tem um campo de ação muito bom e atinge pessoas de alto nível, dentro de uma 

esfera importante. Claro que se julga artisticamente. Não é pelo nome ser bem 

promovido que na área artística quer dizer que ela seja bom. 

AD. – Claro. 

ÉR. – Eu tenho as minhas restrições, eu olho pintura e vejo a diferença entre a coisa. 

AD. – Às vezes, o nome está ali, mas o trabalho plástico não agüenta. 

ÉR. – Claro. Até porque o nome se faz, com promoção você faz. 

AD. – Você cria o nome. 

ÉR. – Você cria o nome, depois cabe a você sustentar. 

AD. – Aí é que é o complicado [Risos]. Então, por exemplo, o PDUFKDQG, na tua 

opinião, seria essa pessoa, que corre o risco de investir no artista sem saber... 

ÉR. – Isso. 

AD. – Se vai ter o retorno? 

ÉR. – É. Coisa que eu tenho contra a [Galeria] Cocaco, que jamais em tempo algum 

eles fizeram isso, na época que eles tinham oportunidade de levantar o artista daqui, 

em termos de Brasil. Organizar um grupo de artistas e levar para o Rio de Janeiro, 

levar para São Paulo. Nunca fizeram isso, o único que fez isso aqui em iniciativa 

pouca fui eu. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Então eu sou conhecido, eu fui conhecido no Rio [de Janeiro], em São Paulo. 

Outro pessoal aí, não. Ficava enrustido na Escola de [Música e] Belas Artes [do 

Paraná] e na [Galeria] Cocaco. Os que se tornaram professores... Por exemplo, você 

fala em [Guido] Viaro no Rio de Janeiro um ou outro conhece o nome, mas no 

mercado de arte não. 

AD. – Não. Você acredita que esse mercado... muitos artistas acabam fazendo 

mercado em Curitiba e não expandindo? 
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ÉR. – Não. A [Galeria] Cocaco tem grande culpa disso, porque eles podiam, na época, 

ter investido, que não seria grande fortunas, porque com o conhecimento, com o 

contato, as pessoas, naquele tempo, davam páginas inteiras no jornal para os artistas. 

AD. – É verdade, hoje é uma disputa para ter uma notinha. 

ÉR. – Hoje tem que pagar tudo se você quiser, eu acho que está certo, tem que pagar. 

AD. – É um custo. 

ÉR. – É, eu tenho aí, pastas e pastas, folhas duplas assim de jornal, numa ocasião 

foram bater umas fotos no meu ateliê, eu peguei o pincel e botei no dedo do pé e 

comecei a pintar e fotografaram, aquilo saiu [Risos]. 

AD. – Em primeira página: "artista pinta com o pé" [Risos]. 

ÉR. – O que eles promoviam nós na época. 

AD. – E, por que você acha que a [Galeria] Cocaco não investia nesse campo, fora? 

ÉR. – Por falta de visão. O negócio deles restringia-se em vender quadros ali, um 

pouquinho, coisa e tal, mas o grande negócio era moldura. Eles, inclusive, talvez 

tenham sido a primeira molduraria daqui de Curitiba. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Pois o Ennio [Marques Ferreira], quando montou a Cocaco, junto com Maneco 

[Manoel] Furtado, a idéia era fazer uma molduraria. 

AD. – Sim. 

ÉR. – A galeria era o espaço da frente que seria o KDOO. 
AD. – O que sobrava ali. 

ÉR. – Isso, a entrada, é que eles botavam os quadrinhos ali para enfeitar. 

AD. – Da própria moldura que eles estavam fazendo? 

ÉR. – Do próprio cliente. E que seria para enfeitar. O próprio Ennio [Marques 

Ferreira] não tinha interesse e nem visão de galerista, nem nada, ele era um artista que 

não queria cuidar disso. Até acho que mais por força do Furtado, do Manoel Furtado, 

que se abriu aquilo ali. E, inclusive, o nome Cocaco foi de uma ferramenta, você soube 

disso, não é? 

Ad. – Sim. De um formão. 

ÉR. – De um formão. A Eugenia, quando eu estava lá, que eu me meti a dar aula lá, na 

Cocaco. Pra dinamizar e fazer a coisa, daí eu inventei de fazer com a Eugenia... 
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AD. – Que ano você deu aula ali? 

ÉR. – Como? 

AD. – Que ano você deu aula na Cocaco? 

ÉR. – Isso já era em 1980. 

AD. – Década de 1980, já? 

ÉR. – É, acho que era 1980. Foi na década de 1980, e já inventei de fazer o primeiro 

leilão de arte. 

AD. – Sim. 

ÉR. – A gente anunciou nos jornais que ia fazer o leilão. E a idéia era fazer com peças 

que as pessoas trouxessem de casa. Que quisessem vender, se desfazer, que muita 

gente estava precisando de um... 

AD. – De um troco. 

ÉR. – De um troco. Foi de muito bom êxito. As pessoas trouxeram, traziam... Naquela 

ocasião, tinha recentemente morrido o [Guilherme] Matter, então, muitas viúvas 

levavam os quadros lá para vender. Colecionadores que tinham quadros, cinco... mas 

podiam se desfazer de um. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Fizemos três noites de leilão, e o leiloeiro teve que ser contratado através da 

Associação Comercial. Tem os leiloeiros, são oficiais, mas não tinha ninguém 

específico em pintura. Então, nós contratamos o leiloeiro, que seria a autoridade para 

bater o martelo. 

AD. – Pra fechar o negócio. 

ÉR. – Mas o pregador fui eu, eu que apregoava os quadros: "temos um quadro aqui do 

fulano e tal..." E os quadros ficavam amostra uma semana antes de abrir o leilão para 

as pessoas irem lá visitar. 

AD. – Sim, que na hora é pouco tempo. 

ÉR. – É. Então foi o primeiro leilão, se fez o primeiro e o segundo, depois morreu na 

casca por falta de mercadoria [Risos]. O primeiro o pessoal levou, o segundo um 

pouco mais, o terceiro ninguém levou porque já levaram no primeiro e no segundo. 

AD. – Eu acho que eram sempre as mesmas pessoas que iam, não iam comprar a 

terceira vez. 
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ÉR. – Então se fez, porque podia se dar andamento naquilo, desde que tivesse um 

encarregado pra trabalhar, pra pesquisar, buscar os quadros nas casas das pessoas, no 

interior. É, porque a televisão faz isso hoje, e está abarrotado de mercadoria, não falta 

mercadoria para eles. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Porque eles têm gente que vai buscar. 

AD. – Faz esse trabalho. 

ÉR. – É. Só que tem uma diferença, eles compram. A televisão compra. 

AD. – Ah. Eles compram independente da venda? 

ÉR. – Compram. Esses quadrinhos que o cara levou aqui, ele já traz o cheque. 

AD. – Eu achei que era em consignação também. 

ÉR. – Não. Não. Ele já traz o cheque. O cidadão encomenda, mais ou menos: "me faça 

cinco quadros do tamanho tal, com tema de procissão", que é o que se vende. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Agora eu estou fazendo um Dom Quixote ali [Mostra a tela no cavalete], que 

também é uma série para ele. Eles tem uma tabelinha de preço lá embaixo que eles 

pagam o artista. A galeria quando compra, paga: 50%; quando consigna, paga: 30%. 

Eles pagam 30% e fica com eles 70%. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Mas vale muito mais que numa galeria, porque você veja: o cara levou agora 

cinco quadros, terça-feira já tem uma encomenda de mais cinco quadros [A entrevista 

foi realizada sexta-feira cedo], então eu posso rodar. 

AD. – Quer dizer, você tem uma pequena quantidade por quadro, mas tem muito mais 

quadros. 

ÉR. – Claro. 

AD. – Tira na quantidade mais do que na unidade. 

ÉR. – Isso. E o tempo que eles me promovem. 

AD. – Claro. 

ÉR. – É. Talvez seja uma faca de dois gumes isso aí. Tem o seu lado ruim. Talvez dois 

aspectos: um, que o telespectador que assiste sempre... esse é perigoso, porque ele 

pode pensar: "puxa, como pinta esse cara, é uma fábrica de quadro". 
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AD. – Sim. Um lado negativo. 

ÉR. – É. Quando a gente sabe que a qualidade do quadro não se mede pelo tempo. 

AD. – Claro. 

ÉR. – Pela tua capacidade de fazer. Tem gente que, inclusive, não tem capacidade de 

trabalho, pinta e está cansado. Eu não. Eu produzo muito, eu preciso de uma fonte para 

escoar, mesmo. 

AD. – Claro, se não você vai ficar com tudo parado, vai ter que parar de pintar, não 

adianta nem continuar pintando. 

ÉR. – Então. 

AD. – Pinta e fica tudo aqui. 

ÉR. – É [Risos]. É. 

AD. – Não circula. 

ÉR. – Lógico. O outro aspecto, é o cuidado do preço. Como eles vendem lá, um preço 

mais baixo que do mercado e ainda vendem em dez pagamentos, quer dizer, pagam a 

vista e vendem em dez pagamentos, por isso eles precisam comprar por menos. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Porque eles vendem em dez vezes, mas o cheque que o cliente dá para a compra 

eles descontam no [Trecho incompreendido]. 

AD. – Sim. 

ÉR. – E esse desconto tem um custo. 

AD. – Claro. 

ÉR. – É tudo isso, a meta mesmo do artista seria... é vender. A meta deles é vender, 

então o preço que eles pagam é bem abaixo do mercado. As pessoas que vêem lá o 

leilão, o quadro de tal tamanho por tanto, querem comprar aqui pelo mesmo preço. 

Então tem esse perigo também, do preço cair. 

AD. – Cair. 

ÉR. – Às vezes é preciso dar uma desaparecida, o artista agora está viajando para a 

França. A gente inventa umas histórias para dar uma sumida. 

AD. – Para dar uma sumida e depois voltar. 

ÉR. – Mas nós estamos aqui para falar da [Galeria] Cocaco. 
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AD. – Pois é. Já fomos para o leilão [Risos], já fomos para o PDUFKDQG do sovaco 

[Risos]. E quando você fazia exposições na Cocaco, como que eram as despesas, ela 

patrocinava as exposições ou era dividido? 

