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RESUMO 

O presente trabalho aborda parte da vida e a obra do artista Frans Krajcberg (1921, Polônia – 

2017, Brasil), judeu não ortodoxo, que atuou como soldado combatente durante a Segunda 

Guerra Mundial e posteriormente, no Brasil, tornou-se um artista ambientalista. O tema 

escolhido para a presente tese origina-se na busca pela compreensão da importância da 

produção de Frans Krajcberg a partir de troncos, raízes, cascas e partes de árvores calcinadas. 

O objetivo geral desta tese é demonstrar a importância da produção escultórica de Frans 

Krajcberg como instrumento de conscientização da civilização contemporânea na conservação 

do bioma Amazônia. Tem como objeto de estudo o conjunto de esculturas expostas na 32ª 

Bienal de São Paulo, analisado do ponto de vista da estética. A trajetória percorrida para chegar 

ao objeto de estudo teve por base a pesquisa bibliográfica e documental, para o levantamento 

de dados históricos com início na década de 1950 até a década de 1980, período que revela a 

importância do encontro de Frans Krajcberg com a paisagem natural do Brasil amazônico e 

para o seu desenvolvimento como artista ambientalista e que culminou com a produção das 

esculturas expostas na 32ª Bienal de São Paulo. 

 

Palavras-chave: Frans Krajcberg, arte ambiental, arte e meio ambiente, escultura, Amazônia. 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This work addresses the life and work of the artist Frans Krajcberg (1921, Poland – 2017, 

Brazil), an unorthodox Jew, who served as a combatant soldier during World War II and later, 

in Brazil, became an environmental artist. The theme chosen for the present thesis originates in 

the search for understanding the importance of Frans Krajcberg's production from trunks, roots, 

barks and parts of calcined trees, as an instrument to awaken the environmental awareness of 

humanity especially directed to the conservation of the Amazon biome, focusing on the set of 

sculptures exhibited at the 32nd Bienal de São Paulo, this set of sculptures being the object of 

study of this thesis to be analyzed from the point of view of aesthetics and politics. The 

trajectory to reach the object of study was based on bibliographic and documentary research, 

for the collection of historical data from the 1950s to the 1980s, because it is the period that 

reveals the importance of Frans Krajcberg's meeting with the natural landscape of Amazonian 

Brazil and for its development as an environmental artist that culminated in the production of 

sculptures exhibited at the 32nd Biennial of Sao Paulo. 

 

Keywords: Frans Krajcberg, environmental art, conceptual art, sculpture, Amazon. 
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Introdução 

  

O ponto central deste trabalho é a atividade do artista Frans Krajcberg (12 abr. 1921, 

Kozienice, Polônia – 15 nov. 2017, Rio de Janeiro, Brasil), como origem para reflexões sobre 

o encontro da arte e do ativismo ambiental.  

Krajcberg foi um artista defensor da natureza, especialmente do bioma1 Amazônia2. 

Judeu, de origem modesta, perdeu toda a família no genocídio ocasionado pelo governo militar 

nazista liderado por Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial.  

Para se entender as dolorosas cicatrizes de Krajberg, cujos pais vivenciaram a 

experiência de três guerras antes de falecerem, vale a pena recordar que foi no clima de tensão 

e entreguerras que nasceu Krajcberg, filho de Całka Krajcberg (1892 – 1942) e Bina Krajcberg 

(1891 – 1942). Ao todo, foram seis os filhos do casal: Chaja Sura (1914- 1942), Berek David 

(1916 - 1942), Abram Gerzon (1918– 1942), Froim (1921 – 1942), Cyrla Szewa (1923 - 1942) 

e Szlama Krajcberg (1935-1942). A Sra. Bina era dona de casa e o Sr. Całka era sapateiro.  
Krajcberg, o quarto filho do casal, recebeu o nome de Froim Krajcberg em língua 

polaca, que em língua hebraica significa Ephraim Kreizberg. O nome Ephraim Kreizberg 

aparece no Yizkor Book3 (1985) de Kozienice, onde está registrada a fuga de Krajcberg para a 

União Soviética durante a Guerra (LAHAT, 1985, p. 178).  

De acordo com o relato do artista, sua mãe era uma militante do partido comunista 

e por isso foi morta pelos soldados nazistas alemães. “Após entrar numa determinada sala, vi 

 
1 O bioma, na definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é o conjunto de vida (vegetal e 

animal) definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com 

condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, resultando em uma diversidade de flora 

e fauna próprias. Os biomas brasileiros são a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pampa e o 

Pantanal (IBEGE, 2021). 
2 A Amazônia compreende nove países da América do Sul (Brasil, Colômbia, Suriname, Peru, Guiana, Guiana 

Francesa, Venezuela, Equador e Bolívia) e tem 60% de sua área inserida no território brasileiro, em nove estados: 

Mato Grosso, Acre, Amazonas, Rondônia, Amapá, Roraima, Pará, Maranhão e Tocantins. Denominado de bioma 

Amazônia, esse território tem aproximadamente 4,2 milhões de km², concentra a maior floresta tropical do mundo 

e 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas, que abrigam a maior quantidade de espécies da flora e da fauna 

(LEAL, J. L. S. 2019). 
3 Yizkor Book é uma coleção de livros memoriais de uma comunidade judaica destruída durante o Holocausto. Os 

livros são publicados por ex-moradores de uma cidade ou região, durante a Segunda Guerra Mundial. A maioria 

desses livros são escritos em iídiche ou hebraico, alguns incluem seções em outras línguas. Desde a década de 

1990, muitos desses livros, ou suas seções, foram traduzidos para o inglês, digitalizados e disponibilizados online. 

Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Yizkor_books.  Acesso em 06 fev. 2019. 
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minha mãe enforcada com uma corda e seu corpo estava pendurado pelo pescoço” (OLIVEIRA, 

2015, p. 22-23).  

Em entrevista concedida a Oliveira, o artista relatou suas dificuldades desde a 

infância, seus sofrimentos por ser judeu. Segundo Oliveira: 

 

[...] Krajcberg conta que, por ser muito sensível, sofria demais com o sistema 

de segregação que os judeus viviam na Polônia. Essa limitação a que foi 

submetido marcou profundamente sua existência, tanto que, após a guerra, 

jurou que nunca mais visitaria a Polônia [...] O artista sempre questionou o 

porquê daquela situação, de todos morando em uma mesma cidade, falando a 

mesma língua, porém, uns tinham mais direitos que outros. Ele recorda que 

começou a pintar aos 13 anos de idade, em uma pequena “casa” que construiu 

sobre uma árvore (OLIVEIRA, 2015, p. 101).  

 

Após o término da Guerra, Krajcberg viveu na Alemanha e França antes de chegar ao 

Brasil. Do Rio de Janeiro foi para São Paulo e trabalhou em diferentes lugares. Foi pintor de 

azulejos na Osiarte4 e, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, foi pedreiro, carpinteiro e 

pintor.  Quando esteve no Paraná trabalhou na Indústria de Papel Klabin, mas, depois de algum 

tempo, decidiu deixar o emprego e ir morar em uma floresta de pinheiros. 

Em 1957, Krajcberg naturalizou-se brasileiro e participou da 4ª Bienal Internacional 

de São Paulo – atualmente denominada Bienal de São Paulo – com quatro pinturas relacionadas 

ao tema natureza e recebeu o prêmio de melhor pintor nacional. As décadas de 1950 e 1960 

foram décadas de muita dedicação ao trabalho, de modo que o artista iniciou sua inserção no 

mercado de arte nacional e internacional, mas foi a partir da década de 1970 que ele ganhou 

projeção mundial como artista e ambientalista, com obras que manifestavam enfaticamente sua 

preocupação com a destruição da natureza, especialmente com a Floresta Amazônica. 

 
4 OSIARTE, Atelier de Arte Decorativa, empresa paulistana não mais existente, foi criada em 1940 pelo arquiteto 

e pintor Paulo Cláudio Rossi Osir (1890-1959), visando atender a uma grande encomenda de Painéis de Azulejos 

para o prédio do antigo Ministério da Educação e Saúde, hoje denominado Palácio Gustavo Capanema no centro 

da cidade do Rio de Janeiro, em pleno período da Segunda Guerra Mundial. O prédio de quatorze andares incluiu 

grande número de obras de arte de pintores e escultores renomados, painéis de azulejos de Portinari e Paulo Rossi 

Osir e jardins projetados por Roberto Burle Marx. Face à sua importância e particularidades arquitetônicas, a 

edificação foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1945. A OSIARTE também 

produzia painéis de pequenas dimensões – composições decorativas pintadas por diversos artistas, compostos de 

um ou mais azulejos. Também produzia azulejos para banheiros, lavabos, fontes etc. Na série denominada Motivos 

do Folk-Lore Brasileiro havia trabalhos compostos de um ou mais azulejos de 15 cm x 15 cm, emoldurados como 

um quadro de parede. Disponível em: https://www.catalogodasartes.com.br/artista/Osirarte/. Acesso em: 04 ago. 

2022.  
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Em 1972, influenciado pelo arquiteto Zanine Caldas, o artista fixou residência no 

sul da Bahia, no município de Nova Viçosa, onde passou a maior parte da vida lutando contra 

a devastação das florestas brasileiras por meio de suas obras. Nos trinta e sete hectares que 

formam o Sítio Natura, a galerista e amiga de Krajcberg por quase trinta anos, Marcia Barrozo 

do Amaral, estima que o artista tenha legado ao estado da Bahia cerca de mil e quinhentas obras 

entre esculturas, gravuras, pinturas e fotos. Grande parte das obras está nesse sítio, que foi 

convertido no Museu do Ambiente, também chamado de Museu Frans Krajcberg, inaugurado 

oficialmente em quinze de novembro de 2018, em celebração ao primeiro ano da morte do 

artista (PENNAFORT, 2017). 

Krajcberg se interessou pela arte desde sua juventude, mas foi no contato com a 

paisagem natural brasileira que ele atingiu o seu ápice como artista, tornando-se um escultor 

ícone na história da arte ocidental. Ao viajar pelas regiões do Brasil onde ocorriam as 

queimadas, ele se deparou com cenas chocantes de destruição que acenderam nele o desejo de 

abraçar a causa conservacionista ambiental. Segundo Krajcberg:  

 

 [...] Ao viver no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas e no Sul 

da Bahia, percebi que minha missão como brasileiro era denunciar, gritar por 

um equilíbrio ecológico, pelo fim das queimadas, dos desmatamentos 

desmedidos, das destruições, da dizimação dos povos indígenas, contra as 

desigualdades sociais e pela conscientização e qualificação do cidadão 

brasileiro. O homem depende de uma natureza que desconhece e no 

desconhecimento agride (KRAJCBERG, 2003, p.7). 

 

No Brasil, o homem tem sido a principal causa do desmatamento. Entre as várias 

ameaças pela ação do homem, três se destacam: maior obtenção de solo para a agropecuária, 

uso das árvores na indústria madeireira e a especulação imobiliária. Na região da Amazônia 

outras ameaças ocorrem constantemente, como: “o modelo fundiário, o narcotráfico e a 

guerrilha, o tráfico de animais e plantas – a biogrilagem, a caça predatória, as grandes obras 

[...], o garimpo e a pesca predatória” (MEIRELLES FILHO, 2006, p.159).  

Uma das graves consequências do desmatamento é a falta de água e a desertificação. 

Entretanto, a prática intensa e continuada da eliminação das florestas brasileiras está ligada à 

cultura do desmatamento pelo fogo, aliada à falta de fiscalização suficiente por parte do governo 

quanto ao cumprimento das leis, e à não punição dos responsáveis por essas práticas criminosas. 

No entanto, mesmo em um país sem a tradição da população nas discussões e decisões sobre as 
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questões ambientais, destacam-se pessoas independentes que defendem suas convicções e 

trabalham nessa direção. O artista e ambientalista Krajcberg foi um exemplo notável de uma 

vida nesse sentido. Os registros que realizou fotograficamente, e seus vários trabalhos artísticos 

com diferentes técnicas, certificam-nos da sua sensibilidade e riqueza de olhar, mas o 

testemunho maior sobre a seriedade com que encarava os assuntos relacionados às queimadas 

florestais são as suas esculturas. 

As esculturas com troncos de árvores mortas que chamamos de arte, por ele eram 

chamadas de atos políticos (SANTANNA, 1995).  

Em entrevista à Folha de São Paulo, durante a mostra ocorrida no Museu 

Metropolitano de Arte e no Jardim Botânico de Curitiba, Krajcberg afirmou: “Queimam agora 

muito mais do que antes. Impressionou-me o massacre que vi no ano passado no Acre. Fiquei 

até doente [...]. Tudo que faço é político [...] Luto com meu trabalho para mostrar a minha 

revolta [...]” (SANTANNA, 1995). 

Dessa grande necessidade de defender a natureza, surgiu a obra singular de 

Krajcberg, impregnada de emoções experimentadas pelo artista e transformadas em manifestos 

em forma de arte. Até mesmo a sombra da morte se transformou em produto da plasticidade 

dos seus painéis. Krajcberg alcançou seus noventa e cinco anos tendo participado de oito 

edições das Bienais de São Paulo, desde a primeira edição ocorrida em 1951 até a 32ª Bienal, 

Incerteza Viva, ocorrida em 2016, onde se consolidou mais uma vez como um artista precursor 

da arte destinada à conservação dos biomas brasileiros.  

Levando-se em consideração a importância de Krajcberg e sua obra, o objetivo 

geral desta tese é demonstrar a importância da sua produção escultórica como instrumento de 

conscientização da civilização contemporânea na conservação do bioma Amazônia. 

Dentre os objetivos específicos da tese estão: 

1) Compreender o espaço que a escultura de Krajcberg ocupa no universo das artes 

plásticas contemporâneas no Ocidente; 

2) Verificar se há uma relação da paisagem natural do Brasil amazônico com a 

produção artística de esculturas de Krajcberg; e 

3) Apresentar a relevância do trabalho artístico em defesa da natureza e a sua 

contribuição para a conservação da vida nas florestas brasileiras, bem como a 

importância desse trabalho para as próximas gerações. 
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Krajcberg foi um marco importante na história da arte brasileira, excepcional por 

se tratar de um artista ambientalista que utilizou a estética para denunciar a destruição dos 

biomas brasileiros. A partir dessa afirmação, foram estabelecidas as seguintes hipóteses: 

 

1) Ao entrar em contato com a paisagem natural da Amazônia através das várias 

viagens que fez, Krajcberg se sentiu impelido a agir em prol da causa ambiental, 

utilizando-se dos troncos calcinados. Dessa ação surgiu uma arte singular que 

pode ser denominada de “escultura krajcberguiana”, uma vez que inventou uma 

linguagem e se ateve a ela. 

2) A trajetória do desenvolvimento da escultura de Krajcberg é uma forma de 

fortalecimento da consciência ambiental como solução para a conservação dos 

biomas no mundo. 

3) A consciência ambiental como solução para a conservação dos biomas do 

mundo propiciou a saída de Krajcberg dos cânones da história da arte e fez com 

que retornasse com uma nova maneira de pensar a escultura. 

 

Quanto aos procedimentos metodológicos, pretendeu-se proceder ao levantamento 

histórico do artista e sua obra, considerando como objeto de estudo da presente tese as 

esculturas de Krajcberg expostas na 32ª Bienal de São Paulo, em 2016.  

Uma das maiores dificuldades no levantamento de dados nesta tese foi a falta de 

registros pessoais do artista e de documentação oficial que ateste a veracidade dos relatos de 

Krajcberg. Para refletir sobre a problemática apresentada, assim como para elucidar os fatos, 

este trabalho apoia-se na pesquisa bibliográfica, documental e depoimentos, tal qual 

recomendado por Martins (1994).  

Tereza Haguette destaca alguns pontos relevantes que podem ser considerados na 

história de vida como fonte documental. Um desses pontos é que o método pode ser um ponto 

de referência para avaliar fontes documentais que relatam sobre o percurso existencial de um 

sujeito. Não quer dizer que os resultados obtidos a partir da análise da vida pesquisada possam 

ser a base para generalizar as outras, mas pode até mesmo significar um caso adverso, exigindo, 

então, novas pesquisas (HAGUETTE, 1990). Isso ocorreu com respeito a algumas informações 

que constam no trabalho de Oliveira (2015), colocando-nos em dúvida a ponto de procurarmos 

em outras fontes algumas informações mais precisas, como, por exemplo, a data de chegada de 

Krajcberg ao Brasil e sua data de nascimento. 
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Ao nos referirmos aos termos pesquisa bibliográfica e pesquisa de história de vida 

(HAGUETTE, 1990), temos de levar em consideração de que a busca pela precisão conceitual 

está fora dos limites deste trabalho, uma vez que esse é ainda tema de debate de muitos autores 

na atualidade (SILVA, 2002).  Krajcberg não mantinha um diário ou relatórios para reforçar a 

história de vida dele, por esse motivo, nessa pesquisa a história de vida é feita pela palavra de 

outras pessoas e através dos documentários em que o artista se mostra de forma mais pessoal. 

As escolhas acima, aliadas à teoria desenvolvida por Panofsky (1991), são 

fundamentais para a interpretação da arte produzida por Krajcberg e se justificam na suposição 

de que as marcas da miséria, racismo, perseguição e guerra permaneceram em Krajcberg 

durante toda a vida e dialogaram com a sua forma de expressão artística em defesa da natureza.  

Considerando-se a importância de se seguir uma metodologia para o 

desenvolvimento de uma boa pesquisa na área da arte, e que na arte existe um caráter pessoal 

de interpretação, o levantamento de dados procurou ser o mais fiel possível à realidade dos 

fatos. Cuidadosamente, as fontes selecionadas para a interpretação dos resultados foram 

pensadas de forma a contribuírem para novas reflexões e investigações. Para tal, a consulta de 

diferentes autores sobre metodologia de pesquisa contribuiu para se alcançarem os objetivos 

propostos. Entre esses autores estão: Silvio Zamboni (2012), Gilberto de Andrade Martins 

(1994), Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Lakatos (1982), Antonio Joaquim Severino 

(2000) e Umberto Eco (1985). 

Segundo Zamboni, em seu livro A Pesquisa em Arte: um paralelo entre arte e 

ciência,  a pesquisa em arte é uma atividade sistemática, ou seja, requer um método e ao 

reconhecê-la como área do conhecimento deve-se levar em consideração que a arte tem um 

caráter pessoal de interpretação, o que se diferencia da ciência, pelo fato de haver diferentes 

linguagens artísticas em nosso meio que, consequentemente, produzem diversas formas de 

interpretações por parte do interlocutor, interpretações essas subjetivas. Dessa forma, afirma-se 

que a interpretação dos resultados de uma pesquisa em arte não pode ser compreendida de uma 

única maneira. 

 

[...] como qualquer atividade humana, pesquisa enquanto processo não é 

somente fruto do racional: o que é racional é a consciência do desejo, a 

vontade e a predisposição para tal, não o processo da pesquisa em si, que 

intercala o racional e o intuitivo na busca comum de solucionar algo. Esses 

conceitos servem tanto para a ciência quanto para a arte, pois pesquisa é a 
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vontade e a consciência de se encontrar soluções, para qualquer área do 

conhecimento humano (ZAMBONI, 2012, p. 51). 

 

Os primeiros depoimentos levantados nesta tese foram os dos judeus da cidade de 

Kozienice que sobreviveram à perseguição nazista, registrados no Yizkor Book (1985), com o 

intuito de favorecer a compreensão da pesquisadora sobre a personalidade do artista e seus 

traumas e revoltas que o próprio artista citou em diferentes ocasiões. 

 Foram coletados materiais para a realização desta pesquisa, sobretudo entrevistas 

ou conversas informais com especialistas como João Meirelles Filho, Uillian Trindade Oliveira, 

Ricardo Ribemboin, Ana Paula Marques e Marlene Figueiredo Gonçalves. 

Meirelles Filho pode ser situado como importante referência no campo da pesquisa 

histórica, nas diferentes abordagens da temática das paisagens do Bioma Amazônia e 

contribuição dos viajantes, além de autor de grande relevância na pesquisa de vida relacionada 

a Krajcberg, com quem manteve amizade por mais de três décadas, além de ter participado 

durante quase quatro anos das expedições com o artista à Amazônia. Desde 1984, Meirelles se 

dedicou ao movimento ambientalista e é autor de vários livros, entre eles, Grandes Expedições 

à Amazônia Brasileira século XX (2011) e O livro de Ouro da Amazônia (2006), além de vários 

artigos que fazem parte da bibliografia desta tese, como, por exemplo, O manifesto do artista 

brasileiro Frans Krajcberg. 

Foram realizadas conversas informais com Oliveira, autor da tese Frans Krajcberg: 

História de Vida e Processo de Criação (2015), que faz parte da bibliografia desta tese, para 

esclarecimentos de dúvidas sobre Krajcberg, o que nos levou ao conhecimento do artista 

Denarte de Jesus, um artista totalmente influenciado pela amizade e obra de Krajcberg, como 

relatado no terceiro capítulo desta tese.  

O designer Ribenboim foi contactado para obtenção de informações sobre a lista 

das exposições das quais Krajcberg participou em vida e principais premiações recebidas.  A 

assessora do Arquivo Bienal, Ana Paula Marques, colaborou via e-mail com o envio das 

imagens fotográficas relacionadas a Krajcberg e suas obras. Marlene Figueiredo, uma das 

herdeiras de Krajcberg que zelou pelo Sítio Natura após a morte do artista até o início do 

segundo semestre de 2022, esclareceu dúvidas e enviou referência bibliográfica sobre o artista 

e sua obra. 

Também foi realizada extensa revisão bibliográfica com o olhar voltado para o 

século XX, a começar pela arte de vanguarda de Krajcberg entre os modernistas do séc. XX 
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(ARGAN, 2014; FABRIS,2016; KRAUS, 2007; CHAMETZKY, 2001; AMARANTE, 1989; 

OLIVIERA, 2015; MEIRELLES FILHO, J., 2011; FERNANDINO, 2014 etc), sobre o 

patrimônio chamado Amazônia (DEAN, 1995; MEIRELLES FILHO, 2006 e 2011, 

KRAJCBERG, 2013, 1987; JUSTINO, 2005; MEE, 1980; BURLE MARX, 1997, 2004; 

ANDUJAR, 2015; AMAZÔNIA, 2022; VENTRELLA, 2015; FERNANDINO, 2014 etc) e 

sobre a escultura em Frans Krajcberg (RAQUEJO, 1998; MATOS, 2016; MEIRELLES 

FILHO, 2020; MOREIRA, 2022; COUTO, 2000, ISAAC, 2013; JUSTINO, 2005;  KRENAC, 

2019,  etc.). 

Ao se pensar na força da sua arte como uma extensão do seu ser, é possível entender 

a importância de se conhecer a história de vida de Krajcberg. Nessa direção, a história de vida 

nos possibilita compreender a sua atuação no cenário artístico e ecológico mundial e a sua 

influência em vida por mais de cinquenta anos. 

As análises do objeto de estudo desta tese foram feitas com base nas propostas de 

Panofsky (1991). As obras analisadas foram as expostas na Bienal de 2016. Tivemos acesso ao 

material fotográfico disponibilizado pela Bienal de São Paulo, à tese de Uilliam Trindade 

Oliveira e à visita realizada pela pesquisadora no Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia à 

exposição Frans Krajcberg: por uma arquitetura na natureza, em julho de 2022, para 

fotografar as obras que integraram os conjuntos expostos na 32ª Bienal de São Paulo em 2016. 

Considerando as afirmações acima, esta tese está estruturada em capítulos, como 

expomos a seguir. 

 

O primeiro capítulo, A arte de vanguarda de Krajcberg entre os modernistas do 

séc. XX, foi subdividido em duas partes, com foco na relação da Europa com o Brasil 

Modernista e a trajetória de Krajcberg pelas Bienais Internacionais de São Paulo a partir da 

Bienal de 1951 com apoio de Ciccillo Maratazzo para exposição das suas pinturas, e mais tarde 

com a exposição das suas esculturas.  

O segundo capítulo, O Patrimônio chamado Amazônia, foi subdividido de modo a 

contemplar a valorização da Amazônia através dos diversos olhares de Mee, Burle Marx e 

Andujar, além do olhar artístico e ambientalista de Krajcberg principalmente entre as décadas 

de 1970 e 1980, com vasta produção escultórica em diferentes materiais. 
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O terceiro capítulo, A escultura de Frans Krajcberg, foi subdividido em cinco 

partes principais envolvendo Arte e Meio Ambiente Natural, com destaque para a Arte 

Ambientalista de Krajcberg, a Análise das Esculturas Expostas na 32ª Bienal de São Paulo 

e seu Significado. 
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Capítulo I 

A arte de vanguarda de Frans Krajcberg entre os modernistas do séc. XX 

O que está amalgamado na biografia do artista Frans Krajcberg são as 

figuras da modernidade do emigrado, o viajante, o estranho, o sobrevivente 

das diferentes guerras do século XX, não apenas como a forma do testemunho 

do artista, mas como operador de um deslocamento para uma complexa 

noção de arte-testemunho(...) (NORONHA; AMBRIZZI, 2008, p. 57). 

 

Neste capítulo, abordamos sobre o panorama histórico da arte modernista do início 

até os meados do século XX na Europa e Brasil, a vinda e contribuição dos artistas europeus 

para a arte moderna brasileira, a chegada de Krajcberg ao Rio de Janeiro e sua inserção e 

ascensão no meio artístico.  

Após todas as dificuldades enfrentadas desde o dia do seu nascimento, tendo de se 

adaptar aos preconceitos da sociedade polonesa de Kozienice contra os judeus, e passando 

vários anos lutando como soldado durante a Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 

1945, período em que sua família foi morta (BLUMENTAHAL, 1985), Krajcberg conseguiu 

adquirir forças para continuar a viver. 

Após o fim da Guerra, Krajcberg se viu sem seus entes queridos, sem casa e sem 

trabalho. Ele foi para a Alemanha e França antes de iniciar sua viagem ao Brasil, o que 

significou uma grande mudança de vida e, a longo prazo, uma mudança fenomenal no seu jeito 

de entender e produzir arte. 

 

1.1 Da Europa para o Brasil modernista 

 

O movimento modernista, que brotou no final do século XIX na Europa com o 

impressionismo, ganhou força no problemático momento histórico entre as duas Guerras 

Mundiais. Após a Primeira Guerra, o império alemão passou de dois milhões, novecentos e 

quinze mil e sessenta e nove quilômetros quadrados para quinhentos e quarenta mil quilômetros 

quadrados. O Tratado de Versalhes, de 1919, estipulou as reparações que a Alemanha teria que 

fazer. Isso causou sérios danos econômicos à nação alemã, provocando uma hiperinflação no 

ano de 1923. Chegou o dia em que era necessária uma nota de um bilhão de marcos para 
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comprar uma passagem de bonde, inúmeras cidades e firmas necessitaram imprimir seu próprio 

dinheiro de emergência, gerando um caos nos pagamentos (COUTO; HACKL, 2007). Em um 

contexto caótico e com a população desesperançada, movimentos paramilitares e as forças 

políticas radicais ganharam força. A República de Weimar ascendeu na Alemanha 

contemporaneamente ao primeiro movimento Antifa chamado de Antifaschistische Aktion, 

proclamado pelo Partido Comunista Alemão em seu jornal Die Rote Fahne, em 1932 (OS 

ANTIFASCISTAS, 2020). 