ÉR. – A gente punha a linha na parede e tirava, amarra aqui os custos das coisas, pelo 

menos do coquetel, mas naquele tempo se conseguia muita ajuda. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Hoje, as pessoas... se você abre um catálogo de exposição, atrás está o apoio 

cultural, um monte de gente que... Naquele tempo, nem precisava fazer isso, chegava, 

pedia bebida para um, pagava-se o garçom... E tinha uma diferença, por exemplo, as 

exposições feitas na galeria Cocaco, quando já era grande [Refere-se à Rua 

Comendador Araújo, 711], lá atrás, o Demetrio [Petrius - Marido de Eugenia] fez um 

salão de exposições no fundo independente do prédio, fez uma ampliação lá. É aquela 

exposição dos “ 20 Anos”  [Mostra o Catálogo:Galeria de Arte Cocaco 20 Anos 

depois...], que eu organizei, que fizemos lá, ficou muito bonita. Naquele tempo o 

vernissage de pintura era uma festa de luxo. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Ah, não sei se tanto, mas chegava a fazer vestido como se fazem para 

casamento. 

AD. – Pra ir às aberturas? 

ÉR. – No acontecimento. Era importante, todo mundo bem vestido, era uma festa de 

gabarito. Hoje virou lugar comum. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Em grande parte dos eventos, quando têm muita gente, a curiosidade é que 90% 

são pessoas da área. 

AD. – Sim. Acaba não tendo um público geral, que não vai. 

ÉR. – Naquele tempo não, a festa era feita, se vendia bem naquela noite. As pessoas 

que compravam faziam questão de colocar o seu cartão, para todo mundo ver quem 

comprou. 

AD. – Abaixo do quadro? 

ÉR. – Abaixo do quadro. Era... 

AD. – Era uma noite de sensação, de JODPRXU. 
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ÉR. – E hoje nem tanto, se bem que essa última exposição que foi feita no Waldir 

Simões do Juarez [Machado]... Eu não fui, mas me disseram que estava uma coisa 

mais ou menos desse jeito. 

AD. – Desse tipo. 

ÉR. – É. Porque, naturalmente, ele dirigiu essa festa para isso. 

AD. – Claro. 

ÉR. – Convidou pessoas. 

AD. – Criou esse clima. 

ÉR. – Criou esse clima. Tinha gente de São Paulo, do Rio [de Janeiro], de tudo. A 

festa ficou uma festa solene. 

AD. – Sim. E pensando na trajetória da galeria, ela... 

ÉR. – Nós estamos falando da Cocaco, de vez em quando entra o Waldir Simões. 

AD. – Mas não tem problema [Risos]. Ele também tem um espaço que trabalha com 

arte. 

ÉR. – É, se você tivesse feito um trabalho de publicidade, agora como é que você ia 

sair dessa? [Risos]. 

AD. – Mas depois eu peneiro o que preciso e o que não preciso. E então, se a gente 

pensar na galeria, ela surgiu na década de 1950, e a última exposição dela foi, eu acho 

que foi em 1990, como você vê? 

ÉR. – Sim, foi dez anos depois, a segunda, depois de... “ 30 Anos”  [Cocaco 30 Anos]? 

AD. – Ela fez uma Vinte Anos de Cocaco, Trinta Anos de Cocaco e ela fez uma em 

noventa que era a exposição de Renovação [Renovação de Valores-1990]. Ela pegou 

os artistas da década de 1980. 

ÉR. – Ah. Os novos? 

AD. – Então, praticamente ela ficou... 

ÉR. – Ela botou o [Carlos Eduardo] Zimmermann, parece, não é? 

AD. – Isso. Ela colocou  vários artistas dessa geração de depois de 1960 [O 

Zimmermann não participou da exposição]. 

ÉR. – Agora, no campo de pintores, como o que aconteceu com a nossa geração, a 

geração de 1960, não aconteceu mais nada, os poucos que vieram... até alguns bons, 

como no caso do Zimmermann... os outros não ficaram, passaram por aí. 
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AD. – Como assim? Não ficaram em que sentido? 

ÉR. – Como? Como um movimento artístico. 

AD. – Não houve outros movimentos como a geração de 1960? 

ÉR. – Não. Tem a foto aqui [Mostra a foto], da turma de 1960 [Refere-se à década de 

1960], que foi tirada na escadaria das ruínas de São Francisco. Bom, aquela turma... Se 

você falar com as pessoas que já foram embora daqui ou com os mais velhos daqui 

[Trecho incompreendido], eles falam da nossa turma. 

AD. – Sei. 

ÉR. – Eles conhecem porque foi realmente uma turma badalada. 

AD. – Que movimentou aquela década. 

ÉR. – Que movimentou, que fez. A gente entrava na Bienal, entrava nos salões, 

expunha em São Paulo, no Rio [de Janeiro], a nossa turma ali, era os novos da época, a 

nova geração, eu já era mais velho, e talvez com a diferença de sete, oito, dez anos de 

[Fernando] Calderari, Juarez [Machado], essa turma toda aí. 

AD. – Então. Quem formava essa turma? Quais eram os artistas? 

ÉR. – Basicamente era o [Fernando] Calderari, o Domício Pedroso, o Fernando 

Velloso, o Érico da Silva, a Helena Wong, o Álvaro Borges, a Sofia Dyminski. A Ida 

Hannemann de Campos, que já era veterana, jogava nos dois times, ela queria ser 

moderna, e conseguiu ser um pouco moderna, mas ela já era do tempo de [Guido] 

Viaro, ela expôs no Primeiro Salão Paranaense, em 1944. A Sofia Dyminski, eu já 

falei? 

AD. – Falou. 

ÉR. – O Jorge Carlos Sade, que montou a [Galeria] Acaiaca, recém vindo do Rio de 

Janeiro. Chegou aqui e já ganhou o primeiro prêmio do Salão de Artes, fazendo umas 

coisas de madeira, que todo mundo caiu de pau em cima [Risos], que aquilo não era 

pintura. Mas foi outro organizador, com outra visão, a grande concorrência que a 

[Galeria] Cocaco teve foi a [Galeria] Acaiaca. 

AD. – Sei. 

ÉR. – Quando da formação da [Galeria] Acaiaca, foi que a cidade começou a... 

AD. – A oficializar. 
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ÉR. – É, arte. E conhecer pessoas de fora, artistas do Rio [de Janeiro], principalmente, 

que eles traziam para mostrar aqui. 

AD. – Sim. 

ÉR. – E aí, viam que o artista daqui vendia um quadro, digamos, por trezentos 

cruzeiros, sei lá como é que era, e o deles eram três mil cruzeiros. Então eles sentiram 

que a gente estava fora da realidade. 

AD. – Fora do contexto. 

ÉR. – Isso. Quem mais? [Retoma a pergunta anterior, sobre quem eram os artistas da 

geração de 1960] João Osorio Brzezinski, eu falei? 

AD. – Na verdade é esse pessoal que participou tanto da exposição dos “ 20 Anos”  

quanto dos “ 30 Anos” ? 

ÉR. – É. É o mesmo. 

AD. – É o mesmo grupo. 

ÉR. – E como eu disse, o [Fernando] Bini, de curioso, que era o palito que ficava só 

escutando, quando se arriscava, dava um palpite, ninguém deixava ele falar [Risos]. 

Tinha o Nilo Previdi [Retoma a pergunta anterior, sobre quem eram os artistas da 

geração 1960], ouviu falar desse nome? 

AD. – Já ouvi falar. 

ÉR. – Foi o fundador do Centro de Gravura, embaixo da Escola de [Música e] Belas 

Artes [do Paraná], era um antro, lá se bebia uma boa cachaça. Mas o Nilo Previdi 

também fazia movimento com os moços, os jovens, também rebatia nos mais velhos. 

AD. – Nos mais velhos? 

ÉR. – Mas velhos, é. O Ennio [Marques Ferreira] sempre ficava ali nas reuniões, tanto 

que ele foi guindado ao posto de primeiro diretor do Departamento de Cultura, que foi 

fundado aqui no Paraná pelo Ney Braga. E o Ennio foi levado, foi guindado pelos 

artistas. 

AD. – Sim. 

ÉR. – Fazia-se jantar de adesão, aquelas coisas. Tinha o René Bittencourt, que também 

fazia parte da nossa turma [Retomando novamente a pergunta anterior, sobre quem 

eram os artistas da geração 1960], é, tinha a mão... da primeira Miss Universo. Não me 

lembro o nome daquela senhora, ela era metida a pintora e ficava junto com a gente 



ali, Aríete [Tentando lembrar o nome da Miss], nós tivemos uma Miss Brasil aqui do 

Paraná.

AD. -  Sim.

ER. -  Angela. Muito bonita! E essa senhora era muito bonita também. Ela inventou de 

ser pintora e freqüentava ali, não pintava nada [Érico fala em voz baixa]. Tinha o 

Franco, o italiano.

AD. -  O Franco Giglio?

ER. -  E. O Franco Giglio, ele era muralista, fazia coisa com... já  morreu, morreu 

moço. O [ Wemer] Jehring que já  morreu também.

AD. -  E na parte que você comentou que as reportagens dos jornais eram páginas 

inteiras.

ÉR. -  Isto.

AD. -  Quem atuava nessa parte de jornalismo? Quem fazia essa cobertura como

crítico?

ER. -  Bom. Naquele tempo não havia muita crítica, havia apoio, eles contavam, e 

falavam, e faziam, o Jorge... não sei o primeiro nome, o [Aroldo] Murá. O jornal 

Diário do Paraná, do Chateaubriand, montou aqui em Curitiba, acho que em 1965, 

talvez, montou o primeiro canal de tèlevisão também, o Canal 6.

AD. -  Como era um pessoal ligado à arte do Chateaubriand, de São Paulo, eles que 

fizeram esse grande lançamento de dar abertura para os artistas, de falar, de fazer... 

Pois interessava também para o jornal, aquilo.

AD. -  Claro.

ER. -  Era uma matéria que o povo ia gostar.

AD. -  Ia se interessar.

ER. -  O [Aroldo] Murá, que era o jornalista oficial dessa parte de arte. O Aramis 

Millarch, no [Jornal] Estado do Paraná. Eu lembro do grande apoio dos dois. Bem 

mais tarde veio a Nery Batista no, [Jornal] Gazeta [do Povo], que não fazia tantas 

reportagens, mas tinha uma coluna, e sempre apoiou muito bem o artista, até mesmo 

pessoas da área social, aquela crônica social que fazia. Eles abriam um espaço grande 

para arte, o Carlinhos Jung [Carlos Jung], o Eddy Franciosi. Eles eram colunistas 

sociais.
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AD. -  Sim.

ÉR. -  Naquele tempo eles juntavam a parte artística, os vernissagens como uma festa 

social, fazia parte.

AD. -  Como um evento?

ÉR. -  Como um evento. Isso também ajudou muito nesse campo. Pergunte.