Dentre todas as correntes modernistas das artes plásticas do início do século XX, o 

dadaísmo foi provavelmente uma das que mais chocou seus contemporâneos, colocando os 

conceitos da arte em cheque, a partir do momento que expôs a arte conceitual e a valorização 

do ready-made. Essa corrente, que nasceu na Suíça e inicialmente pregou a arte anarquista e 

desvinculada de tudo e todos, passou a ter cunho político entre os dadaístas alemães. Mas, talvez 

o mais importante da corrente dadaísta, seja o fato de, através de suas obras, ter corroborado 

para as reflexões sobre os conceitos existentes e os novos conceitos em construção na arte 

conceitual.  

Um dos artistas ícones do dadaísmo foi Marcel Duchamp, que ao se afastar do 

cubismo abriu espaço para os ready-mades como parte de seus projetos, uma vez que uma 

resposta sugerida pelos ready-mades foi de que um trabalho de arte não pode ser um objeto 

físico, mas sim uma questão sobre a natureza exata do trabalho (KRAUSS, 2007), ou seja, já 

havia uma reflexão sobre o conceito de escultura, que estava desabrochando para uma prática 

totalmente inusitada, fugindo dos cânones tradicionais.  

A obra Fonte, de 1917, assinada pelo pseudônimo e datada R. Mutt/ 1917, era um 

mictório que Marcel Duchamp inscreveu na mostra dos independentes de Nova York, onde foi 

recusada. Provavelmente por terem considerado a obra como um objeto comum e não como 

uma escultura. A questão feita por Duchamp em suas reflexões sobre o ready-made – o que faz 

uma obra de arte – em favor da metáfora (KRAUSS, 2007) é tão atual hoje quanto no início do 

século XX. No caso da obra Fonte, não houve um ato criativo do artista em elaborar e fazer 

com suas mãos, mas no ato de transformar algo insignificante em uma questão estética. Um 

exemplo dessa ruptura, pode ser observado na figura 1. 
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                          Figura 1- Duchamp, Fonte,1917/1964 

Altura 33,5 cm, Indiana University Art Museum, Boomington.                                              

Réplica autorizada de 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fonte: História das Artes.                                                                                                                                                      

Disponível em: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/fonte-marcel-duchamp/                               

Acesso em: 30 dez. 2020 

 

 

Apesar das manifestações artísticas dadaístas terem se pronunciado com maior 

ênfase entre 1913 e 1922, conseguiu ecoar durante o século, inclusive no Brasil com as 

produções conceituais do paulista, filho de poloneses, Nelson Leiner, através da série de obras 

Matéria e Forma, de 1966, um porco empalhado em um engradado de madeira com um 

presunto acorrentado ao pescoço. Sem contar tantos outros artistas que se declinaram sobre a 

arte conceitual inspirados nas obras dadaístas. 

Além do total rompimento das técnicas acadêmicas realistas, os artistas modernistas 

se permitiram transitar da representação pictórica da vida cotidiana a céu aberto, para a 

representação dos seus inconformismos pessoais, lançando mão da arte como forma de 

denúncia contra as injustiças sociais, além de retratarem a revolução industrial e tecnológica do 
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início do século XX com toda a explosão de novas ideias e formas livres de expressão, como 

foi o caso do cubismo e do futurismo. 

Na França e nos demais países europeus, os artistas mais engajados nas novas 

correntes artísticas não foram compreendidos ou aceitos com facilidade. Nem a massa popular, 

nem muitos dos seus governantes daquela época foram capazes de valorizar as novas 

manifestações da arte e se mostraram contrários às novas tendências chegando a recriminá-las 

(ARGAN, 1992). A obra Fonte é um exemplo disso. 

A exploração das emoções nas artes plásticas já era praticada, estudada e teorizada 

no século XIX por artistas e cientistas, com a ideia de que a arte não precisaria ter como único 

valor “informar”, não necessitaria ser o espelhamento da realidade deste mundo nem precisaria 

ser a representação fiel da natureza (BARASCH, 1998). Esse entendimento teve as emoções 

aliadas às denúncias de manipulação e de pessimismo, acentuadas pelas circunstâncias 

desoladoras do Pós-guerra em 1918, quando o povo alemão em sua maioria se encontrava na 

pobreza.  

Na Alemanha, o resultado das reivindicações dos intelectuais que realizavam uma 

autocrítica da sociedade e da cultura alemã favoreceu o surgimento do Expressionismo como 

uma arte tipicamente germânica que desencadeou o fenômeno do Expressionismo na Europa 

Central (ARGAN, 1992). 

A Polônia teve como berço do expressionismo as cidades de Poznań e Kraków, ou, 

Cracóvia em língua portuguesa, a partir dos respectivos grupos: Bunt, que quer dizer rebelião, 

e Ekspresyoniści Polscy, que significa Expressionismo Polaco. Um dos ícones desses 

movimentos foi o escultor polonês August Zamoyski, que ao passar a viver em Berlim, foi 

influenciado pelos artistas consagrados como Kandinsky, Klee e Heckel. Mais precisamente, 

foi do encontro de Jerzy Hulewicz com o poeta Stanis-law Przybyszewski, que nasceu o Bunt, 

e foram esses dois personagens que fundaram a revista Zdrój em 1917, publicação que viria a 

ser o órgão teórico do grupo de artistas do Bunt. Nos primórdios da revista Zdrój, havia uma 

mistura entre o romantismo e as novas tendências artísticas representadas pelo trabalho teórico 

e plástico de Jerzy Hulewicz, confirmando a aproximação e convivência de diferentes gerações 

no desencadeamento da arte moderna (ARTOLA, 2014). 

Ao se mudar para o sul da Polônia, August Zamoyski, em 1919, passou a integrar 

o grupo expressionista polaco cracoviano, também denominado Formista. Nessa localidade, a 

Academia de Belas Artes de Cracóvia foi o local de união de jovens artistas que fundaram o 

grupo de arte moderna de maior repercussão na Polônia após a Primeira Guerra Mundial, 

atraindo autores como Leon Chwistek e Stanisław Ignacy Witkiewicz (ARTOLA, 2014). 
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August Zamoyski, que na década de 1910 participou da experiência do grupo 

Formistas, ganhou destaque no Brasil como escultor expressionista, onde passou a viver de 

1940 a 1955, quando se mudou para a França (ARTOLA, 2014). No Brasil, chegou a lecionar 

na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro em 1941 e, em 1950, lecionou no curso livre de 

escultura do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand - MASP, onde teve entre seus 

alunos o escultor Franz Weissmann, amigo de Krajcberg. Entre as obras de grande destaque 

que realizou no Brasil, encontram-se as obras em bronze: o monumento Chopin, na praia 

vermelha do Rio de Janeiro; o Nu, no Museu de Arte da Pampulha em Belo Horizonte; e a 

escultura Assis Chateaubriand, no MASP (figura 2). 

 

Figura 2 – Zamoyski – Assis Chateaubreand, s/d                                                                                         

156 x 54 x 47,5 cm, coleção do Museu de Arte de São Paulo (MASP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Museu de Arte de São Paulo. Disponível em:                                                                     

https://masp.org.br/acervo/obra/assis-chateaubriand#! Acesso em 30 out. 2020 

 



29 
 

No contexto do início do século XX, ocorreu uma perseguição acirrada da liderança 

do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como partido 

nazista, contra os artistas modernistas, a ponto de muitos desses artistas buscarem refúgio no 

Brasil e demais países do continente americano. A perseguição levou ao fechamento da 

Bauhaus, em 1933, que, de acordo com Argan, teria seu fechamento motivado pela crença, 

desenvolvida na escola, de uma sociedade capaz de se autodeterminar de forma organizada 

através da educação, e que, por causa da capacidade de lidar democraticamente e ensinar a 

democracia, foi silenciada (ARGAN, 1992).  

Para alcançar seus objetivos de desconstrução da arte moderna, Hitler e seus 

apoiadores utilizaram a arte como veículo de propaganda ideológico-partidária, a fim de 

persuadir a população a acreditar em uma arte perfeita para uma Alemanha sob a crença da 

eugenia, e passaram a atacar os movimentos vanguardistas através de exposições debochadas 

das obras confiscadas. Um desses perseguidos foi o artista judeu lituano, e mais tarde 

nacionalizado brasileiro, Lasar Segall. Ele viveu alguns anos na Alemanha, e após algumas 

mudanças internacionais de endereço,  migrou em 1923 para o Brasil sendo bem acolhido pelos  

modernistas em São Paulo (BRASIL, 2022). Mesmo já estando longe da Alemanha, sua obra 

intitulada Eternos Caminhantes – a primeira obra modernista adquirida pelo Museu da Cidade 

de Dresden em 1919 – foi confiscada pelos nazistas em 1933 (PRADO, 2017), por ter sido 

considerada uma arte degenerada, termo comumente utilizado pelos nazistas para designar as 

obras de arte ou movimentos culturais que fossem considerados inaceitáveis ou que não 

estivessem em conformidade com a teoria racial estipulada pelo governo (FERRAZ, 2015).  

A obra Eternos Caminhantes (figura 3), que fez parte da exposição Arte 

Degenerada organizada pela liderança nazista de 1937, só foi resgatada após o fim da Segunda 

Guerra Mundial (FERRAZ, 2015) e hoje se encontra no Museu Lasar Segall, em São Paulo. 

Nessa obra, podemos reconhecer os símbolos das preocupações do autor com os problemas 

sociais e as dores do povo judeu. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

                      Figura 3 – Segall, Eternos Caminhantes, 1919                                                                

138x184cm, óleo sobre tela, coleção do Museu Lasar Segall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                     Fonte: Museu Lasar Segall.                                                                                                                          

Disponível em: http://www.mls.gov.br/acervos/.  Acesso em: 4 nov. 2020 

 

 

Diante das circunstâncias de envenenamento publicitário contra judeus e artistas 

modernistas, o engajamento de Lasar Segall em construir uma linguagem artística de vanguarda 

na década de 1930, até os primeiros anos de residência no Brasil, cedeu lugar a uma arte de 

denúncia e resistência às brutalidades e perseguições contra o seu povo e contra os demais 

oprimidos. Para o artista, nesse período de perseguição, o mais importante era colocar de forma 

solidária a sua experiência plástica a serviço das denúncias, uma vez que, para ele, importar-se 

com o próximo estava acima dos problemas da arte ( MATTOS, 2007). 

Mesmo antes dos ataques ocorridos aos artistas europeus e suas obras por parte dos 

nazistas na Alemanha, no Brasil, jornalistas, escritores e poetas se manifestaram contra as novas 

manifestações de vanguarda dos artistas plásticos e arquitetos, através de comentários 

degradantes, referenciando a nova arte como expressões doentias. A exposição de arte 
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expressionista de 1917 da artista Anita Malfatti em São Paulo pode ser citada como alvo dessas 

críticas negativas. O escritor Monteiro Lobato, ao publicar Paranóia ou Mistificação no jornal 

Estado de São Paulo do dia 20 de dezembro de 1917, levantou uma polêmica em torno da 

exposição de Anita Malfatti e instigou artistas e demais intelectuais a se posicionarem a favor 

ou contra a artista e sua obra (PLOEG, 2013). 

Annateresa Fabris cita vários exemplos de visão negativa ao movimento futurista, 

como, por exemplo, as publicações em jornais do escritor, educador e jornalista José Veríssimo, 

que em 1913 diz ser o futurismo uma busca pelo original a todo custo, cuja procura doentia 

produz todo tipo de extravagância. Mário Pinto Serva, por ocasião da Semana de Arte Moderna 

de 22, chega a publicar A teratologia futurista, na Folha da Noite, do dia quinze de novembro 

de 1922, em que expõe argumentos explícitos afirmando que o futurismo é um fenômeno de 

patologia mental, originado de um verdadeiro estado mórbido, e que os artistas desejam se 

impor mesmo sem estudo ou sem trabalho paciente (FABRIS, 2016).  

Segundo Fabris: 

A ideia do futurismo como manifestação que interessaria antes à psiquiatria 

do que à arte torna-se corrente no ambiente intelectual brasileiro. José 

Veríssimo e Mário Pinto Serva, mesmo escrevendo com uma distância de 

nove anos, são exemplos indiscutíveis dessa visão, a qual avessa ao novo, 

atribui aspectos negativos ao movimento que contestava agressivamente os 

postulados tradicionais da arte (FABRIS, 2011). 

 

Como é possível notar, a trajetória da arte modernista no Brasil, como toda 

mudança, causou incômodos. Se por um lado lemos os relatos das dificuldades enfrentadas 

pelos artistas de vanguarda em serem aceitos pela sociedade, por outro, alguns vanguardistas 

também praticaram a intolerância quando reciprocamente menosprezaram as demais escolas e 

seus movimentos artísticos. A verdade é que a intolerância não tem lado. Ela se instala onde 

houver brecha.  

A intolerância ressoou também na arte musical, durante a apresentação ocorrida no 

Teatro Municipal de São Paulo na Semana de 22, e foi rebatida pela grande pianista Guiomar 

Novaes, através de uma carta aberta ao responsável pelo evento. Depois de ter se ressentido do 

deboche que os vanguardistas fizeram das consagradas peças de Carlos Gomes e Chopin, a 
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pianista se mostrou contristada e denunciou o caráter exclusivista e intolerante que assumiu a 

primeira festa de arte moderna em relação a outras escolas de música (LEITE, 2012).    