AD. -  Eu achei que você ia continuar. Era só para saber essa parte da cobertura 

mesmo, da crítica, como que era.

ÉR. -  Talvez tenha nomes que a gente não se lembre. Ah! Da turma que freqüentava 

também tinha a Violeta Franco. Que foi casada [Trecho incompreendido] com o Loio 

Pérsio, que antes da existência da Cocaco, eles montaram um negócio, chamado 

Garagem.

AD. -  Sim. A Garaginha.

ÉR. -  É. O Loio Pérsio. E lá eles faziam suas lucubrações noturnas.

AD. -  Sim [Risos]. Era um outro ponto de encontro. E se a gente pensar, por exemplo, 

nesse período que a galeria ficou aberta de 1960 até 1990. Qual que você considera o 

período mais importante?

ÉR. -  É. Daí já  mudando de lugar.

AD. -  Já mudando? Ela teve na [Rua] Ébano [Pereira, 52], depois foi para [Rua] 

Comendador [Araújo, 711].

ÉR. -  No campo de galeria mesmo, ela existiu mais como galeria lá na [Rua] 

Comendador Araújo.

AD. -  Sim.

ÉR. -  O tempo em que estava na [Rua] Ébano Pereira ela era uma oficina de moldura e 

era o lugar de reunião de artistas, a gente se reunia ali. Na frente tinha o Bar Zankey. 

Ah! Inclusive a gente estava conversando, e como não cabiam as pessoas lá dentro, 

acabava na calçada. Então, a gente atravessava a rua e ia ao Bar do Zankey, muita 

gente estava tomando uma cerveja, ou uma caipirinha, ou coca-cola, qualquer coisa, 

deixava o copo no balcão, atravessava a rua para continuar a conversa e voltar para 

pegar...

AD. -  Para pegar outra cerveja [Risos].

ÉR. -  Como se fosse uma varanda.
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AD. -  A extensão.

ÉR. -  É muito bom, mas a gente era muito pobre, pobre de tudo. Era difícil, talvez, por 

isso que a gente se esforçava mais para conseguir um lugar ao sol.

AD. -  Sim. Então, o pessoal se reunia, na verdade, no período da [Rua] Ébano Pereira? 

ÉR. -  Foi.

AD. -  Essas reuniões se estenderam depois, quando mudou?

ÉR. -  Lá na [Rua] Comendador Araújo a coisa se retraiu mais, depois que a Eugenia 

casou com o Demetrio [Petrius].

AD. -  Sim.

ÉR. -  Que era um cara bonzinho, coitado. Mas ele não gostava muito disso.

AD. - Sei.

ÉR. -  Ele achava que os artistas... Além de ocuparem o espaço, ele achava que muitas 

pessoas não viam aquilo com bons olhos, sabe? Porque o artista é sempre um 

1 marginal.

AD. -  É, infelizmente se faz essa leitura errada, mas faz.

ÉR. -  Errado. O artista é marginal? É. As pessoas hoje conhecem, principalmente na 

pintura, eles conhecem a história de Toulouse-Lautrec, do Van Gogh.

AD. -  Sim.

ÉR. -  Se você falar em pintura para esse pessoal, eles conhecem esses nomes.

AD. -  É. Vão falar do Van Gogh, Picasso, Da Vinci.

ÉR. -  Isso. "E esse pessoal aí da área, do tempo de Van Gogh, do Toulouse-Lautrec, 

eram tudo vagabundo".

AD. -  Tudo boêmio.

ÉR. -  Tudo boêmio, cachaceiro, pois eles bebiam absinto que ainda era mais forte.

AD. -  Pior ainda, para facilitar.

ÉR. -  Então eles tinham uma imagem que o pintor deveria ser assim, que ele não 

trabalhava, como é que ele...

AD. -  Vagabundo?

ÉR. -  É vagabundo. Eu vou contar um fato só para o teu conhecimento. Numa noite, a 

reunião ali na Cocaco, não tinha horário de verão naquele tempo, então sete horas, 

começava a ficar noite, mas era a hora que a turma se apagava e ia embora para casa.
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Que a gente costumava da Cocaco vir até o correio velho aqui em cima a pé para pegar 

correspondência ou fazer qualquer coisa. A gente vinha sempre no Correio e dava uma 

extensão, passando pela Cometa, pela Confeitaria Cometa. E disse: "Érico. Preciso 

falar com você" [Érico, lembrando a situação]. Para morder. Porque eu era o único 

cara que tinha dinheiro [Risos].

AD. -  Você era o rico.

ÉR. -  Eu era o rico. "Preciso falar com você" [Érico, novamente lembrando a história]. 

"Eu vou ao correio, na volta"... [Érico, lembrando da sua resposta].

AD. -  Eu passo.

ÉR. -  Eu sei que naquela tarde nós não voltamos ao Correio, nós fomos para outro 

lugar. "Tchau". "Tchau" [Érico, lembrando a despedida]. Cada um foi embora. 

Naquela noite, o [Miguel] Bakun se enforcou. Aí, depois daquilo, eu fiquei remoendo 

um bom tempo aquilo na minha cabeça. Quem sabe se eu tivesse auxiliado ele...

AD. -  Mas também não dava para saber, não é?

ÉR. -  É.

AD. -  Tem coisa que não tem explicação. Você não ia saber, nem imaginar 

ÉR. -  Mas fiquei depois imaginando, talvez uns trocos para ele pagar...

AD. -  Tivesse parado cinco minutos.

ER. -  Pago a pinga dele. É, porque você sabe o fato dele no salão, não é?

AD. -  Sim.

ÉR. -  Tinha acontecido aquilo naquele tempo.

AD. -  Naquele momento.

ÉR. -  É. Eu como acodia todo mundo, fazia isso, fazia aquilo. Ele ficou muito abatido 

[Érico refere-se a Miguel Bakun] por ter ganhado aquela caixa de pintura.

AD. -  De Lápis?

ÉR. -  É. Aquilo abateu muito ele.

AD. -  Mas essas coisas assim, você não tinha como saber. Como que você ia 

imaginar, não passava na cabeça de ninguém, que alguém aqui em Curitiba pudesse se 

matar, um artista ia se matar, isso era coisa de livro.

ÉR. -  De livro de ficção. É. Enforcado ainda.



AD. -  Pois é, não tem como saber, só depois que aconteceu o fato, você ficou com 

aquilo na cabeça.

ÉR. -  É.

AD. -  Se você poderia ter mudado...

ÉR. — O rumo.

AD. -  A trajetória dele ou não.

ÉR. -  É.

AD. -  Nesses trinta anos de Cocaco o período mais importante que você considera, 

seria esse período da [Rua] Ébano [Pereira], que o pessoal se reunia?

ÉR. -  É. Foi o mais romântico.

AD. -  Sim.

ÉR. -  Foi o tempo romântico. É. Todos os artistas com a efervescência da arte na 

cabeça. Querendo fazer, querendo aparecer. E um dos grandes incentivadores foi o 

[Eduardo Rocha] Virmond, que surgiu como crítico de arte. O Ennio [Marques 

Ferreira] é que dava corda para ele, pois ele não queria aparecer muito, porque ele era 

diretor do Departamento.

AD. -  Sim.

ÉR. -  Então o Virmond, como advogado, ele escrevia bem, então, ele, na realidade, foi 

o grande crítico.

AD. -  Que atuou?

ÉR. -  Isso, mais tarde veio a Adalice [Araújo].

AD. -  Mas a Adalice chegou a participar da Cocaco, assim de estar lá?

ÉR. -  Ela era meio retraída, ela não freqüentava muito, não tinha muito diálogo com 

os pintores. Ela escrevia, ela dava uma mão para as pessoas. Ela foi muito amiga do 

[Fernando] Bini. Inclusive, os primeiros salões, exposições de Natal que tiveram essa 

coisa de premiar casas, foi ela e o Bini que inventaram. Eles eram os julgadores. Ah, a 

primeira exposição que teve na Biblioteca [Pública do Paraná] de artistas franceses. 

Não sei quem armou isso aí. Que veio uns três ou quatro artistas franceses, que foi a 

primeira vez que eu vi a Adalice.

AD. -  Sim.
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ER. -  Ela tinha um rapaz, um namoradinho, naquele tempo não tinha a palavra "ficar" 

[Risos].

AD. -  E mais atual.

ER. -  E então, o Jackson Furiatti, ele até pinta bem, mas nunca foi adiante no campo 

da arte, ele era funcionário do Banco do Brasil e trabalhava comigo, quando eu fazia 

os letreiros, de noite ele me ajudava a fazer, e, de vez em quando, ele me trazia uns 

quadrinhos, que ele aprendia na Escola de Belas Artes [EMBAP], para me mostrar. Eu 

sempre dizia para ele: "Isso eu faço também, pôxa!. Para que fazer Escola? Pra fazer 

isso?" [Risos]. Aí ele me levou nessa exposição dos artistas, que a Adalice tinha recém 

chegado e daí estava ficando com o Jackson. O Jackson disse assim para a Adalice: 

"Ele é o Érico da Silva. O Érico da Silva tem pretensão de ser pintor, ele até que pinta 

direitinho". À Adalice me perguntou: "Você que ser pintor para quê?" Aí eu disse: 

"Para vender. Ali eu acho que criei um..."

AD. -  Um distanciamento, você piorou a situação [Risos].

ER. -  Já pensou? Uma moça que fez mestrado, que veio pronta para ser crítica de arte, 

e eu falar que quero pintar para vender. Mais tarde, inclusive, ela fez uma linda 

apresentação, várias minhas de catálogos. E ela nunca se negou a isso, mas na cabeça 

dela, ela deve ter pensado: "Esse cara é picareta".

AD. -  Mas você acha que existe esse preconceito do artista que produz para vender? 

Isso acontece aqui em Curitiba?

ER. -  E. Hoje mudou um pouco o conceito, mas naquele tempo. O Valdir Martins, que 

hoje voltou à tona, aos oitenta e poucos anos. É. Ele quase que foi banido, depois de 

ter ganhado o prêmio como melhor desenhista na Bienal de Veneza. Quando ele 

começou como cearense que ele era, e também, de certo, com falta de recurso, ele 

pegou seu talento, sua arte e começou a fazer para vender. Em São Paulo, numa época, 

quase que acabaram com a carreira do Valdir [Érico, fala primeiro Valdemir e depois 

Valdir], porque ele era um artista comercial. Então, eles rotulavam assim, quem vendia 

era comercial.

AD. -  Mas se o artista não vende, como é que ele faz se ele não tiver outro trabalho? 

ÉR. -  Tem que ter um emprego público.

AD. -  Ah! Sim.

260



ÉR. -  Ele tem que trabalhar numa repartição pública... 

ali. -  rara  eie nao precisar vender?

ÉR. -  Quer oizer, o governo precisa ser o mecenas aeie, sustentar o artista para que eie 

possa criar livremente as suas coisas. É mais ou menos como nos países, hoje nem 

tanto, porque não tem mais o  comunismo, mas naqueles países lá do lado da Rússia, no 

campo de fotebol, eles tinham grandes times, pandes jogadores, porque todos eram do 

exército. Eles não ganhavam para jogar fotebol. 

a D. -  Ciaro.

ÉR. -  Mas ganhavam para ser Capitão, Tenente...

AD. -  Tinham outras atividades paralelas.

ÉR. -  É. Na Alemanha do Hitler, também ele tinha o cara lá para competir, 

principalmente para competir cora os americanos.

AD. -  Sim.

ÉR. -  Porque os americanos, naquela época, colocavam atletas pretos, que eram mais 

ròrtes. E na Áiemanha eles não aceitavam os pretos.

AD. -  É, tinha esse investimento paralelo.

ÉR. -  Nós somos talentosos, fogimos do tema.

AD. -  A gente consegue, mas é que essas conversas englobam a arte (Risos).

ÉR. -  É ciaro, no fondo é.

AD. -  É o resultado, quer dizer, a arte, nós estamos falando da Coeaeo, mas também 

de como o artista sobrevive.

ÉR. -  Hoje, por exemplo, nos grandes centros, se enxerga diferente. Já se pensa de 

maneira diferente, como se pensa em termos de Brasil, já  se pensa igual a Milão, igual 

a Paris, qualquer coisa. Antigamente nós «am os uma aldeia.

AD. -  Sim.

ÉR. -  Só isso. Hoje em dia não, você tem  informações fáceis no mundo todo. Pela 

internet, pelas revistas, pelos catálogos.

AD. -  E tem acesso ao que está acontecendo fora.

e k . — ciaro. ü  um grande mai para os artistas iuiciaittes. rwquc cies ueoem muito 

nessas coisas.



ÉR. -  Então tem artista que não pesquisa mais, eles vão buscar a informação pronta. 

AD. -  Sim. E, às vezes, nem sabem usar aquilo.

ÉR. -  Nem sabem? É. Isso tolhe um pouco a criatividade. É diz que se o artista tem 

uma cabeça boa de artista, ele pode se trancar numa caverna. E ele surge lá. De uma 

forma ou de outra, ele surge lá. Agora, então, se a pessoa recebe um montão de 

informações, enriquece a sua cabeça, ele acha fácil isso aí.

AD. -  E essa facilidade que hoje tem, na década de 1960 nem pensar?

ÉR. -  Nem pensar. Eu me lembro que foi em 1959. É. O vendedor de livros que 

trabalhava no... ele vendia nas lojas. E eu estava fazendo a decoração de uma loja. E 

ele chegou com aqueles livros de arte para mostrar para o dono lá da loja. E eu curioso 

fui lá ver e me interessei em comprar, um ou dois, três livros, ele vendia em prestação, 

três ou quatro pagamentos. Daí ele disse: "Você preenche a ficha", e eu não fui 

aprovado, a ficha não foi aprovada, pelo que eu ganhava, eu não podia comprar 

aqueles livros.

AD. -  Sim.

ÉR. -  E passado mais ou menos uns cinco ou seis anos, eu telefonei para esse cara e 

ele não estava mais no ramo, além de vendedor, ele era cantor da noite [Risos]. Aí eu 

chamei esse cara e disse: "Você quer dar uma olhadinha, vem cá que eu tenho umas 

coisas para mostrar para você, cheguei e mostrei uma estante com uns quarenta livros 

de arte: "Olha aqui, eu comprei isso aqui e não comprei a prestação, comprei tudo, fui 

a São Paulo e comprei. O dia que você quiser enriquecer a tua mãe, venha aqui que eu 

te empresto".

Ad. -  Mas ele não era vendedor, um vendedor que não aprova uma ficha, ele tem que 

correr o risco.

ÉR. -  Coitado, não foi ele. Foi a empresa 

AD. -  É. Foi a empresa que cortou.

ÉR. -  De certo, o salário que a gente apurava...

AD. -  Não dava.

ÉR. -  Não dava [Risos].

AD. -  E na Cocaco, você fez os cursos e depois não fez mais? Como foi a tua última 

exposição lá na Cocaco? No período de 1980 também?
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ÉR. -  Eu fiz uma individual lá, participei dessa dos “30 Anos”. [Pensando] Só 

pesquisando aí, os meus escritos.

AD. -  Mas não tem problema.

ÉR. -  Não lembro a minha individual. Só sei que a última individual de peso que ela 

fez, foi a do Juarez [Machado]. O Juarez estava no Rio de Janeiro, ela trouxe para cá, 

quer dizer ela não trouxe, o Juarez veio, organizou tudo e fez a exposição.

AD. -  Aquela dos desenhos dele?

ÉR. -  Isso. Ele fazia com espelho, aquelas coisas assim. Aliás, o Juarez se tomou 

pintor mesmo depois que ele foi morar em Paris, que até então ele era um ilustrador, 

ele desenha muito bem, é criativo. Mas a pintura mesmo que ele aprendeu na Escola 

de Belas Artes [EMBAP], ele não tinha campo para utilizar. Hoje ele faz uma coisa 

mais próxima disso, faz uma pintura.

AD. -  E os teus trabalhos, no começo de 1960, eles seguiam qual estilo? Abstrato?

ÉR. -  É. Eu comecei pintando figurativo...fundo de quintal. Depois comecei 

devagarzinho cair na abstração, aquela fase que durou dez anos ou oito anos do 

abstracionismo puro, aquilo libertou a cabeça. Hoje eu faço pintura figurativa, mas é 

completamente fora dos padrões.

AD. -  Sim.

ÉR. -  Eu não me incomodo muito com a perspectiva da cor, se eu quero fazer um céu 

vermelho eu faço, eu me libertei dessas coisas.

AD. -  Você utilizou o abstrato, essa questão da cor?

ÉR. -  Isso eu invento. Eu sou muito eclético, até por ser autodidata. Porque quem tem 

aula com determinado mestre, professor, ele acaba ficando amarrado, apegado naquilo. 

Tem medo até de sair...

AD. -  Fugir da...

ÉR. -  É. Por exemplo, o [Guido] Viaro fez muitos viarinhos... É, o Jair Mendes, o Luiz 

Carlos de Andrade Lima, eles ficaram e não saíam.

AD. -  Nessa linguagem do Viaro?

ÉR. -  Do Viaro. Por isso, eu acho que é uma coisa boa a gente ser autodidata. Mas eu 

sou demais eclético, eu gosto de inventar, de mostrar, de fazer. Eu até fiz um catálogo,
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que depois eu vou te dar, que eu fiz uma abertura aqui, fiz uma exposição, fiz um 

catálogo. Eu, dentro do catálogo, eu mostrei várias facetas.

ÂD. -  Ah! Isso é bom.

ÉR. -  Para as pessoas terem...

AD. -  Terem essa noção, porque hoje em dia a gente não tem essa noção.

ÉR. -  É. E no convite eu dizia que a exposição que eu estava fazendo era 

comemorativa. Era composta de quadros recentes e retrospectivos.

AD. -  Sim.

ÉR. -  Então fiz quadros abstratos aqui [Mostra o catálogo - Celebração 70 anos: 

Exposição permanente com obras recentes e retrospectivas]. Para mostrar quadros 

recentes e retrospectivos. Porque os retrospectivos de verdade, eu tinha dificuldade em 

conseguir, tinha que buscar na casa das pessoas, tem que...

AD. -  Claro.

ÉR. -  Eu fiz outro.

AD. -  Resgatando aquela linguagem?

ÉR. -  É, resgatando aquela... tecnicamente talvez bem mais apurada.

AD. -  Claro. Já aprimorou.

ÉR. -  Até o material era melhor, no tempo que eu começava a pintar, eu comprava 

tinta, pigmento em pó, óleo de linhaça, secante, essas coisas, em lata de cera, naquele 

tempo se encerava assoalho, lata de cera Canário, eu fazia a tinta ali. Vermelho, outras 

cores, então, as minhas cores, inclusive, eram restritas. Não tinha uma gama de cores 

grandes e nem a mistura daquilo daria grandes cores. Então era mais um padrão de 

cores. Quando eu ganhei a medalha de prata no Salão Paulista de Arte Moderna... 

depois mais tarde, quando eu fui visitar o salão... o juiz que me premiou, queria me 

conhecer, falou para mim: "Onde você compra essas tintas?"

AD. -  Não tinha, era exclusivo.

ÉR. -  Aí eu disse: "Não, eu mesmo faço". Aí ele já  começou a colocar minhoca na 

minha cabeça: "Por que você não abre no fundo do quintal uma fábrica?".

AD. -  Fabricar tintas?

ÉR. -  Por pouco eu não fui na conversa dele.

AD. -  Quase embalou?
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ER. -  E. Porque os colegas começaram a pedir também para eu fazer, aí eu fiquei 

imaginando, fazer tinta para os colegas... eles não pagam.

AD. — Vou ficar no prejuízo [Risos-Toca a campainha]. "Melhor deixar, vou fazer só a 

minha que eu não preciso pagar mesmo" [Risos].

ÉR. -  A campainha que tocou não é a minha.

AD. -  Ah! Bom.

ÉR. -  É a lá de casa.

AD. -  Mais escuta bem.

ÉR. -  Eu conheço pelo som. A daqui toca mais baixinho e mais fininho.

AD. -  É, eu apertei a campainha e não escutei se ela tocou, eu falei: "Vou apertar de 

novo" [Trecho Incompreendido].

ÉR. -  Por isso que eu coloquei, você viu a placa em cima?

AD. -  É, eu li [A placa dizia: Espere um minuto]. Será que tem...

ÉR. -  Como eu estou longe, eu demoro um minuto para chegar lá.

AD. -  É, dá bem certinho [Risos]. Eu li um minuto, mas pensei: "Vou apertar de 

novo".

ÉR. -  Quando chegou perto das dez [horas]. Eu já  me aprontei.

AD. -  Claro. Eu nem precisei ficar esperando para dar o horário, cheguei certinho.

Eu não sei se eu esqueci de perguntar alguma coisa da [Galeria] Cocaco? Você 

gostaria de complementar alguma coisa que a gente acabou não falando?