As expressões de intolerância continuaram por vários anos, de diferentes modos, e 

tiveram consequências também na arquitetura. Em 1931, o próprio Lúcio Costa chegou a ser 

demitido do Instituto Paulista de Arquitetura onde lecionava,  por incomodar outros colegas de 

trabalho com a reforma que ele estava introduzindo na tradicional academia. Sua demissão 

demonstrou que naquele momento o espaço estava fechado para o surgimento da arquitetura 

moderna no Brasil (FABRIS, 2016). Foi também nessa década que ocorreu a formação de vários 

grupos de artistas, tanto em São Paulo como na então capital federal,  Rio de Janeiro: o Núcleo 

Bernardelli, em oposição ao modelo de ensino da Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de 

Janeiro; o Clube dos Artistas Modernos, o CAM; e a Sociedade Pró-Arte Moderna, a SPAM, 

ambos de São Paulo. Nessa década surgiu também o grupo Santa Helena, fruto da convivência 

de artistas, sobretudo recém-imigrados, de origem italiana, como Mario Zanini, Fluvio 

Pennacchi, Francisco Rebolo, Alfredo Volpi, entre outros. Mário de Andrade afirmou que a 

característica de maior relevância do grupo Santa Helena seria o proletarismo que lhe conferiria 

a psicologia coletiva que resultaria na expressão do grupo. No final da década o grupo se desfez, 

mas meia dúzia de seus integrantes deram início a uma nova formação, que mais tarde viria a 

ser chamada de Clubinho (QUINTELLA; MAROVATTO, s/d). 

Como podemos notar, embora os artistas brasileiros tenham tido como base o 

modelo europeu para o desenvolvimento da arte moderna, muitas foram as diferenças entre 

Brasil e Europa, diferenças que envolveram a  história e a realidade de cada nacionalidade. As 

características culturais levaram os artistas ao desejo de inovação e de experimentação, mas 

entre os brasileiros ocorreu um olhar especial para as próprias tradições, enquanto o olhar de 

vários artistas europeus estavam atentos aos movimentos políticos que culminaram com as 

guerras e perseguição das minorias. Por consequência, a arte moderna europeia também teve 

um viés de denúncia aos maus-tratos impostos pelos governos ditatoriais.  

Guernica, uma das obras ícones do cubismo e também da história mundial da arte, 

realizada por Picasso em 1937, é um grande exemplo da sensibilidade posta a serviço do povo. 

Uma obra emblemática, que resume todo o sofrimento e angústia da vida tirada da cidade de 

Guernica, Espanha, durante o bombardeamento ocasionado pelos nazistas no dia vinte e seis de 

abril de 1937.   
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A exposição de Arte Degenerada, ocorrida em julho de 1937, na Alemanha, teve 

desdobramentos em vários países e em diferentes épocas, como, por exemplo, na exposição 

Caça à Modernidade. Artes Proibidas no Terceiro Reich, ocorrida em 2012 no Museu de Arte 

de Mülheim em Ruhr, na Alemanha. A exposição foi concebida em conjunto com o Centro 

Cultural Internacional de Cracóvia (ICC) e reuniu 180 obras de artistas alemães e poloneses, 

obras essas que são um testemunho de um capítulo trágico da história cultural em comum de 

ambos os países, colaborando para a construção de um diálogo com responsabilidade que possa 

moldar discursos para as gerações atuais e futuras (MÜELHEIM AN DER RUHR, 2012). 

Outro exemplo do desdobramento da exposição de 1937 foi a  Twentieth Century 

German Art, realizada entre julho e agosto de 1938 na New Burlington Galleries, em Londres, 

organizada pela pintora e galerista suiça Irmgard Burchard (1908-1964) e  Herbert Read (1893-

1968). A exposição foi uma reação em oposição à exposição Arte Degenerada, de 1937, e 

contou com duzentos e setenta obras expostas de artistas modernistas. Na década de 1940, 

Irmgard Burchard, refugiada no Brasil, trabalhou como pintora modernista no Rio de Janeiro 

(KERN, 2016).  

Em 1939, chegou ao Brasil o judeu de origem polonesa Miécio Askanasy, 

conhecido pelo pseudônimo Mieczyslaw Weiss, que após algum tempo trabalhando como 

vendedor de livros no Rio de Janeiro, abriu uma livraria no centro da cidade, em sociedade com 

Bruno Kreitnes, onde passou a realizar exposições de arte moderna. Em 1944, a livraria passou 

por uma reforma financiada pela pintora Bellá Paes Leme e seu marido, o escultor August 

Zamoyski, tornando-se, assim, a primeira galeria de arte moderna no Brasil. A inauguração foi 

com a exposição de Bellá Paes Leme, em dois de setembro de 1944, com a presença da alta 

sociedade carioca. No ano seguinte a galeria abrigou a exposição intitulada Exposição de Arte 

Condenada pelo III Reich (figura 4), cujas obras de diversas escolas de arte moderna da Europa 

Central foram vistas como uma grande novidade pelo público do Rio de Janeiro, especialmente 

por se tratar de uma cidade que não dispunha nem de galerias nem de museus especializados 

em arte moderna. Encontravam-se na lista de nomes, entre os trinta e nove artistas: Lasar Segall, 

Lovis Corinth, Rudolf Grossmann, Willy Jaeckel, Oskar Kokoschka, Kaethe Kollwitz, Max 

Lebermann, Franz Radziwill, Max Slevogt, Otto Dix e Willem Woller. Mas a exposição não 

escapou das agressões advindas dos ignorantes. Três rapazes, sem que os organizadores vissem, 

cortaram a gilete o quadro Namoro Sentimental de William Woller, e mesmo depois de Bruno 
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Kreitner ter feito a denúncia na delegacia, as autoridades não tomaram nenhuma providência 

(KERN, 2016). 

 

          Figura 4- Capa do catálogo da Exposição de Arte Condenada pelo III Reich 

 

 

 

 

 

                                     

                                    

                                

                                  

 

                                  

                                       Fonte: KERN, 2016, p. 819 

 

Em São Paulo, no ano de 1947, quando os artistas, arquitetos, músicos e escritores 

começaram a se organizar para a formação do Clube dos Artistas de Amigos da Arte, o CAAA, 

apelidado Clubinho, também ocuparam inicialmente parte de uma livraria como local de 

exposições e encontros, a livraria Roxy, localizada na Galeria Itapetiniga, na Av. São João, e 

dirigida por Miguel Barros, o Mulato. Mais tarde, a sede do Clubinho passou a ser no subsolo 

do prédio do Instituto dos Arquitetos do Brasil, o IAB. O Clubinho existiu durante duas décadas 

e foi muito famoso na época, uma das principais matrizes da efervescência da vida cultural da 



35 
 

capital paulista no ápice de sua modernidade, e onde ocorriam palestras e debates relacionados 

à arte (QUINTELLA; MAROVATTO, s/d). 

Enquanto os modernistas se organizavam e ampliavam os locais para exposições 

no circuito Rio-São Paulo, ao término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, Krajcberg 

realizou uma exposição individual no Centro de Refugiados em Stuttgart, Alemanha. Mais tarde 

ele estudou com o artista alemão Willy Baumeister (1889 -1955) na Academia de Belas Artes 

de Stuttgart, onde teve aulas que enfatizavam o cubismo e as obras de Cézanne, por quem 

Baumeister sentia grande admiração. Na ocasião, Krajcberg recebeu duas vezes a premiação 

instituída pelo professor para seus alunos (OLIVEIRA, 2015). Willy Baumeister é conhecido 

até hoje por suas pinturas construtivistas, relevos e colagens da década de 1920, e pelas 

abstrações que produziu a partir de 1930. Ele permaneceu na Alemanha durante a Guerra e foi 

um dos artistas perseguidos que teve sua reputação atacada pelo jornal nazista Vőlkischer 

Beobachter, em fevereiro de 1933, chegando a perder seu emprego de professor em Frankfurt. 

Após alguns anos, quatro de suas obras confiscadas foram expostas na exposição da Arte 

Degenerada para serem ridicularizadas (CHAMETZKY, 2001). 

Nas obras produzidas por Krajcberg nos seus primeiros anos de vida no Brasil, 

percebe-se a influência cubista com muita nitidez. 

Krajcberg, da Alemanha foi para Paris, onde viveu pouco tempo e de lá decidiu se 

mudar para o Brasil (OLIVEIRA, 2015), a nova residência de muitos imigrantes europeus. Sem 

saber falar a língua portuguesa, sem trabalho e completamente só aos 27 anos de idade, ele 

enfrentou mais esse desafio. De acordo com o cartão de imigração brasileiro (figuras 5 e 6), ele 

esteve em janeiro de 1949 no Consulado Brasileiro em Paris, e em 20 de fevereiro de 1949 

desembarcou do navio Flórida, no Rio de Janeiro.  
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            Figura 5- Frente do Cartão de Imigração de Frans Krajcberg, 1949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de dados do Family Search. Disponível em: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99XJ-

1N94?cc=2140223&wc=Q4T4-HZW%3A1056965601%2C1057020901. Acesso: 10 jan.2018 

 

 

                 Figura 6- Verso do Cartão de Imigração de Frans Krajcberg, 1949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de dados do Family Search. Disponível em: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89XJ-

1JLY?i=565&wc=Q4T4-HZW%3A1056965601%2C1057020901&cc=2140223. Acesso em: 10 jan.2018. 
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O documentário intitulado Cidade do Rio de Janeiro5, de 1949, permite-nos ver 

com clareza a paisagem com o qual Krajcberg se deparou ao chegar à cidade do Rio de Janeiro. 

A estrutura de cidade moderna com edificações históricas ao lado de muitos prédios 

residenciais, praias movimentadas, favelas pelos morros, avenidas repletas de carros, bondes e 

a paisagem natural ensolarada que atraía turistas de todos os lugares. Uma semana após a sua 

chegada ao Brasil, no dia 27 de fevereiro, ocorreu o carnaval no Rio de Janeiro.  

Não sabemos que impacto causaram as imagens paisagísticas da cidade 

maravilhosa, ou qual o impacto das imagens do carnaval carioca na mente de Krajcberg, mas 

com certeza a agitação do Rio de Janeiro foi algo inusitado, muito diferente dos escombros de 

uma cidade arrebatada pela Guerra, ou de uma Paris histórica da década de 1940.  

Os dias de Krajcberg no Rio foram narrados pelo próprio artista como dias de muita 

fome e solidão, e com o propósito de aliviar seu sofrimento buscou a fuga na bebida e no cigarro 

(OLIVEIRA, 2015).  

No Livro Memorial de Kozienice, consta que vários judeus da cidade de Kozienice 

se mudaram para o Brasil e que existia a Associação de Kozienice Rio - São Paulo, na qual 

Krajcberg teve contato com os poloneses judeus residentes no Rio, e talvez com os judeus de 

São Paulo, através das associações de cultura judaica, também chamadas de Farband ou de Ikuf 

(BLOTMAN, 1985).  

Segundo Blotman, sobre Krajcberg nos primeiros meses no Brasil, lemos:  

 

[...] Por alguns meses ele morou no Rio. Por várias razões, ele não conseguiu 

se estabelecer e viveu na grande pobreza e quase morreu de fome. O Farband 

dos judeus poloneses comprou sua primeira pintura por 5.000 cruzeiros. 

Chamava-se “O gueto está queimando” e retratava Mordecai Anilewitz. A 

pintura é exibida anualmente no memorial do gueto. Ele então lecionou para 

o círculo do escritor do Ikuf sobre o tema; Expressionismo e abstracionismo, 

que foi bem assistido. Em 1951 foi para São Paulo. Também, lá ele não foi 

muito ajudado pela comunidade judaica. Ele tinha algumas exposições na 

Casa Popular e em outros locais, mas a comunidade não conseguiu entender a 

sua pintura. Por um tempo ele trabalhou como designer para a empresa Klabin, 

mas o trabalho não foi satisfatório. Ele queria entrar na família de artistas 

brasileiros. Com luta, trabalho e depois de grande esforço ele alcançou seu 

objetivo (BLOTMAN, 1985, p. 325,326). 

 
5 “A Cidade do Rio de Janeiro” é uma produção do instituto nacional de cinema educativo realizada em 1949 e 

apresenta dados históricos da cidade do Rio de Janeiro, ilustrado por planos gerais da capital. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=g7kRFfjwpFw. Acesso em 10 out. 2020. 
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Durante a Guerra Krajcberg teve momentos de agonia, que aumentaram ainda mais 

com a morte do amigo Moderchai Anilevich, aos vinte e quatro anos. Sobre esse amigo que 

acompanhou as lembranças do artista por toda a vida, Uillian T. Oliveira relatou: 

(...) Essas vivências fizeram com que ele pensasse em se suicidar, ato que 

alguns de seus companheiros cometeram durante a guerra, para não se entregar 

ao exército alemão – ele lembra, por exemplo, de seu amigo Moderchai 

Anilevich, que foi chefe da luta armada contra os nazistas no Gueto de 

Varsóvia. O suicídio desse amigo é lembrado até hoje. Krajcberg estimava 

tanto Anilevich, que lhe fez um retrato, afirmando, porém, não saber onde está 

esse quadro (OLIVEIRA, 2015, p.104). 

 

Do Rio de Janeiro, Krajcberg foi para São Paulo. Desconhecemos as circunstâncias 

exatas, mas sabemos que ele trabalhou na empresa de azulejaria Osiarte como pintor de azulejos 

(figura 7). Nessa época ele conheceu Alfredo Volpi (1896-1988) e Mário Zanini (1907-1971), 

com os quais desenvolveu uma forte amizade (OLIVEIRA, 2015).  

 

Figura 7- Krajcberg, Pescador, s/d                                                                                                                          

série Osiarte, pintura sobre azulejo, 45cmx30cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Galeria de Arte                                                                                                                                                   

Disponível em: https://galeriadearte.art.br/acervo/frans-krajcberg-4/. Acesso em: 10 jul. 2020 
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1.2 Frans Krajcberg nas Bienais 

 

No item anterior, pudemos ver uma sequência de motivos e circunstâncias que 

fizeram com que Krajcberg imigrasse para o Brasil. Se em um dado momento de sua vida ele 

chegou a ser o resultado das condições socioculturais e políticas do seu tempo, uma vez que 

não escolheu se queria ou não vivenciar as histórias de perdas, guerras, mortes, sofrimentos, 

fome e dor, em outros momentos ele influenciou as circunstâncias da própria vida. De modo 

intencional, através da proatividade, ele se empenhou no forte objetivo de ser um artista 

reconhecido e passou a ter atitudes que resultaram na automotivação de seus esforços, 

contribuindo para criar circunstâncias a seu favor, como veremos a seguir. 

O grande incentivador das artes plásticas em São Paulo, Francisco Antônio Paulo 

Matarazzo Sobrinho, mais conhecido como Ciccillo Matarazzo, que, entre as várias atividades 

que exerceu, foi fundador do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) em 1949, e 

fundador da Bienal Internacional de Arte de São Paulo em 1951, nome que mais tarde mudou 

para Bienal de São Paulo6, obteve grande êxito com a colaboração da secretária geral das 

Bienais, Wanda Svevo. Wanda foi fundadora dos Arquivos Históricos de Arte Contemporânea, 

atualmente chamados de Arquivo Histórico Wanda Svevo7. Esse arquivo foi concebido para 

dar apoio à organização das Bienais de São Paulo e tem como função custodiar a documentação 

produzida no trâmite da realização dos eventos Bienais resultante do contato com os artistas 

expositores, além de coletar e disponibilizar informações reunidas sobre arte (BIENAL DE 

SÃO PAULO). Graças a esse arquivo, tivemos acesso a várias informações sobre Krajcberg e 

às reproduções fotográficas de suas obras expostas nas Bienais, bem como sobre obras 

utilizadas como material de divulgação.  

A primeira edição da Bienal de São Paulo foi também a primeira grande exposição 

de arte moderna fora do circuito europeu e norte-americano. Sua idealização se deu no período 

 
6 A Bienal de São Paulo é uma exposição de artes que ocorre a cada dois anos na cidade de São Paulo, desde 1951. 

É considerada um dos três principais eventos do circuito artístico internacional, junto à Bienal de Veneza e 

Documenta de Kassel. 
7 Seu acervo é constituído por documentação que reflete a história do MAM-SP e da Fundação Bienal de São 

Paulo, bem como de seus eventos, e é estruturado pelos fundos Francisco Matarazzo Sobrinho (FMS), Museu de 

Arte Moderna de São Paulo (MAM) e Fundação Bienal de São Paulo (BSP). O arquivo reúne coleções de Dossiês 

de Artistas, Dossiês de Temas de Arte e Biblioteca. Em 1933, o acervo foi tombado pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) – Resolução SC-16, de 13/10/1933 – e, 

em 2017, pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio da Cidade de São Paulo (Conpresp)- Resolução 

nº 24,29/08/2017. ARQUIVO HISTÓRICO In.: Bienal de São Paulo. Disponível em: http://bienal.org.br/arquivo 

Acesso em: 20 nov. 2020. 
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de grandes realizações culturais em São Paulo que levaram ao surgimento do Museu de Arte de 

São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), em 1947, do Teatro de Comédia (TBC), em 1948, do 

Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/SP), em 1949, e, no mesmo ano, da Companhia 

Cinematográfica Vera Cruz. Com sede na esplanada do Trianon, onde hoje se localiza o MASP, 

a 1ª Bienal Internacional de São Paulo de 1951 foi um espaço projetado pelos arquitetos Luís 

Saia e Eduardo Kneese de Mello, que abrigou mil e oitocentas obras de vinte e três países, além 

das obras nacionais. O grande evento da 1ª Bienal de São Paulo, ocorrida entre vinte de outubro 

a vinte e três de dezembro, elevou a cidade sede ao status de centro artístico internacional, com 

a presença de muitos artistas consagrados que abriram as portas para as novas linguagens 

plásticas que passaram a ser admiradas e disseminadas no Brasil. Entre os grandes nomes 

estavam: Pablo Picasso, Alberto Giacometti, René Magrite, George Grosz, Oswaldo Goeldi,  

Max Bill, Cândido Portinari, Di Cavalcanti, Anita Malfatti, August Zamoyski, Bellá Paes 

Leme, Lasar Segall, Victor Brecheret e muitos outros. Nessa ocasião, Krajcberg trabalhou na 

Bienal fazendo parte da equipe de montagem e desmontagem da exposição (figura 8), e expôs 

algumas pinturas. 

 

Figura 8 – Krajcberg, Ciccillo Matarazzo, Lasar Segall e Poty Lazzarotto, durante a       

montagem da Sala Especial Lasar Segall para a1ª Bienal de São Paulo, 1951.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Fundação Bienal de São Paulo/Arquivo Histórico Wanda Svevo  



41 
 

Krajcberg costumava dizer que Ciccillo Matarazzo foi como um pai para ele, 

deixando-o participar da 1ª Bienal de São Paulo, em 1951, como trabalhador do setor de 

montagem de exposições (OLIVEIRA, 2015). Krajcberg também participou como artista 

plástico após ter sido aprovado por uma comissão e expôs duas obras: Composição e Cabeça, 

ambas com data de 1950.  

O artista, no início de sua carreira, dedicou-se principalmente à pintura com 

influência expressionista e cubista. Como podemos observar na obra Cabeça (figura 9) as 

características predominantes são as figuras geometrizadas com poucas cores alternando as 

tonalidades, sem perspectiva alguma, e com uma pintura chapada. Com algumas variações, esse 

padrão irá se repetir em várias obras do início de sua carreira.  

 

                          Figura 9 – Krajcberg, Cabeça, 1950                                                                                                                              

54 x 42 cm, têmpera e óleo sobre papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Fundação Bienal de São Paulo/Arquivo Histórico Wanda Svevo    
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Entre o material disponível no Arquivo Histórico Wanda Svevo, encontram-se as 

obras a seguir (figuras 10, 11, 12 e 13) que reforçam a influência cubista nas pinturas 

figurativas, cuja natureza morta e demais figuras são geometrizadas, tendendo à simplificação 

das linhas como característica fundamental.  

 

                      Figura 10- Krajcberg, sem título, 1952   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Bienal de São Paulo/Arquivo Histórico Wanda Svevo                                                                 

Foto: Alice Brill                                              

 

                                        Figura 11- Krajcberg, sem título, 1952            

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Bienal de São Paulo/Arquivo Histórico Wanda Svevo                                                                 

Foto: Alice Brill                                              
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                                            Figura 12 - Krajcberg, sem título, 1952         

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Bienal de São Paulo/Arquivo Histórico Wanda Svevo                                                                   

Foto: Alice Brill                                              

  

                                          Figura 13 - Krajcberg, sem título, 1952 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Bienal de São Paulo/Arquivo Histórico Wanda Svevo                                                                 

Foto: Alice Brill                                              

 

 

As pinturas de Krajcberg, desde cedo, foram fundamentadas em um desenho 

sintético com uma paleta de cores reduzida, com predominância dos tons cinza e terra, e temas 

relacionados ao seu cotidiano, beirando diversas vezes aos sentimentos de solidão e melancolia 

(figuras 14 e 15). 
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          Figura 14- Krajcberg, Paisagem, 1951                                                                                                                        

51 x 67cm, óleo sobre tela 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Escritório de Arte. Disponível em:                                                                       

https://www.escritoriodearte.com/artista/frans-krajcberg/paisagem-9329. Acesso em: 20 nov. 2020 

 

 

Figura 15 - Krajcberg, sem título, 1952                                                                                                                  

31,7 x 45 cm guache sobre papel, acervo Centro Cultural de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural                                                                                                                            

Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra23878/sem-titulo. Acesso em: 16 nov. 2020 
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  Os anos 50 foram um período de otimismo, de novidades tecnológicas e de difusão 

do jeito norte americano de viver. No Brasil se percebia o otimismo em várias estâncias 

governamentais, com o espírito desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek (1902-1976), a 

rápida urbanização e a construção de Brasília. Podemos afirmar que muito da paisagem 

moderna de hoje teve início na década de 1950, quando surgiram também o cinema novo, o 

Teatro Oficina, a bossa nova de Tom Jobim e João Gilberto, a Formação da Literatura 

Brasileira, de Antonio Candido, e Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosas. Foram os anos 

das primeiras bienais e do surgimento de uma geração de artistas construtivistas. Foi a década 

da primeira TV, a Tupi, de Assis Chaeaubriand, e da expansão dos veículos impressos. No final 

da década, a imprensa brasileira já tinha um mercado publicitário profissional e diversificado, 

e grandes agências publicitárias nacionais e internacionais se instalaram no país 

(GONÇALVEZ, 2008). 

Nessa década, encaminhado por Lasar Segall aos Klabin, para trabalhar na Indústria 

de Papel Klabin, em Monte Alegre do Sul, Krajcberg, agora em contato com a natureza do 

Paraná, desenvolveu pinturas com novas características, com imagens estritamente conectadas 

à natureza (MEIREILLES FILHO, 2011). Concomitantemente aos seus vários deslocamentos 

territoriais, ele manteve uma produção pictórica que lhe proporcionou participar de muitas 

exposições individuais e coletivas. Do fruto das participações em exposições, ele foi premiado 

no 3º Salão Paulista de Arte Moderna, em 1954, e, no ano seguinte, no 5º Salão Paulista de Arte 

Moderna, ambos em São Paulo,  antes de receber o prêmio na 4ª Bienal de São Paulo, ocorrida 

entre os dias vinte dois de setembro e trinta de dezembro de  1957, quando foi premiado como 

melhor pintor.  

A 4ª Bienal de São Paulo ocorreu no Pavilhão das Indústrias do Parque Ibirapuera, 

em um prédio de vinte e cinco mil metros quadrados projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer 

em meio a muitos problemas internos. 

 

Um corte visceral de 84% das obras inscritas; Aldo Bonadei ameaçando 

colocar fogo em seus quadros recusados; Flávio de Carvalho exigindo o fim 

da mostra; a tentativa de se fazer uma “Bienal dos Recusados”; nomes 

premiados sendo constestados... Assim foi inaugurada em outrubro de 1957 a 

4ª edição, uma das mais tumultuadas de toda a história da Bienal Internacional 

de São Paulo (AMARANTE, 1989, p. 72). 
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Mesmo em meio à forte polêmica, por ocasião de nomes consagrados no cenário 

artístico nacional terem tido seus trabalhos recusados pelo júri, a representação brasileira na 

exposição apresentou quase o dobro de obras em relação à edição anterior, e entre elas, as quatro 

obras de Krajcberg selecionadas para concorrer a premiação: Pintura 1, Pintura 3, Pintura 4 e 

Pintura 5.  Somente três reproduções fotográficas dessas quatro obras (Figuras 16, 17 e 18) 

estão atualmente disponíveis no Arquivo Wanda Svevo, e nem todas têm a descrição completa, 

como podemos ver a seguir:   

 

                                  Figura 16- Krajcberg, Figura 1, 92 x 73 cm, 1957              

 

 

   

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: Fundação Bienal de São Paulo/ Arquivo Histórico Wanda Svevo        
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                                           Figura 17- Krajcberg, sem título, 1957           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fonte: Fundação Bienal de São Paulo/ Arquivo Histórico Wanda Svevo 
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                                             Figura 18 – Krajcberg, sem título, 1957          

                                                                                                                                                        

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                             

                                 Fonte: Fundação Bienal de São Paulo/                                                                                                      

Arquivo Histórico Wanda Svevo 
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A abstração nessa fase da pintura de Krajcberg segue um pensamento elaborado, 

possível de ser notado pela composição singular do emaranhado de linhas e pinceladas 

enérgicas em cada uma das obras.  

A reprodução fotográfica disponibilizada em preto e branco não nos permite 

observar as cores dessas pinturas, que pelo comentário de Mário Pedrosa, deveriam ser 

coloridas. 

Com essa produção, aos trinta e seis anos de idade e naturalizado brasileiro, 

Krajcberg foi premiado como melhor pintor nacional (figura 19), e seu amigo Franz Weissmann 

foi premiado como melhor escultor. “O que lhe abre caminho para o primeiro quadro vendido” 

(MEIRELLES FILHO, 2011, p. 196).   

Na opinião de João Meirelles Filho, amigo de Krajcberg, o artista se naturalizou 

brasileiro por querer concorrer ao prêmio da Bienal, além de seguir uma tendência de vários 

outros artistas estrangeiros que viviam no Brasil naquela época e desejavam se inserir no 

universo brasileiro das artes. Ou seja, ele se naturalizou por influência do meio e não por paixão 

ao país (informação verbal8). 