ÉR. -  Bom. Não. A única coisa que pode completar, que eu acho que os artistas da 

nossa época que conviveram na [Galeria] Cocaco, todos sentem que aquilo ali foi uma 

alavanca grande para todos nós. Porque se não tivesse a [Galeria] Cocaco, aonde que a 

gente ia poder se reunir e fazer...

AD. -  Quer dizer, quando que surge a primeira galeria depois da Cocaco?

ÉR. -  Foi a [Galeria] Acaiaca.

AD. -  Foi a Acaiaca?

ÉR. -  Foi a Acaiaca que veio com o [Jorge Carlos] Sade. O Sade veio do Rio [de 

Janeiro] e já  botou a Acaiaca. E ele já  chegou importante. Porque ele veio do Rio [de 

Janeiro], conhecia Deus e todo mundo, ele trouxe uma exposição do Albery [Seixas 

Cunha] [Pausa para virar a fita]. Não sei se você conhece o Albery de nome?
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AD. -  Sim.

ÉR. -  Fazia o retrato das madames [Interrupção-telefone]. Ele trouxe o Albery, 

chegando de elefante, ali no setor histórico.

AD. -  Imagine.

ÉR. -  Ele arrumou num circo que tinha aqui em Curitiba, o elefante. Cada vernissage 

que tinha, eles colocavam dentro da... a galeria era pequena também, no centro do 

salão um conjunto musical, tocava rock, que naquele tempo estava começando a 

aparecer. Então ele veio com uma outra visão de promoção, de agito. E foi onde que se 

vendeu. Os artistas daqui vendiam quadros e faziam exposições na [Galeria] Acaiaca. 

Depois se inventou as exposições de domingo de manhã, em vez de fazer a noite.

Foi quando nasceu a feirinha de arte na praça [Feira do Largo da Ordem], aquela 

feirinha de arte que existe ali hoje. A iniciativa foi do jornal o Diário do Paraná, que 

fez o convite para os artistas, até o João Osorio [Brzezinski] participou, o Domício 

Pedroso. Eram artistas que já  viviam em galerias, que aos domingos expunham ali para 

o povo ver.

AD. -  Ali na frente da Acaiaca?

ÉR. -  É. Só que eu tive uma visão que isso não ia dar certo, que isso ia decair, todo 

mundo ia dizer: "Vê, estão expondo na rua, não têm lugar para expor na sala". Eu não 

participei. Porque eu defendia a tese de que as galerias deviam expor até com tapete 

vermelho e cobrar entrada para fazer exposição.

AR. -  Sim.

ÉR. -  Aqui o povo tinha acesso fácil para ver os quadros, para meter o pau. E lá nas 

vernissagens da APAP-PR [Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná], 

comer de graça. Quando que para ver uma obra de arte tinha que pagar. O cara vai 

com um violão, toca uma música, e cobra.

AD. -  Sim. Para valorizar?

ÉR. -  Claro. É por isso que eu fui contra a feira. Eu fui certo. Porque virou feira de 

artesanato e não mais...

AD. -  Não é uma feira de arte, embora tenha quadros espalhados ali.

ÉR. -  Sim.

AD. -  Mas tém essa questão: "Ah! É o artista da feirinha".
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ER. -  E. Tanto que em São Paulo onde começou na praça, em plena Avenida Ipiranga, 

ali na praça, começou a feirinha... Depois já  ganharam os olhos do Rio [de Janeiro], 

mas os artistas que expuseram na praça, as galerias não queriam mais expor.

AD. -  As próprias galerias não queriam?

ER. -  E. Porque o cara estava na rua.

AD. -  Criava essa má impressão.

ER. -  E. O único que sobreviveu a esse movimento no Rio de Janeiro, que deu a volta 

por cima, foi o [Armando] Romanelli. O Romanelli começou na praça [Trecho 

incompreendido].

AD. -  E você acha, por exemplo, fugindo da [Galeria] Cocaco, você acha que hoje o 

artista precisa estar apoiado numa galeria ou não?

ER. -  Se a galeria fosse... tivesse um marchand bom. Agora, se for simples vendedor 

de quadros não.

AD. -  Daí não faz efeito?

ER. -  E. O que acontece é que o galerista quer levar o quadro em consignação, não 

gasta dinheiro para te promover [Interrupção-campainha].

ÉR. -  É, lá em casa ninguém atende.

AD. -  Se quiser, pode ir atender [Pausa].

Eu acho que é isso, certo?

ÉR. -  É. O resto você inventa.

AD. -  O resto eu invento [Risos].

ÉR. -  Deixa eu pegar o catálogo [Risos].

FIM DE ENTREVISTA



Entrevista com Fernando Calderari 

Curitiba, 23 de outubro de 2003 

Entrevistadora: Adriana Vaz

AD. -  Você começou a freqüentar a [Galeria] Cocaco desde o começo dela, como é 

que c?

CA. -  Não desde o começo, porque a gente não tinha aonde ir, o artista, que nem hoje, 

a gente ia todos para a Escola [Escola de Música e Belas Artes do Paraná -  EMBAP]. 

Eu, o João Osorio [Brzezinski], o Juarez [Machado], todo o pessoal, o Jair Mendes, o 

Juarez [Machado], todo o pessoal nosso, basicamente das artes, iam ali, porque ali era 

molduraria também, então, depois, as pessoas, além dos artistas, se reuniam lá. O 

[Guido] Viaro, todos os artistas. Ida Hannemann de Campos, quem mais? O [Paul] 

Garfunkel, o [Miguel] Bakun, todos os artistas, todos, sem exceção, freqüentavam. O 

Aley Xavier, o Mário [Beckmann] Rubinski, que trabalhava na Biblioteca [Pública do 

Paraná], era pertinho para ele que trabalhava na Biblioteca. Estava quase sempre ali o 

Mário [Beckmann] Rubinski, todo o pessoal da época de 1960. Freqüentavam ali, o 

Luiz Carlos de Andrade [Lima]. E ali era freqüentado por todos os artistas e também 

por jornalistas, por escritores e cronistas sociaais, que além da moldura tinha um canto 

assim que ele [o Pedro Kuratcz] vendia aquelas estatuetas, estátuas.

AD. -  Sim.

CA. -  Mas era o contrário de hoje, hoje você vê uma loja de molduraria, 90% era 

moldura e 10% era quadro. Lá era o contrário, tinha mais quadro e pouca coisa para 

comercializar, porque ela [a Eugenia Kuratcz Petrius] tinha ali uma fábrica de moldura 

na Praça Osório. Antes era na [Rua] Saldanha Marinho, depois passou para a Praça 

Osório [n. 27], Ela [a Eugenia Petrius] morava ali e tinha a molduraria ali. E tinha na 

Praça Osório e na [Rua] Saldanha Marinho, que parece que tem até hoje.

AD. -  Ela [a Eugenia Petrius] tem? Não.

CA. -  Tem alguma coisa. Ela não tem mais?

AD. -  Não. A Eugenia [Petrius]? Acho que já  fechou tudo.

CA. -  Sim. Mas, o irmão [Basílio]. Acho que ficou, não sei se o irmão ficou.

AD. -  O irmão. Acho que ficou com a parte de móveis.
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CA. -  É isso mesmo. Tinham móveis.

AD. — Então, na verdade, ali na [Rua] Ébano Pereira [n. 52] era separado da parte da 

molduraria que era na [Praça] Osório [n. 27], e na outra?

CA. -  Tinha na Osório e tinha na... Diz que o Pedro [Kuratcz], pai dela [da Eugenia 

Kuratcz Petrius], trabalhava na [Praça] Osório, na molduraria. Tanto é que quando a 

gente se apurava com a moldura, de um dia para outro, a gente ia lá e o seu Pedro 

fazia. Ele e o Oscar. Pedro e o Oscar. Que fazia até dois anos todos os meus chassis... 

Fazia quarenta anos que ele fazia meus chassis.

AD. -  Nossa.

CA. -  O Oscar. E agora ele foi para Santa Catarina, e eu tenho outro que começou a 

fazer. Na época, ali, você conheceria todos os movimentos artísticos relacionados com 

arte, ali se reunia todos os jornalistas do [Jornal] Última Hora. Só um instante. 

[Interrupção-telefone]

AD. -  Claro.

CA. -  Do [Jornal] Última Hora. Tinha o [Jornal] Diário do Paraná, tinha o [Jornal] 

Estado do Paraná, tinha o [Jornal] Gazeta do Povo, tinha o [Jornal] O Dia, todos os 

jornalistas freqüentavam ali, porque era um ponto de passagem, de passagem e de 

reunião do pessoal.

AD. -  Sim. E essas reuniões aconteceram até que período? Que o pessoal realmente ia 

lá e se reunia?

CA. -  Seria até, até quando a [Galeria] Cocaco fechou. Saiu a [Galeria] Cocaco dali, 

do lado tinha a telefônica, que você telefonava interurbano, depois, tinha o bar que o 

pessoal freqüentava, era jóia ali.

AD. -  Mas você diz que ela fechou ali na [Rua] Ébano [Pereira, 52], porque depois 

abriu na [Praça] Osório [n. 27] e na [Rua] Comendador [Araújo, 711].

CA. -  Não, não, na [Praça] Osório ali, foi depois.

AD. -  Depois?

CA. -  Daí depois, na [Rua] Comendador Araújo. Na [Praça] Osório, ela [a Eugenia

Petrius] morava ali e embaixo, no porão, eles faziam molduras. Tinha uma parte de

molduraria ali. Os móveis eram na [Rua] Saldanha Marinho. Depois é que ela abriu a 

[Galeria] Cocaco na [Rua] Comendador Araújo.
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AD. -  Daí as reuniões não continuaram ou continuaram?

CA. -  Não, alguma coisa muito esparsa, mas não tinha aquele sabor e aquele tempero, 

que tinha ali na...

AD. -  No começo.

CA. -  No começo, na [Rua] Ébano Pereira, porque ali era muito... era passagem, todo 

o pessoal de fora que tinha que telefonar interurbano ia à telefônica. Então ali era um 

movimento muito grande, e depois que abriu a [Loja] Americana, a [Loja] Americana 

não tinha ali, a [Loja] Americana era na Rua XV [de Novembro]. Eu não me lembro se 

a [Loja] Americana chegou a pegar a [Galeria] Cocaco. Não. Eu acho que não, mas 

tinha a telefônica. Tinha a telefônica ali.

AD. -  E a [Galeria] Cocaco ficou ali até que ano?

CA. -  Ah, não lembro.

AD. -  Pelo que eu conversei com a Eugenia [Proprietária da Galeria Cocaco], até 

1968, ela ficou ali.