O crítico Mario Pedrosa, ao fazer uma análise comparativa entre os pintores 

brasileiros nessa ocasião, deixou claro que, apesar de naturalizado, o artista polonês era de fora: 

 

Os juízes internacionais devem ter ficado espantados ao notar a diferença, para 

eles paradoxal, entre os pintores brasileiros de nascimento, ou de formação, 

que é muito mais importante, e Krajcberg, recém vindo para o Brasil 

proveniente da Europa nórdica ou eslava, a Europa para além do Elba. Os 

brasileiros, fazendo uma pintura modesta, de tons comedidos, sóbrea, 

preocupados com puros problemas plásticos, e o nativo da Polônia, todo 

entregue a uma pintura temperamental e quente. Certamente, aos olhos dos 

ilustres visitantes estrangeiros, era ele que aparecia como autêntico, 

representante do país dos trópicos, ao passo que um Milton Dacosta ou uma 

Lígia Clark, ou um Ivan Serpa, ou mesmo um Volpi, pareciam ter nascido no 

pólo norte. A vida no entanto, é precisamente feita de tais paradóxos 

(PEDROSA apud. AMARAL, 1981, p. 152). 

 

 
8 MEIRELLES FILHO, J. Krajcberg Brasil França. Entrevista concedida a Luciana Benassi Perrotti por vídeo 

conferência em 31 dez. 2020. 
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Figura 19 – Krajcberg recebendo das mãos do presidente Juscelino Kubitschek, o prêmio                      

de melhor pintor nacional, na 4ª Bienal de São Paulo, em 1957. 

   

                                                 

                                                             

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Fonte: MORAIS (2004, p. 171) 

 

Segundo Krajcberg: 

 

E quando ganhei o prêmio eu não esperava, só queria que entrasse um pouco 

de dinheiro para não passar fome. Nesse período era um concretismo danado, 

e eu sofri muito disso, então quando eu ganhei o prêmio foi uma surpresa para 

todo mundo (KRAJCBERG,1984 apud. MEIRELLES FILHO, 2015, p.13). 

 

Por ocasião da primeira edição da Bienal, existia no Instituto de Arquitetos do Brasil 

o Clube dos Artistas e Amigos da Arte, o Clubinho. Esse era o local de encontro de artistas 

tanto da literatura como das artes plásticas, arquitetura e música, principalmente porque havia 

um bar que fornecia comida barata, o que atraía muita gente em situação financeira difícil, como 

o caso de Krajcberg, que até esse momento já havia participado de duas exposições coletivas 
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no Brasil – a Exposição da Oficina de Arte (O.D.A.)9, realizada no departamento do Instituto 

dos Arquitetos do Brasil, e o evento Artistas Brasileiros Modernos, no Teatro Municipal de São 

Paulo, ambas em 1950.  

O Clubinho, no ano de estreia da Bienal, refletia os privilégios de uma classe, tinha 

como frequentador do clube e apoiador financeiro Ciccillo Matarazzo, além de Sérgio Milliet 

(1898-1966) e Rino Levi (1901-1965) que haviam participado ativamente da criação do Museu 

de Arte Moderna de São Paulo anos antes. Segundo Aracy Amaral, foi nesse clube que surgiu 

o primeiro questionamento aberto à implementação das bienais. Isso ocorreu um pouco mais de 

um mês depois da abertura da primeira edição da Bienal, gerando um debate sobre questões 

relacionadas à arte, mas que acabou virando uma grande briga sendo noticiada manchete nos 

jornais (QUINTELLA; MAVORATTO, s/d). 

Durante as décadas de 1950 e 1960 Frans Krajcberg se dedicou intensamente a se 

inserir no mercado da arte. Na entrevista feita com Meirelles Filho, fica claro o trânsito Brasil-

França desse período, feito por Krajcberg. 

Segundo Meirelles Filho:  

 

Eu conheci o Frans através do artista plástico Seep Baenderek em 1984. O 

Seep tinha um barco grande chamado Juruena,  e eu fiquei curioso sobre o 

nome do barco, [...] foi quando ficamos muito amigos e ele me apresentou o 

Frans. Nesse encontro já marcamos uma expedição para o norte do Mato 

Grosso e passamos a viajar juntos durante uns três ou quatro anos. No meu 

primeiro contato o Frans, ele me impressionou muito pelo seu discurso 

ambiental. Quando o Krajcberg chegou ao Brasil em 1949, ele tinha primos 

distantes no Rio de Janeiro que o receberam, mas ele ficou poucos meses lá, e 

isso não tem nenhuma influência particular na sua vida. O circuito artístico 

brasileiro, ainda era bem regionalizado, existia de um lado o circuito carioca, 

no qual ele não se inseriu de início, e do outro lado o paulista. Eu não tenho 

certeza, mas a minha hipótese é que através de apoio das entidades judaico, 

pois há muita solidariedade no universo judaico, especialmente no pós-guerra, 

ele conheceu outros artistas judaicos que os introduziram aos artistas 

modernos. Não sei se ele primeiro conheceu a bienal, que estava sendo 

organizada naquele período, ou se foi a Osirarte, a empresa de azulejos. Como 

a bienal no início era segmentada por países, era um pouco diferente das 

bienais organizadas por temática, como foi feito após a morte do Ciccillo, na 

minha opinião, ele se naturalizou para concorrer ao prêmio. O Krajcberg não 

queria ser polonês, o sonho dele era ser francês e de início ele não conseguiu 

isso, depois ele perdeu o interesse. Mas ele tinha de se inserir no universo 

 
9 A Oficina de Arte (O.D.A.) foi uma iniciativa de Aldo Bonadei, Odetto Guersoni e Bassano Vaccarini, 

inaugurada em vinte e oito de novembro de 1950 (QUINTELLA; MAVORATTO, s/d). 
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brasileiro. Outros artistas também se naturalizaram, creio que ele se 

naturalizou por uma influência do seu meio, e pra concorrer na bienal, não foi 

uma decisão que ele tomou por paixão pelo Brasil, apesar dele ter dito isso. 

[...] As pessoas que frequentavam a Osirarte, e eram muitos artistas, coincidem 

com os artistas da bienal. O Clubinho na época, era o lugar de encontro, o bar 

da turma. Tinha comida barata, e o Frans era muito pobre, como a maior parte 

dos artistas, então era uma extensão do encontro. O Clubinho não era algo 

decisor como foi a bienal ou a Osirarte em termos de uma renda maior, mas o 

Clubinhao era o lado lazer, e também da discussão cultural. Era um lugar onde 

se tratava de polêmicas, e o Krajcberg  gostava e precisava disso, ele sentia 

falta disso. Ele sempre mensionou que uma das razões dele ir a Paris, é que lá 

ele podia discutir os rumos da arte e que ele não via muito isso no Brasil, e no 

Clubinho ele tinha esse espaço. [...] Todo artista no fim da guerra queria 

permanecer em Paris, obviamente não tinha espaço pra todo mundo, não no 

sentido de conseguir se manter financeramente. O Frans saiu de Paris 

decepcionado, porque não conseguiu ficar lá, e teve de migrar para o Brasil 

forçosamente. Quando ele foi para Paris após a premiação da 4ª Bienal de São 

Paulo, ele estava retornando para o seu sonho.[...] A bienal é uma sequencia, 

uma continuidade, no meu ponto de vista. Não é que ele ganhou a bienal e isso 

foi uma catapulta na vida dele. Ele participou de vários salões paulistas, das 

outras bienais, e o juri era internacional, então ele estava plugado no universo 

das artes internacionais. O retorno dele a Paris foi como uma lavagem de alma,  

como se houvesse retornado para o seu espaço [...] e nessa ocasião ele vai 

procurar materiais na Europa. Ele vai para Ibiza em 1959, e apesar de estar em 

Paris ele voltava para o Brasil para participar de exposições principalmente no 

Rio e São Paulo, mesmo durante o período em que ele ficou mais tempo em 

Paris,  ele faz esse trânsito. Ele não tinha a sobrevivência dele exclusivamente 

em Paris, como ele gostaria. O período de 1958 a 1965, tem muito haver com 

o universo europeu.[...] Em 1965 é que ele vai para Minas. [...] Em Paris ele 

conseguiu penetrar no mercado de arte de vangarda, na Galerie du XXème 

siècle onde fez exposições. Ele estava no meio artístico e realmente tinha uma 

convivência com muitos artistas de muitos países na mesma condição que ele, 

a maioria tentando se inserir no mercado europeu, e de certa maneira ele 

conseguiu. [...] No Brasil ele formou uma relação de amizade, gente que 

comprava as obras dele, e ele estava inserido no universo das artes. Em Paris 

ele também conseguiu esse espaço, mas ele não foi por indicação de alguém, 

ele foi por conta própria. Esse é um mérito dele, ele sempre foi uma pessoa 

muito corajosa. Claro que um ou outro colecionador do Brasil, como seus 

amigos, Israel Klabin e Adolpho Bloch o apoiavam, mas o Frans não tinha 

nenhum mecenas, algém que tenha bancado ele. Ele sempre levou uma vida 

muito austera, mesmo depois que passou a ter dinheiro, assim ele conseguia, 

por sua experiência dramática na guerra e mesmo pela sua infância muito 

pobre, sobreviver com muito pouco. Ele realmente conseguiu se inserir 

ficando amigo dos artistas. Na verdade ele cavou seu próprio espaço. Mas, a  

minha tese é que ele não conseguiu bancar a sua vida morando exclusivamente 

em Paris, mesmo porque ele era um homem muito inquieto. O que é que ele 

iria produzir em Paris trabalhando com a natureza? Mesmo quando ele 
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produziu na Europa, ele foi buscar em uma ilha isolada, como as baleares, em 

Ibiza (informação verbal10). 

 

 

Em 1958 Krajcberg foi a Paris, em poucos anos, entre 1960 e 1961, conseguiu locar 

da Prefeitura de Paris um ateliê num espaço dedicado a artistas, no bairro Montmartre. A partir 

dos anos 2000, na mesma vila, um conjunto de apoiadores de Krajcberg criou uma associação 

de amigos e obteve a cessão de outros conjuntos para a abertura do L’Espace Krajcberg 

(informação verbal11). Foi nessa ocasião que ele estabeleceu relacionamento artístico com 

nomes importantes da arte da metade do século XX, como por exemplo Georges Braque (1882-

1963), um dos fundadores do cubismo. Muitos desses artistas faziam parte do movimento Neo 

Realista, liderado pelo crítico de arte Pierre Restany (1930-2003). Quando, a partir de 1958, o 

artista começou a alternar suas estadias principalmente entre Brasil e França, também esteve 

em Ibiza na Espanha e começou a fazer suas primeiras impressões de rocha, conhecidas como 

seus quadros de terra e pedra (FERNANDINO, 2014). 

Segundo Fabrício Fernandino:  

 

Seus trabalhos eram impressões sobre a rugosidade da terra, que ele chamava 

de gravuras. Eram reproduções de relevos que ele criava, utilizando moldagem 

da textura das rochas ou praias. Também realizava a aplicação direta do papel 

de arroz, preparado com aglutinante, modelando sobre a superfície da rocha. 

Finalmente, pintava essas reproduções com guache ou aquarela. Depois, 

começou a utilizar os próprios elementos naturais: terra, cascas, sementes, 

frutos – fixados a um suporte – criando volumes e formas abstratas. Por esses 

trabalhos, recebeu o prêmio da Cidade de Veneza na Bienal de 1964. Frans 

Krajcberg declara sobre sua vivência em Paris naquela época: Paris 

estimulava-me, mas eu me sentia perdido. Tinha parado de pintar. No Rio, a 

terebentina já me intoxicava. Fugi para trabalhar. Parti para Ibiza. E, pela 

primeira vez, tive necessidade de sentir a matéria, não a pintura. Fiz 

impressões de terra e de pedras. Logo depois, comecei a colar a terra 

diretamente. Isso parecia uma espécie de tachismo, mas não era. Não é uma 

tinta jogada. Não há o gestual pictórico. São impressões, relevos. Pedaços da 

natureza (FERNANDINO, 2014, p. 264). 

 

 
10 MEIRELLES FILHO, J. Krajcberg Brasil França. Entrevista concedida a Luciana Benassi Perrotti por vídeo 

conferência em 31 dez. 2020. 

11  Idem. 
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Krajcberg já havia desenvolvido esculturas em cerâmica no Paraná, mas sua 

transição da pintura para a escultura irá se confirmar em 1965, quando ele vai para o município 

de Itabira, Minas Gerais. Irá trabalhar principalmente no entorno do pico de Itabirito, na antiga 

mina de Cata Branca. Começou seus trabalhos artísticos com os variados pigmentos e formas 

rochosas das terras de Minas e,  na sequência, começou a realizar suas primeiras esculturas com 

troncos de árvores já mortas.  

Segundo Krajcberg; 

 

As montanhas eram tão belas que me pus a dançar. Elas passam do negro ao 

branco, passando por todas as cores. As ondas convulsivas de vegetação 

crescendo nos rochedos me maravilharam, eu fiquei emocionado com a beleza 

e me indagava como fazer uma arte tão bela. A gente se sente pobre diante de 

tanta riqueza. Minha obra é uma longa luta amorosa com a natureza, eu podia 

mostrar um fragmento dessa beleza. E assim fiz. Mas não posso repetir esse 

gesto até o infinito. Como fazer meu esse pedaço de madeira? Como exprimir 

minha emoção? Mudei minha obra sempre que senti ser preciso. Mudei? Não. 

Apenas encontrei outra natureza. Cada vez que ia a lugares diferentes, minha 

obra mudava. Eu recolhia troncos mortos nos campos mineiros e com eles fiz 

minhas primeiras esculturas, colocando-os com a terra. Eu queria lhe dar uma 

nova vida. Foi minha fase ‘naïve’ e romântica (FERNANDINO, 2014, p. 265). 