CA. -  1968. É capaz, daí ela [a Eugenia] foi para...

AD. -  Ela [a Eugenia] foi temporariamente para a [Praça] Osório [De 1968 a 1970]. 

CA. -  Para a [Praça] Osório.

AD. -  E depois para a [Rua] Comendador Araújo [n. 711].

CA. -  Aí, que foi feita da galeria?

AD. -  É a Galeria.

CA. -  A Galeria? Mas continuava a casa dela. Ela morava em cima, em baixo tinha a 

molduraria, móveis era lá na...

A D .-N a  [Rua] Senador?

CA. -  Na [Rua] Saldanha Marinho.

AD. -  Na [Rua] Saldanha Marinho.

CA. -  Quem tomava conta lá era o irmão [o Basílio].

AD. -  Sim.

CA. -  O irmão.

AD. -  E você chegou a fazer alguma exposição individual ali com a Eugenia ou não? 

CA. -  Eu não me lembro. Eu acho que não. Não. Eu fazia coletiva. Eu lembro que a 

Ida Hannemann [de Campos] já  tinha feito exposição ali. A Ida Hannemann fazia. O
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Mário [Beckmann] Rubinski fazia, fez. O Luiz Carlos [de Andrade Lima] não fez 

exposição. Eu não me lembro, a minha mente está apagando um pouco, dessa parte eu 

não estou muito lembrado.

AD. -  E [exposição] coletiva você fez?

CA. -  Ah. [Exposição] coletiva a gente fazia sempre, porque o lugar que a gente tinha 

para vender quadro era ali.

AD. -  Mas era [exposição] coletiva como a gente vê hoje, ou [exposição] coletiva de 

deixar o quadro exposto na parede [da galeria]?

CA. -  De deixar expostos os quadros, não era que nem...

AD. -  Direto ali?

C A .-D ireto .

AD. -  Não era como agora, que se faz convite...

CA. -  Não, não. Eventualmente ela fazia um catálogo, essa coisa toda. Era mais para 

poder vend. .. [Não termina de falar a palavra vender], viver assim. Sem estar em casa, 

os quadros, ia lá na [Galeria] Cocaco.

AD. -  Sim.

CA. -  Na [Galeria] Cocaco, depois ali era da época... da época forte... que apareciam a 

mudança da parte acadêmica e da parte moderna, da parte mais... digamos, acadêmica. 

Entre aspas. Ali, depois, ali, todos os artistas de fora que vinham para Curitiba, vinham 

conhecer a [Galeria] Cocaco, era a única que tinha ali, era crítico que vinha de fora, 

passava na [Galeria] Cocaco, ali foi um local e um dado muito importante para a 

cultura de... para fazer reunião.

AD. -  E antes da [Galeria] Cocaco onde que os artistas expunham os seus trabalhos? 

CA. -  Tinha os salões [de arte], os salões.

AD. -  Só os salões?

CA. -  Eu e o Luiz Carlos [de Andrade Lima] de vez em quando pegávamos os quadros 

e íamos vender no Passeio Público, fazíamos paisagem ali. E fazia o ponto, e vendia, 

como tem hoje a feirinha [Feira do Largo da Ordem]. É como nós fazíamos no Passeio 

Público.

AD. -  Mas não tinha outro espaço?
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CA. -  Não. [Responde alto]. Não tinha outro espaço, não tinha, porque tinha os salões, 

o Salão da Primavera do [Clube] Concórdia, tinha o Salão Paranaense. Eventualmente 

tinha uma sala vaga ali na [Rua] Cândido de Abreu, ali onde tem uma [Loja] 

Americana hoje, que era ali o Cini, para baixo um pouquinho, não me lembro. No 

Cini? [Risos] Onde tem o Cini, ali era o INPS, hoje é o INPS, na esquina ali. O INPS 

que tem ali.

AD. — Sim.

CA. -  Naquele prédio, ali faziam algumas exposições, tinha uma sala que era 

temporariamente, quando não estava alugada. O pessoal acertava e fazia. Ali na 

esquina da Rua XV [de Novembro] tinha um outro local ali... que o [Jornal] Tribuna 

do Paraná, quando estava fazendo o prédio tinha embaixo, a gente fazia. Na galeria 

Asa a gente fazia alguma coisa, no [Edifício] Asa. No [Edifício] Asa sempre tinha 

umas salas vagas, a gente aproveitava e fazia... Não alugava nada, tinha o dono que 

emprestava para a gente fazer. Então, basicamente era isso, não tinha outro local, o 

local que tinha era isso. Fora os salões, os clubes. O [Salão] Primavera que era do 

[Clube] Concórdia, como local não tinha, era ali só. O pessoal de fora que viesse tinha 

que expor na [Galeria] Cocaco. Ali foi o centro cultural dos anos de 1960... 1968 ou 

1969 [Contando os anos como quem está lembrando]. Ela [a Eugenia] disse quando 

para você?

AD. -  Ela [a Eugenia] disse que em 1968 ela mudou para a [Praça] Osório e depois em 

1969 já  para a [Rua] Comendador [Araújo].

CA. -  E. Lá, naquela da [Rua] Comendador [Araújo, 711] eu cheguei a fazer, lá na 

[Rua] Comendador eu fiz duas exposições, eu acho [Fala tentando lembrar]. Fiz 

algumas [exposições] coletivas... ou individual? Com o pessoal, que lá ficou um 

espaço...

A D .-M aior.

CA. -  Maior. Lá já  tinha mais espaço para os móveis. Entendeu?

AD. -  Sim.

CA. -  Então, independente da... não que predominasse, mas já  tinha os móveis 

também como referência. E ali não... [refere-se à Rua Ébano Pereira]. Ali era mais 

pintura. Tinha alguma coisinha, assim para enfeite, algumas coisas, que ela [a
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Eugenia] fazia, porta-retrato, alguma coisa que aproveitava da sobra da madeira, para 

fazer porta-retrato.

AD. -  Sei

CA. -  Aquelas coisas.

AD. -  Algüma miudeza.

CA. -  Alguma miudeza, alguma coisa sempre ligada à decoração.

AD. -  E esses quadros que ficavam expostos ali, tinha alguém que comprava, como 

era?

CA. -  Compravam, compravam.

AD. -  Compravam.

CA. -  Eu vendia. Teve uma porção de gente ali, a mulher do governador [Roberto 

Requião] foi uma funcionaria ali.

AD. -  Foi. A Maristela [Requião].

CA. -  A Maristela foi funcionária lá.

AD. -  É.

CA. -  A Maristela [Requião]. Teve a Leila Santiago de Oliveira, também a Leila, lá da 

editoração.

AD. -  Sei.

CA. -  Pergunta para ela [a Leila], ela chegou a trabalhar lá.

AD. -  A trabalhar lá.

CA. -  Chegou a trabalhar ali. Deixa eu ver, basicamente isso. Quando a gente sai da... 

no fim da tarde. As 11:30 e 12:00 [horas] a gente passava ali e de tarde... era como se 

fosse um ponto. Seria hoje o lugar de um ponto de encontro. E tinha coquetel, às vezes 

tinha. E em frente tinha um bar, não me lembro o nome do bar. O João Osorio 

[Brzezinski] tem uma cabeça melhor do que a minha, você já  falou com ele?

AD. -  Falei. Ele falou que era o Jancky [Zankey] e tinha um outro.

CA. -  O bar Jancky [Zankey].

AD. -  Tinha dois bares, um era na frente.

CA. -  É.

AD. -  E um outro logo na esquina, ali. Eram dois. O Bar Cinco, será que era isso?

CA. -  Não sei. O bar Jancky [Zankey], isso?

273



AD. -  O Jancky [Zankey], eu lembro que ele falou [o João Osorio Brzezinski].

CA. -  Ele falou da telefônica também? Ele chegou a falar?

AD. -  Da telefônica ele [João Osorio Brzezinski] não comentou.

CA. — E, ali tinha a telefônica. Onde tem um prédio e o estacionamento embaixo, 

naquele prédio ali tinha a telefônica, o pessoal que ia falar para fora tinha que ir lá na 

telefônica que era do lado da [Galeria] Cocaco. E depois tinha outra que era a Galeria 

[Edifício] Santa Maria que era do lado da [Galeria] Cocaco, outra lá... telefônica. Na 

Praça Osório, sabe o Edifício Santa Maria ali?

AD. - Sei.

CA. -  Um que tem uma coisa que fica em cima, um bar, como é que é o nome 

daquilo?

AD. -  Eu sei aonde é, mas não sei o nome do bar.

CA. -  Sabe onde que é?

AD. -  Acho que sim.

CA. -  [Trecho incompreendido] Alguma coisa assim, eu não sei. Basicamente ali dava 

para saber quem era a favor, quem era contra a revolução, todas as notícias que viam, a 

notícia através dos jornalistas, a gente sabia. Porque aquilo era meio censurado, bem 

censurado. Então tinha o Aramis [Millarch], tinha o Murá [Aroldo Murá], tinha o 

Constantino Viaro -  filho do [Guido] Viaro - ,  que também era jornalista, que também 

fazia uma coluna com a Celina Luz, que era uma dessas colunistas sociais. Tinha o 

Dino Almeida, que era muito chegado ali, tinha o Cleto de Assis, tinha uma porção de 

gente. Todos os artistas, Fernando Velloso, todo esse pessoal passava ali na [Galeria] 

Cocaco, era o centro. E os mais antigos também freqüentavam, não era só mais o 

pessoal da juventude, não era. Eu me lembro que o [Guido] Viaro chegou a fazer uma 

exposição individual.

AD. -  E. Ele fez uma exposição individual com a Eugenia.

CA. -  É. O [Guido] Viaro.

AD. -  O [Theodoro] De Bona também fez uma.

CA. — O [Theodoro] De Bona fez alguma coisa, a Ida Hannemann de Campos, eu não 

me lembro se eu fiz uma lá na [Rua] Ébano [Pereira]. Eu sei que na [Rua] 

Comendador [Araújo, 711] eu fiz.
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AD. -  Sei. [Exposição] individual?

CA. -  Individual, individual. Mas basicamente era isso, a [Galeria] Cocaco, não tinha 

outro local. Era pioneira da... Eu acho que chegou a ser... Eu acho que a [Galeria] 

Cocaco existiu antes da Boca Maldita.

A D .-A ntes da Boca Maldita?

CA. -  Eu não tenho certeza, mas a [Galeria] Cocaco eu acho que foi a semente que 

deu um tipo de Boca Maldita. Que ali se falava de tudo, ali. Ali o assunto era...