 

O envolvimento de Krajcberg com a natureza a esse ponto, estava totalmente em 

conformidade com o seu tempo, pois como veremos no terceiro capítulo desta tese, o 

movimento de arte e meio ambiente surgiu na década de 1960 com artistas em diferentes partes 

do mundo, promovendo o envolvimento dos elementos ecológicos nos trabalhos artísticos. A 

década de 1960 coincidiu, também, com a participação de Pierre Restany, um dos amigos de 

Krajcberg, no debate sobre a crise dos museus e das instituições culturais francesas na arte 

contemporânea e o início de um interesse pela produção artística latino-americana 

(PALUMBO, 2018). Foi também na década de 1960 que Krajcberg participou de três edições 

da Bienal de São Paulo, em: 1961, 1963 e 1965, com pinturas ou gravuras de linguagem 

abstrata. 

A 7ª Bienal realizada em 1963, foi a primeira edição desvinculada do Museu de 

Arte Moderna de São Paulo e realizada sob a responsabilidade da Fundação Bienal de São 

Paulo, instituição criada um ano antes. Segundo o registro contido no catálogo dessa edição 

redigido por Jayme Maurício, na sala especial Frans Krajcbreg, o artista participou com suas 

pinturas-relevo.  
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Quis a Fundação Bienal de São Paulo acentuar a obra dos artistas nela 

premiados ao longo dos seus 12 anos de existência. Frans Krajcberg é um 

deles, e dos mais expressivos, não só pela posição destacada que logrou obter 

em poucos anos no panorama atual da pintura européia, como também – ou 

sobretudo – por ter aqui começado, em condições humildes logo após haver 

chegado a este país que o fez pintor, que o adotou e celebrizou e que hoje é 

defendido por ele no panorama internacional da pintura. [...] O relevo, que 

Klee e Delaunay utilizaram em outros tempos e que vários pintores exploram 

hoje com preocupações e resultados ligeiros e ocasionais, em Krajcberg ganha 

uma dimensão nova, um efeito direto, violento mesmo, extremamente 

germinador. Resulta de uma técnica inventada pelo próprio artista: cria suas 

formas no gêsso e depois calca o papel japonês especialmente tratado, para 

então acrescentar-lhe a côr, o desenho, nascendo seus oníricos espaços, o 

apêlo táctil, todo um conjunto de forma e cor que se ampliam em fundas 

ressonâncias, em infinitas modulações e variações formuladas porem na férrea 

unidade de uma austeridade que tudo recusa ao amável, ao fácil, ao decorativo 

e ao inconseqüente (MAURÍCIO, 1963, p. 108-109). 

 

Na década seguinte, Krajcberg se envolveu ainda mais com as esculturas ecológicas 

enquanto o mundo erguia a voz para questionamentos a respeito do “progresso” e seus efeitos.  

Segundo Neide Marcondes:  

 

Se nos anos de 1970, a temática do desgaste do “progresso”começou a 

encontrar um eixo significativo, a contracultura, a revolução sexual e o 

espírito do tempo compunham um carpe diem constestatório. A partir dos anos 

de 1980, sobretudo com o chamado pós-moderno, ficou caracterizado o 

momento histórico da ruptura com as estruturas socializantes, com a 

desvinculação das chamadas ideologias. Na arte e na arquitetura, a abstração 

e o figurativo se concretizam com a extravagância pós-moderna (neobarroca) 

e com a complexidade desconstrutivista. A partir de 1990, a revolução das 

tecnologias da informação e a mundialização neoliberal colocam na etiqueta 

pós-moderna a inscrição vestígio do passado, em pedestal de memória. O 

movimento do “minimum” instala-se na escultura e nas artes gráficas [...] 

(MARCONDES apud BERTOLI e STIGEERS, 2007, p. 137). 

 

Na 14ª Bienal de São Paulo, mais uma vez a opinião dos críticos sobre a Bienal se 

dividiram. Para Silvia Ambrosini, “Vinte dias de jornada contínua na Bienal de São Paulo não 

cansam o olhar, muito pelo contrário” (AMBROSINI apud FILHO VENÂNCIO, 2013, p.132). 

Já Olney Krüse notou muitas falhas, afirmando que “A 14ª Bienal de São Paulo oferecia, mais 

do que nunca, a impressão de Bienal do Vazio”,  mas ele também soube reconhecer o talento 

de um verdadeiro artista desde o primeiro momento: 
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[...] Nesse caos um artista se sobressai com genealidade: Frans Krajcberg. 

Utilizando raízes, troncos e galhos [...], ele se tornou o mais inventivo escultor 

brasileiro vivo. É o único preocupado, sinceramente, com a nossa identidade 

nacional. No fim do mês, quando o júri internacional estiver reunido, o grande 

prêmio certamente será seu. Se não for, grande injustiça terá sido cometida. 

(KRÜSE apud FILHO VENÂNCIO, 2013, p. 134). 

 

A 14ª Bienal de São Paulo ocorreu em uma ocasião em que Krajcberg já havia 

participado de várias exposições em diferentes países, como Brasil, França, Israel e Itália e 

recebido diferentes prêmios. Realizada entre os dias primeiro de outubro e dezoito de dezembro 

de 1977, foi a primeira Bienal sem Ciccillo, ocasião em que passou a ser liderada por um 

Conselho de Arte e Cultura (CAC), para desenvolver o programa da exposição. As novas regras 

incluíam a exigência de que as representações nacionais seguissem os núcleos temáticos 

propostos pela Bienal de São Paulo para a seleção de artistas, modelo inspirado na Bienal de 

Veneza (KRÜSE, 2013). Foi organizada em torno de três grandes capítulos do conhecimento: 

Proposições Contemporâneas; Exposições Antológicas e Grandes Confrontos. Krajcberg optou 

por Proposições Contemporâneas, no item Recuperação da Paisagem, propício para todas as 

manifestações visuais que envolviam ecologia, problemas da paisagem, do meio ambiente e  

reservas. Nesta Bienal, Krajcberg expôs uma obra sem título, que ocupou uma área de 

quatrocentos metros quadros, composta por onze esculturas, sete relevos e três painéis 

fotográficos. Nessa ocasião, o Grande Prêmio Itamaraty era de doze mil e quinhentos dólares, 

e os dez primeiros prêmios de menos de três mil dólares. O prêmio máximo recaiu sobre os 

representantes argentinos, os dez artistas que integravam o gurpo dos Treze do CAYC. Oito 

dos dez primeiros prêmios foram para artistas brasileiros, e Krajcberg foi um dos premiados, 

enquanto que os outros dois prêmios foram para artistas da Itália e do Japão. Segundo Silvia 

Ambrosini, “Nunca um país da América Latina, nem o Brasil, haviam merecido tal distinção” 

(AMBROSINI apud FILHO VENÂNCIO, 2013, p. 132). Apesar disso, não faltaram protestos 

por parte de Krajcberg, por ter sido um magnata argentino a financiar o Grupo Treze e a 

pressionar o júri da Bienal. Assim que o júri anunciou a vitória do Grupo Treze, Krajcberg 

desmontou seu estande descumprindo o termo de compromisso assinado de que suas obras 

deveriam ficar expostas até o último dia da Bienal (ANEXO 1). 

A 15ª Bienal de São Paulo foi uma retrospectiva de todas as edições anteriores e 

levou para o pavilhão trabalhos nacionais e internacionais premiados desde 1951, além de 

artistas selecionados pela Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA). Nessa edição, 
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Krajcberg foi um dos homenageados. Foi a primeira Bienal sem premiações, e permaneceu 

assim até a 19ª Bienal.  

Na 20ª Bienal, em 1989, o novo triunvirato curatorial retomou as premiações e o 

arranjo das representações nacionais em salas separadas. Na sala Abstração, “Efeito Bienal”: 

1954-1963, Krajcberg participou como convidado com pintura abstrata da década de 1960. 

Também foi como convidado que participou de mais duas Bienais, a 30ª Bienal em 2012, 

intitulada A Eminência das Poéticas,  e a 32ª Bienal em 2016, intitulada Incertezas Vivas, cujas 

obras de Krajcberg são o objeto de estudo desta pesquisa e serão analisadas no terceiro capítulo. 

Uma lista das participações de Krajcberg em exposições e principais premiações 

recebidas se encontram no APÊNDICE (p. 197). 

Ao final deste capítulo, no qual foram apresentadas algumas das circunstâncias de 

importância artística, desde o período em que Krajcberg chegou ao Brasil, até a sua ascensão 

como artista reconhecido internacionalmente, vale a pena salientar que o sucesso gradativo e 

contínuo de Krajcberg ocorreu graças a sua forte determinação em trabalhar para esse propósito. 

As décadas de 1950 a 1960 foram décadas de muito trabalho e que o prepararam para alargar 

sua compreensão sobre a arte e fazer a transição da pintura para a escultura, um grande alicerce 

para o desenvolvimento da estética escultural que viria a surgir na década de 1970. No próximo 

capítulo, será abordada a importância da relação de Krajcberg com a Floresta Amazônica, tanto 

para o seu desenvolvimento como escultor, quanto para seu trabalho como artista ambientalista. 
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Capítulo II 

O Patrimônio chamado Amazônia 

A natureza amazonense coloca minha sensibilidade de homem moderno em 

questão. Ela coloca também em questão a escala de valores estéticos 

tradicionalmente reconhecidos. O caos artístico atual é a conclusão lógica da 

evolução urbana. Aqui (na Amazônia), somos confrontados a um mundo de 

formas e de vibrações, ao mistério de uma transformação contínua. Devemos 

saber como tirar o melhor partido (KRAJCBERG, 2000, p. 165). 

 

 

Este capítulo iniciará com a descrição do trabalho de personalidades admiradas por 

Krajcberg que fizeram expedições na Amazônia. São elas: a aquarelista Margareth Mee 

(Chesham, 1909 – Lejcestershire, 1988), o artista e paisagista Burle Marx (São Paulo, 1909 – 

Rio de Janeiro, 1994), e a fotógrafa Claudia Andujar (Neuchâtel, Suíça, 1931). Em seguida, 

serão apresentadas informações pertinentes sobre desmatamentos e queimadas na região 

amazônica.  

Na sequência, serão tratados quatro aspectos da vida e obra de Krajcberg: 

primeiramente, é estabelecida uma analogia entre as queimadas, as memórias e falas do artista 

e fotos feitas por ele, fotos dele e fotos realizadas por outras pessoas; em seguida são 

apresentados o processo da arte com a madeira e a produção de sua série Sombra; na sequência, 

será abordada a década da tomada de consciência sobre ser um ambientalista; e, por último, 

serão apresentadas as expedições do artista à Amazônia na década de 1980. 

 

2.1 A valorização da Amazônia através de Margaret Mee, Burle Marx e Claudia Andujar   

 

Durante o século XX, contribuíram para o pensar sobre a Amazônia personalidades 

de diversas áreas do conhecimento. Através de seus registros, eles nos dão uma ideia do 

significado da perda que ocorre quando uma área florestal é devastada. A esse respeito, 

considerando personalidades admiradas por Krajcberg, serão descritos brevemente o percurso 

de Margaret Ursula Mee, Roberto Burle Marx e Claudia Andujar. Embora tivessem histórias 

de vida tão distintas, tinham em comum, juntamente com Krajcberg, a capacidade de ver e o 

propósito de se manter os biomas brasileiros vivos.  
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Segundo Meirelles Filho, sobre essas quatro personalidades: 

 

[...] foram pessoas de fora da Amazônia que revelaram cada um, à sua maneira 

e através de seu fazer artístico, a diversidade, beleza e imensa criatividade 

amazônica. [...] Estes personagens, que são viajantes, na melhor acepção dessa 

palavra, abriram as fronteiras do conhecimento para o mundo a partir de seu 

choque amazônico (informação verbal12).  

 

 

Margaret Mee e seu marido desembarcaram em solo brasileiro no ano de 1952. Mee 

era formada em pintura e design e, ao chegar ao Brasil, trabalhou inicialmente como professora 

de arte na Escola Britânica de São Paulo, quando começou a se interessar pela Mata Atlântica 

e passou a registrar as várias espécies da flora, com especial interesse pelas bromélias 

(MORENO, 2004). 

Serão quinze expedições à Amazônia, além das excursões que a artista exploradora 

realizou na Mata Atlântica, próxima a São Paulo e Rio de Janeiro (MEIRELLES FILHO, 2011, 

p. 157). Sempre atenta ao que ocorria no ambiente natural, Mee se manifestava de forma ativa 

para denunciar os descuidos com a Amazônia. 

Segundo Meirelles Filho: 

 

Em 1977, depois de uma exposição em Brasília, Mee segue para Manaus [...] 

Em 1984, ocorrem, na sequência, a 13ª e a 14ª viagem [...] a partir do convite 

do Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro [...] Depois da viagem, 

Margaret comenta à imprensa brasileira acerca do desastre dos derramamentos 

de resíduos da mineração no Lago Batata, o que causa constrangimento para 

a empresa (MEIRELLES FILHO, 2011, p.160-161).  

 

O documentário intitulado Margaret Mee e a Flor da Lua13, de 2012, dirigido e 

roteirizado por Malu De Martino, evidencia o pioneirismo de Mee em tratar da preservação do 

meio ambiente amazônico, a ponto de emocionar e sensibilizar os espectadores sobre a 

importância da preservação da Floresta Amazônica através da sua arte. O roteiro inclui o 

envolvimento físico com o cenário natural das plantas, uma vez que Mee ia até o local e se 

sentava diante da planta a ser pintada, mesmo que fosse à noite em meio aos perigos 

 
12 MEIRELLES FILHO, J. Personalidades Viajantes. Entrevista concedida a Luciana Benassi Perrotti, em 12 jul. 

2022. 
13Margaret Mee e a Flor da Lua. Disponível em: 

https://www.bing.com/videos/search?q=onde+assistir+o+filme+completo+%22Margaret+Mee+e+a+Flor+da+Lu

a&docid=608009834190231482&mid=57EF1A128260CD21820C57EF1A128260CD21820C&view=detail&F

ORM=VIRE. Acesso em: 26 nov. 2021 
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proporcionados pela floresta. Essa forma de trabalhar e as descobertas que fez de novas espécies 

florais, elevaram-na a um patamar de profissionalismo ainda maior, com notoriedade a nível 

internacional.  