A D .-G eral.

CA. -  Era geral. Tinha poeta, tinha ali [Trecho incompreendido]. [Serafim] França, 

tinha o Dalton Trevisan. Todo o pessoal passava ali, era um ponto de referência a 

[Galeria] Cocaco. O [Paulo] Leminski. Era justamente ali que o pessoal se reunia, foi 

um tempo que acabou, passou.

AD. -  E. Hoje as coisas são mais...

CA. -  Hoje o pessoal faz para preservar, guardar mesmo e documentar. Foi um 

período muito importante para a arte, para a literatura...

AD. -  Sim. E o pessoal que estava mais ali, quer dizer, era artista que trabalhava com 

que tipo de linguagem?

C A .-A h . Ali era...

AD. -  De tudo?

CA. -  Era variado. Mas ali foi muito importante, porque foi o único núcleo de... o 

único centro ali. Na Biblioteca [Pública do Paraná] tinha o Centro Juvenil de Artes 

Plásticas, mas tinha uma outra conotação. Onde o pessoal se reunia, mas ali era um 

curso, não tinha nada a ver com a [Galeria] Cocaco. Depois, lá na [Rua] Comendador 

Araújo ela tentou fazer uma espécie de um curso livre, que os artistas davam aula, eu 

cheguei a dar aula lá. Davam curso para o pessoal que queria.

AD. -  Para adulto também?

CA. -  É. Para adulto também, o pessoal que queria fazer alguma coisa dava curso. Eu 

dei aula lá. Eu, o Érico da Silva. Então todo esse pessoal da arte, da época dos anos de 

1960 tiveram uma ligação direta e irrestrita com a [Galeria] Cocaco.

AD. -  E depois desse período de 1960, o que surge além da [galeria] Cocaco, para 

substituir esse lugar ou não substituiu?
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CA. -  Não, mais tarde, não me lembro o ano, apareceu uma outra galeria [de arte] do 

Cleto de Assis, um outro freqüentador dali, que fazia... hoje seria publicidade.

AD. -  Publicidade?

CA. -  Publicidade. É, programação visual. Antes era tudo na mão, não tinha essa coisa 

de computador, convites na mão. Então, parece que ele abriu uma galeria chamada... 

se eu não me engano é a segunda galeria, como galeria de arte [Trecho 

incompreendido]. Era aqui na Rua Cabral, aqui por cima, é uma dessas ruas aqui em 

cima. Também durou muito pouco tempo, não durou muito tempo. Depois começaram 

a aparecer outras.

AD. -  Depois acho que da década de 1970, não é?

CA. -  É, depois de 1970. Tinha a Galeria do Paulo Valente. Depois tinha da Clotilde, 

na [Rua] Comendador Araújo. A própria [Galeria] Cocaco ali. Depois as moldurarias 

começaram a também pôr quadros para expor. Quem mais... [Trecho incompreendido] 

Depois começa outra mais nova, mas depois a segunda parece que foi a Topo [Gobbo], 

Tombo [Fala vários nomes].

AD. -  [Interrupção-telefone] E esse pessoal que se reunia na [Galeria] Cocaco, eles 

conseguiam expor nos Salões [de arte]? Como que era esse começo?

CA. -  Expuseram. Todo o pessoal ia ali, porque o Salão [Paranaense] era realizado na 

Biblioteca Pública [do Paraná]. Então o pessoal mandava e ficava ali xeretando e 

esperando.

AD. -  O resultado?

CA. -  Sair o resultado. Quando passava o júri, se espiava alguma coisa. Porque o 

Mário [Beckmann Rubinski] trabalhava na Biblioteca [Pública do Paraná], o Mário 

[Beckmann] Rubisnki. Ele também conhecia o pessoal, sempre vinha dar uma dica 

para nós. Muitas vezes ali, fazia as exposições na calçada. Quem não era aceito no 

Salão [Paranaense], levava os quadros na rua.

AD. -  E o pessoal do jornal, eles davam uma cobertura boa? Assim com artigos, 

reportagens?

CA. -  Ah. Sim, sim. Ali tinha o Paulo Gnecco também, um médico. O Paulo Gnecco, 

uma vez ele expôs um quadro, uma mão de mão mesmo. Ele arrumou uma mão.

AD. -  Só a mão interessava.
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CA. -  Só a mão que interessava [Trecho incompreendido]. O Aurélio Benitez também 

era jornalista. Ele era freqüentador assíduo dali.

AD. -  Então quem fazia essa parte da crítica, vamos dizer assim, eram os jornalistas? 

CA. -  E. Não, não, não que fosse especificamente crítico, porque não se tinha assim... 

AD. -  Como hoje?

CA. -  Como hoje. A Adalice [Araújo] parece que estava fora, nessa época. Estava na... 

AD. -  Itália, não estava?

CA. -  Estava fora nessa época. Quando ela veio, daí ela começou a fazer alguma 

coisa. Eu sei que todo o pessoal de fora vinha expor na [Galeria] Cocaco. A [Galeria] 

Cocaco êra o centro das atenções e o único local. E era pequeno, não era maior que 

isso aqui [Mostra a sala da sua casa].

AD. -  Que essa sala?

CA. -  Não é. Era isso aqui, mas aqui assim [Mostra a sala, imaginando o tamanho 

interno da galeria]. E tinha lá em cima um mezanino. Lá em cima não é. Era uma 

porta, uma janela e uma portinha.

AD. -  Quer dizer, dava para fazer exposições pequenas, no caso?

CA. -  E. Porque ali, a Eugenia, pelo que eu saiba, pegava os pedidos de molduras,

porque o pessoal ia lá. Pegava os pedidos de molduras, de móveis, até para fazer

também.

AD. -  Sim. Porque ali era central em relação aos outros lugares.

CA. -  Em relação aos outros lugares. Mas ali tinha aquele bar, que a gente tomava o 

chopp, era ali no bar do Jancky [Zankey].

AD. -  Do Jancky [Zankey].

CA. -  Mas, a [Loja] Americana precisava saber de quando ela foi lá. Será que a 

Eugenia não lembra?

AD. -  Nem perguntei para...

CA. -  Não perguntou se existia a [Loja] Americana ali?

AD. -  Se a [Loja] Americana já  existia.

CA. -Talvez quando saiu dali a [Galeria] Cocaco que a [Loja] Americana veio, eu não 

me lembro se naquela época existia a [Loja] Americana, eu vivia ali [Gravação baixa- 

Trecho Incompreendido].
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AD. -  E depois que surgiram essas outras galerias, você acha que interferiu no trajeto 

da [Galeria] Cocaco ou não?

CA. -  Não, acho que não. Não. Cada uma tinha sua proposta, sua vida própria. Como 

concorrência? Se teve concorrência? Acho que não. Ah, porque sempre mudava, as 

galerias. As galerias sempre mudavam de um lado para outro. Quando em 1964 eu fui 

para o Rio de Janeiro foi justamente quando abriram mais galerias, uma febre de 

galerias no Rio de Janeiro.

AD. -  Sei.

CA. -  Como se diz, o processo era mais ou menos o mesmo. Cada vez abria uma 

galeria, mas poucas foram as que ficaram.

AD. -  Abria e fechava?

CA. -  Abria e fechava. Aquela onda. Pensavam que vender quadro era uma loucura, 

todo mundo abria uma galeria. Você pode fazer uma pesquisa, em 1963 e 1964, o que 

abriu de galeria em São Paulo e Rio [de Janeiro] não estava no gibi, cada vez eu ia 

numa inauguração. Em compensação dali quatro a cinco meses você via que...

AD. -  Já fechava?

CA. -  Já fechava e já  abria em outro lugar e fazia outra. Então o processo foi mais ou 

menos o mesmo.

AD. -  Que aconteceu aqui, vamos dizer, depois em 1970?

C A .-É .É .

AD. -  Por que?

CA. - N a  década de 1970.

AD. -  A década de 1960, aqui praticamente não tinha?

CA. -  É. Não tinha. Em 1970 que começou, precisa ver, o que tinha de galeria aí. 

Abriu uma porção, dava para escrever. Aqui tinha uma na esquina, ali na Oliveira 

Belo, ali em cima. Tinha uma, duas, que chegava até a [Galeria] Cocaco. Lá em cima 

tinha mais duas, se eu não me engano. Para cima da [Galeria] Cocaco, ali para o Largo 

de São Francisco tinha mais duas. O que abriu de galeria dá para fazer um belo 

trabalho.

AD. -  Levantamento.

CA. -  E, dava para fazer.
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AD. -  Dava para fazer um percurso do que fechou e do que durou.

CA. -  Não. Do que ficou.

AD. -  É. Ficaram poucas assim?

CA. -  É, basicamente ficaram pouquíssimas.

AD. -  E como que você define o perfil dessas galerias que ficaram, assim, elas 

trabalhavam com que tipo de arte, com que tipo de público?

CA. -  De todo tipo, variado.

AD. -F ..

CA. -  Então, é um negócio complicado a galeria, é e não é. Quer dizer, eu 

pessoalmente hoje se fosse abrir uma galeria. Depois tinha uma galeria lá no Batei 

também. A galeria tem que estar na rua, onde o povo passa. Não adianta estar num 

lugar isolado, ela tem que estar onde o povo passa. Por exemplo, uma sapataria, está 

onde o povo passa, você nem quer comprar o sapato, você olha ali, chega até a vitrine 

e acaba comprando o sapato, olha alguma coisa e para.

AD. -  E verdade.

CA. -  Então de vez em quando na Rua XV [de Novembro] tinha uma sala, não sei 

quem era o dono, que ele alugava as salas para os artistas, era em plena Rua XV, que 

era o [Bairro do] Batei da época.

AD. -  Sim.

CA. -  Então, ali a gente fazia exposições, mas não... [Trecho incompreendido].

AD. -  Isso em que período? Você lembra?

CA. -  Na mesma época.

AD. -  Na mesma época?

CA. -  Na mesma época.

A D .-E m  1960, em 1957?

CA. — E. Então, basicamente, uma galeria tem que estar onde o povo passa, onde o 

povo está. Se eu fosse fazer tinha que fazer onde passava gente.

AD. -  Que era o caso da [Galeria] Cocaco?

CA- -  E o caso da [Galeria] Cocaco, ali passava gente todo dia, então você ia ali, tinha 

um quadro na parede, na outra semana tinha outro, aí olhava alguém, já  quem queria



comprar. Já fazia uma lembrança, fazia um tabuleiro de xadrez, uma coisa mais 

artesanal. Então, basicamente era isso.

AD. -  E você foi para o Rio de Janeiro em 1964 e ficou quanto tempo lá?

CA. -  Eu ia e voltava. Porque eu fazia o curso de gravura. Fiquei basicamente... 

[Gravação baixa-Calderari responde todas as perguntas em pé, e, nesse momento, se 

afasta ainda mais do gravador e começa a procurar alguns recortes de jornais e 

catálogos desse período].

AD. -  E você sentia muita diferença do que estava acontecendo em relação à arte, lá 

no Rio de Janeiro para cá [Curitiba]?

CA. -  Exatamente. Eu acho que caí no lugar certo, porque quando eu cheguei lá 

estavam inaugurando o Museu de Arte Moderna. Você tinha todos os artistas de maior 

importância lá. E eu tinha aula no Museu de Arte Moderna.

AD. -  Você estava no centro?

CA. -  No bolo da coisa. E além disso... [Procura um recorte de jornal, um catálogo]. 

AD. -  Você fez bastante exposição fora também? [Continua procurando os recortes de 

jornais].

CA. -  Aí tem uma porção de coisa que não vem ao caso.

AD. -  Sim.

CA. -  Mas estava sempre o pessoal lá no Museu de Arte Moderna, então você via 

todos os artistas... [Cita alguns nomes-Trecho incompreendido]. E ali passou a ser uma 

referência sul-americana. Pessoal do Chile, da Argentina, do Uruguai, da Bolívia, do 

Paraguai, iam também para o Rio [de Janeiro], porque lá a gravura começou a aparecer 

como curso, era o ateliê de gravura do Museu de Arte Moderna. Ali vinham 

basicamente todos os artistas. Eu estava nesse bolo. E quando eu vinha para cá... 

Porque foi a partir de 1960 que mudou.

AD. -  Sei.

CA. -  Em 1959 para 1960, que mudou tudo. Mudou, digamos, toda a conceituação, 

independente do [Guido] Viaro, do [Theodoro] De Bona. Mas o [Guido] Viaro e o 

[Theodoro] De Bona não tinham muita restrição com a arte moderna. Pois alguns 

tinham restrição com artistas jovens. Mas o [Guido] Viaro e o [Theodoro] De Bona 

jamais foram contra esse tipo de coisa.
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AD. -  Você diz que mudou a conceituação, aqui no Paraná [Curitiba], no caso?

CA. -  É. No Paraná.

AD. -  Em relação à tendência da arte, era isso? [Calderari continua procurando os

recortes de jornais].

CA. -  Olha, isso aqui é lá da [Galeria] Cocaco, sempre era lá... [Mostra um artigo do 

jornal]. Deixa eu ver uma coisa. [Procurando o trecho do artigo], Olha o primeiro 

prêmio [Calderari lê diretamente do jornal]: "Primeiro prêmio do Salão do Paraná, no 

valor de Quinhentos Mil Cruzeiros foi conferido ao pintor paulista Ianelli", o Nacional 

[Afirma Calderari].

AD. -  Ianelli?

CA. -  Ali como se fosse nacional [Continua lendo o artigo]. "E o melhor artista do 

Paraná, Fernando Calderari, com Duzentos Mil Cruzeiros" [Termina d e le r], Era 

dinheiro pacas [Fala com exaltação].

AD. -  O Salão do Paraná tinha uma premiação nacional e paranaense?

CA. -  E, para o paranaense [Mostra outro recorte de jornal]. Olha aqui, esse aqui é do 

Salão Primavera.

AD. -  Nesse período você já  tinha terminado a Belas Artes [Escola de Música e Belas 

Artes do Paraná - EMBAP] ou não?

CA. -  Não, eu estava no segundo ano da Escola [EMBAP].

AD. -  Você estava no segundo ano da Belas [Artes]. E esse teu prêmio [Do Salão 

Primavera] era com obra abstrata?

CA. -  Era semi-abstrata.

AD. -  Era semi-abstrata?

CA. -  Semi-abstrata. Uma figuração abstratizante [Mostra mais um recorte de jornal]. 

Aqui, a Tomie Ohtake, ela ganhou um prêmio também e eu peguei o outro. [Continua 

procurando recortes de jornais]. Esse aqui [Mostra outro artigo].

AD. -  [Eu leio o título] "Segundo Salão [Anual] de Curitiba".

CA. -  E aqui [Calderari lê a reportagem]. "Prêmio de melhor artista paranaense, 

prêmio COCEP -  Conselho das Classes Produtoras -  Fernando Calderari".

AD. -  COCEP?

C A .-CO CEP.
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AD. -  Essas empresas patrocinavam os prêmios?

CA. -  [Mostra outro artigo] Olha esse aqui, esse aqui foi em 1961.

AD. -  "Calderari que na Escola [EMBAP] é acadêmico e fora dela se espalha" [A 

frase é a manchete do jornal, que eu leio em voz alta]. Esse também era salão?

C A .-  Eu estava no terceiro ano da Escola [EMBAP].

A D .- No terceiro ano?

CA. -  No terceiro ano.

AD. -  E a Escola [EMBAP] era mais acadêmica, ainda nesse período?

CA. -  E. Ela tinha, como se diz, a proposta da Escola [EMBAP] era: enquanto se 

estivesse lá, fazia-se o que se tinha que fazer lá. Os moldes e os modelos acadêmicos. 

Olha esse aqui [Mostra outro recorte de jornal].

AD. -  "Quadros de artistas plásticos do Paraná, na Bienal de Paris" [Lendo em voz alta 

a manchete do recorte de jornal]. Esse é de quando?

CA. -  Helena Wong também freqüentava lá e todo o pessoal. A [Galeria] Cocaco era o 

ponto de referência [Calderari continua folhando os jornais]. Quer ver quando eu fiz 

exposição lá? Eu e o [Guido] Viaro fizemos uma exposição no Rio [de Janeiro], na 

Galeria Gead [Em 1963].

AD. -  Você e o [Guido] Viaro?

CA. -  Eu e o [Guido]. E teve o... [Continua lendo o jornal, lendo os nomes dos 

artistas-Gravação com som baixo-Trecho incompreendido], a Fayga [Ostrower], todo 

o pessoal era da minha turma... No Paraná, aconteceu aquele episódio do café, da 

geada, que pegou fogo, aquele...

AD. -  Sei.

CA. -  E nós demos dinheiro para ajudar.

AD. -  Nossa.

CA. -  Com os quadros que vendemos no Rio [de Janeiro]. Demos dinheiro para 

ajudar.

AD. -  Vocês aj udando...

CA. -  A campanha. Teve uma campanha para ajudar [Risos].

AD. -  E daí, dos quadros que vocês tinham lá no Rio [de Janeiro], do trabalho de lá, 

ajudaram aqui.
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CA. -  É, ajudando aqui. É uma barbaridade [Continua folhando alguns jornais e outros 

papéis]. Esse aqui eu estou fazendo... [Mostra toda a papelada, um arquivo pessoal 

com os artigos da sua trajetória]. Porque o Sérgio diz que vai lançar um livro meu 

Conhece o Sergio Kirdziej?

AD. -  Conheço. Eu tive aula com ele.

CA. -  É. O Sergio foi meu aluno.

AD. -  É?

CA. -  Todos eles foram meus alunos.

AD. -  Você deu aula bastante tempo ali na Belas [EMBAP]?

CA. -  Dei, dei muito [Mostra outro artigo]. Esse aqui sobre o Museu de Arte Moderna. 

AD. -  Em 1963? [Leio a data do artigo em voz alta].

CA. -  Olhe os professores [Calderari lê no catálogo o nome dos professores]. Veja aí 

os artistas [Mostra o catálogo para mim]. Não sei se estou aqui... Aqui [Aponta para o 

seu nome no catálogo].

AD. -  Era o curso de gravura que você fazia?

CA. -  Olhe os gravadores... [Calderari lê os nomes dos artistas na seqüência do 

catálogo, menciona vários nomes-Trecho incompreendido]. Todo o pessoal.

AD. -  Sim.

CA. — O pessoal de fora também ia lá, tinha todo mundo lá.

AD. -  Sei.

CA. -  Em 1963. Então, basicamente era isso. Você sentia justamente essa valorização 

da própria... como se diz, tinham um panorama diferente. Quando eu vim para cá... A 

minha história não tem nada com a [Galeria] Cocaco.

AD. -  Que daí já  é outra coisa.

CA. -  Outra coisa.

AD. -  E. E você teria mais alguma coisa da [Galeria] Cocaco para complementar, que 

eu não perguntei, o que se passou sem falar?

CA. -  Não. Acho que não. Você chegou a visitar o Ennio [Marques Ferreira] ou não? 

AD. -  Já conversei com ele.

CA. -  Falou com ele?

AD. -  Falei com ele.
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CA. -  Essa parte que eu digo foi justamente a parte mais importante da... que ela teve 

uma contribuição, porque ao menos era o lugar... você tinha onde mostrar o trabalho. 

AD. -  Sim.

CA. -  Que justamente a gente fazia. E era o que tinha.

AD. -  Não tinha outro meio?

CA. -  Não, não tinha outro meio ou então aquelas salas que eventualmente o rapaz 

alugava.

AD. -  Sei. Mas, por exemplo, não tinha encomenda?

CA. -  Pois é, ao invés de deixar... o rapaz tem uma sala para alugar...

AD. -  Sei.

CA. -  Entendeu? Em vez de deixar fechado, alugavam ali.

AD. -  O que para ele também era vantagem?

CA. -  Era vantagem, porque o rapaz pagava uma grana.

AD. -  Claro. Era um extra até que alugasse.

CA. -  Era um extra até que ele alugasse, porque ele não tinha vínculo nenhum.

AD. -  Mas, nesse período, por exemplo, não tinha encomenda do Estado para fazer 

alguma obra pública? Algum painel? Alguma coisa assim?

CA. -  Tinha, tinha, eventualmente tinha.

AD. -  É.

CA. -  Eventualmente tinha.

AD. -  Que daí isso também... [Calderari continua falando, interrompe a minha 

pergunta].

CA. -  O Poty [Lazzarotto] também freqüentava ali, todos esses... Eu posso estar 

omitindo algum nome. Você pode por todo mundo da época aí.

AD. -  Depois eu faço um pente fino.

CA. -  Helena Wong, Poty [Lazzarotto]. Quem mais? Tinha o Waldemar Roza, o 

Amey, o Antonio Amey. Todo o pessoal. Todo mundo tinha que passar ali. Era o 

ponto de referência na cidade.

AD. -  E. Então era isso aí. Obrigada Calderari.

FIM DE ENTREVISTA
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