A artista e exploradora descobriu nove novas espécies de plantas que foram 

registradas por ela e que levam o seu nome, incluindo Neoregelia margaretae (figura 20), 

Sobralia margaretae (figura 21) e Aecmea meeana (figura 22). 

Segundo Meirelles Filho: 

 

Em 1956, a primeira expedição será com a amiga Rita [...] para o Pará. [...] O 

resultado da viagem será apresentado na primeira exposição de desenhos em 

1958. A segunda exposição será em 1960, no Rio de Janeiro, onde conhece 

Burle Marx, e de cuja amizade desfruta por toda a vida. A segunda viagem 

ocorre em 1962, acompanhando o jornalista e indigenista gaúcho Harald 

Schultz aos Rikbaktsá, que habitam a região da área dos formadores do Rio 

Juruena até o Salto Augusto. [...] Além de desenhos e plantas para o herbário 

do Instituto de Botânica, em São Paulo, Mee trará forte malária. A terceira 

viagem será ao Rio Negro, em 1964, a partir de Manaus [...]. Desta vez envia 

algumas das plantas para o sítio de Burle Marx, e desta coleção se identifica 

uma espécie de bromélia e outra de filodendro. Na quarta viagem, em 1967 

[...] A viagem renderá uma matéria na The National Geographic Society e uma 

nova espécie de bromélia, descrita por Lyman Smith, Neoregelia leviana. [...] 

Como lembra o editor da Nonesuch Expeditions, Tony Morrison, em 1988, 

uma das três espécies novas para a ciência desta expedição foi esta bromélia, 

nominada como Aechmea meeana. Além disso: uma orquídea identificada por 

Guido Padst foi nomeada como Sobralia margaretae. A Aechmea ela 

encontrou no rio Maraú, [...] e como Margaret acreditava, foi confirmada 

como Aechmea palyantha. As três espécies são conhecidas apenas pelas 

pinturas da Margaret: não foram encontradas desde então (MEIRELLES 

FILHO, 2011, p. 158-160).   
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                           Figura 20 - Margaret Mee, Neoregelia margaretae, 1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pinterest. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/304555993548259346/. Acesso em: 07 mai 2021     
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         Figura 21-  Margaret Mee, Sobralia margaretae, 1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: Pinterest. Disponível em: https://www.pinterest.co.uk/pin/596164069393604041/. Acesso em: 07 mai. 2021   

           

           

                     Figura 22- Margaret Mee, Aechmea meeana, E. Pereira & Reitz, 1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Fonte: Pinterest. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/105693922478996909/.  Acesso em: 07 mai.2021                                        
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         A representação das plantas por si só já é um elemento comum entre os campos das 

artes visuais e da ciência. No caso do trabalho de Mee, com o olhar direcionado para a exaltação 

do belo, seu trabalho foi alicerçado no estudo aprofundado de algumas espécies de bromélias, 

orquídeas e cactos, e pela busca incessante da Selenicereus wittii, popularmente chamada de 

flor da lua14.  Foi somente na décima quinta expedição da artista à Amazônia, a última 

expedição da sua vida, que ela encontrou a tão almejada flor para poder registrá-la em forma 

de pintura (figura 23). 

Para alcançar o objetivo de ver o desabrochar da flor da lua, uma flor cacto com 

pétalas firmes e longilíneas, longos e grossos caules, a artista viajou em um pequeno barco e 

passou noites em claro trabalhando com a ajuda de uma lanterna, pois essa planta nasce somente 

uma vez por ano e fica aberta somente por poucas horas. O sonho de ver a planta desabrochar 

e ilustrá-la foi, então, realizado em 1988, mesmo ano em que a artista veio a falecer. A espécie 

foi descoberta nas florestas do Igapó do Rio Negro, perto de Manaus, em 1899, por N. H. Witt, 

um alemão empresário e colecionador amador (BARTHLOT, et al.  1997), mas foi 

mundialmente difundida através de Margaret Mee e sua pintura. 

 

                          Figura 23 – Margaret Mee pintando a Selenicereus wittii, 1988 

 

                                                                 Fonte: MEE, 2009, p. 160-161 

 

 
14 A flor da lua é também chamada flor do luar e tem seu nome científico dedicado ao colecionador N.H.Witt, que 

viveu em Manaus no princípio do século. Disponível em:  

file:///C:/Users/Dell/Documents/KRAJCBERG/TEXTOs%20Teses%20Livros/MARGARET%20MEE%20Flor

%20da%20Lua.pdf.  Acesso em: 28 nov. 2021. 
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No prefácio do livro Flores do Amazonas, Burle Marx exalta a capacidade de ver 

da sua amiga Mee: “Usando essa capacidade, ela transpõe para o papel não uma cópia servil de 

uma flor ou planta, mas todo um conjunto de qualidades e peculiaridades intrínsecas que 

individualizam cada ser vivo” (MEE, 1980, n.p). 

Segundo Burle Marx: 

 

Tive oportunidade de realizar algumas expedições em companhia de Margaret 

e, de perto, acompanhar suas emoções. Sua maneira exultante e comunicativa 

decorre dessa capacidade de observação. [...] Mas a impiedosa devastação por 

que passam nossos ambientes também encontra nela uma reação de 

indignação e revolta. Numa viagem em que atravessamos extensas áreas do 

sul da Bahia, incendiadas e devastadas em sua totalidade, sua revolta e 

sentimento de impotência foram tão grandes que Margaret não conseguiu reter 

as lágrimas. Sua comunhão com a natureza fez com que ela sentisse em sua 

própria carne a agressão e a violência (MEE, 1980, n.p.). 

 

 

A corajosa Mee, mesmo durante o período militar, defendeu a preservação da 

Amazônia abertamente. Segundo sua amiga Sue Loram, durante a década de 1970, a artista, ao 

presentear com seu livro ao então presidente da república Ernesto Geisel (1907-1996), fez a 

seguinte dedicatória: “Presidente Geisel, espero que goste desse livro, porque todas essas 

plantas que está vendo rapidamente se tornarão extintas” (MARGARET, 2012). Essa era uma 

das formas de militância enfática, porém tranquila, que a artista ambientalista praticava a favor 

do Bioma Amazônia.  

Entre as várias homenagens que recebeu, uma delas foi a criação da Fundação 

Botânica Margaret Mee, em 1989, que atualmente se chama Fundação Flora de Apoio à 

Botânica, no Rio de Janeiro. Além disso, o Instituto de Botânica, em São Paulo, possui um dos 

mais importantes e bem conservados conjuntos da obra de Margaret Mee, formado por 86 

aquarelas. 

Assim como Mee, o arquiteto da paisagem modernista Burle Marx testemunhou e 

denunciou de forma sensata e racional os atrasos da preservação da flora brasileira. Seu olhar 

cuidadoso para com as plantas começou em sua infância, com o exemplo materno, e foi sendo 

lapidado ao vislumbrar os jardins europeus. O paisagista desenvolveu projetos sob a influência 

de vários profissionais de renome de sua época. 
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Na década de 1940, a carreira artística de Burle Marx já era nutrida paralelamente 

ao trabalho de paisagista e, apesar de serem atividades diferentes, eram atividades que 

dialogavam muito bem durante os projetos, conseguindo criar uma ponte entre a cidade e a 

natureza brasileira. Isso foi possível por causa do emprego das plantas nativas da Amazônia e 

demais regiões do Brasil, nos projetos públicos e residenciais urbanos. Ele conseguiu romper 

com as formas tradicionais de jardins e estabelecer uma ligação entre as formas geométricas e 

abstratas das suas pinturas (figura 24) com o formato dos seus jardins (figura 25). Um exemplo 

clássico a esse respeito foi o projeto desenvolvido para o Palácio Gustavo Capanema, no Rio 

de Janeiro. Esse edifício construído entre 1937 e 1945 teve o paisagismo a cargo de Burle Marx, 

que desenvolveu o projeto com jardins no formato de ondas e utilização exclusiva de vegetação 

tropical. 

 

       Figura 24 – Burle Marx, Projeto do terraço jardim do Ministério da Educação e Saúde, 

                                          guache sobre papel, Rio de Janeiro, 1938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   Fonte: Disponível em: https://coleccioncisneros.org/es/content/el-modernismo-de-roberto-burle-marx.                                           

Acesso em: 03 mai. 2022 
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Figura 25-   Terraço Jardim do edifício Gustavo Capanela - Ministério de Educação e Saúde, 

                             com projeto paisagístico de Burle Marx, Rio de Janeiro, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fábio Motta. Disponível em: https://jovempan.com.br/opiniao-jovem-pan/comentaristas/helena-

degreas/pracas-e-hortas-nas-alturas-como-as-cidades-estao-criando-novos-usos-para-seus-antigos-telhados.html. 

Acesso em 03 mai. 2022 

 

 

 

 

Burle Marx em seu discurso intitulado Conviver com a Natureza, aponta para a 

grande complexidade que é a elaboração de um programa de preservação para todo o país. Ele 

explica seu ponto de vista da seguinte maneira:  

 

Considerados como coletivo, somos, sem dúvida, os predadores mais 

insensíveis e irresponsáveis que se pode imaginar. Mas o homem, indivíduo, 

paciente e diariamente, refaz os elos frágeis que ligam nossa sociedade à 

natureza. Cria bichos. Planta flores. Procura as matas para se desanuviar de 

um trabalho fatigante. Ama o mar, as montanhas, os rios. Essas atitudes 

evidentemente são minúsculas, [...] diante do nível avassalador da destruição. 

Mas há entre elas uma outra diferença, essa radical: enquanto a ação individual 

é consciente, fruto de uma compreensão profunda do elo homem-natureza, a 

destruição é impessoal. São interesses de grupos, de regiões e, às vezes, do 

país inteiro que ditam a ação destruidora. Ela é sempre anônima. A 

responsabilidade não pode ser atribuída a ninguém em específico, se dilui 

entre milhares, não só no sentido horizontal, mas também no vertical (isto é: 

no sentido do encadeamento das causas e efeitos, das necessidades, das ordens 

e sua execução) (MARX, 1997, p. 61-62). 
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Ou seja, para Burle Marx a preservação do meio ambiente natural é um assunto 

coletivo que exige mudança de mentalidade coletiva diante do agenciamento dos recursos 

naturais. Ele não se limitava a falar sobre a educação perdida do homem do interior, que 

conhecia as plantas da sua região e sabia como cultivá-las e usá-las, mas enxergava a perda de 

consciência de uma pessoa que se desvinculava da sua terra, como a perda da base do seu 

conhecimento: “quando o nordestino é transferido à Amazônia, quando levas e levas de 

retirantes migram para outras regiões, fugindo da miséria, não mais podemos esperar delas essa 

consciência” (MARX, 1997, p. 62). 

Somente em 1983, o paisagista fez uma expedição à região amazônica, que teve 

como objetivo conhecer as plantas em seu habitat e como elas se inserem no espaço cênico 

natural, mas acabou indo além disso. Na abertura do seu relatório lê-se:  

 

 
[...] Aliás, sob esse aspecto, a cada viagem realizada aumenta nosso assombro 

ao constatarmos a falta de respeito pela natureza, a pouca importância que se 

dá ao meio ambiente. Ao longo de onze mil quilômetros não há qualquer sinal 

que evidencie uma preocupação conservacionista. Ao contrário, o que se nota 

é o empirismo e o imediatismo na ocupação de áreas naturais. A técnica de 

construção de rodovias é extremamente agressiva e brutal. A vegetação é 

encarada com um obstáculo indesejável, que deve ser inteiramente removido 

(MARX, 2004, p. 200). 

 

 

 

 

 Burle Marx atesta a mentalidade do desperdício e mau planejamento da época: 

 

Nas áreas onde se retira material para aterro, a camada de solo orgânico é 

removida e perdida, eliminando-se todas as possibilidades de repovoamento 

espontâneo. Essas crateras são feitas de forma a favorecer a erosão, daí 

resultando enormes voçorocas, como feridas a patentear a agressão. O custo 

para recuperar tais espaços será muito maior que o investimento necessário 

para evitá-los. O material daí retirado é utilizado no aterro da rodovia que, por 

sua vez, impede a livre circulação das águas, resultando em represamentos que 

aniquilam totalmente a vegetação, criando-se, assim, novas feridas de difícil 

cicatrização. Mesmo os cortes das rodovias são feitos sem maiores cuidados. 

Inclinações de até 100% são um convite à ação da erosão, e esses taludes, 

desprotegidos, ameaçam desabar a qualquer momento sobre o leito da estrada. 

O quadro dessa técnica devastadora é completado pelo abandono dos 

caminhos de serviço, traçados sem qualquer critério de observância às 

descidas de água ou a inclinações máximas. Utilizados como desvios durante 

a construção, torna-se tão compactado o solo que se eliminam as 

possibilidades de ocupação espontânea, ainda que por vegetação secundária 

(MARX, 2004, p. 200). 
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Além disso, Burle Marx tinha uma visão conservacionista e afirmou: 

 

Não sou contra a colonização nem contra o uso dos recursos naturais, nem 

mesmo contra a derrubada de florestas. Mas as intervenções na natureza 

devem ser precedidas de estudos que levem ao seu conhecimento, que nos 

permitam avaliar os impactos, suas consequências imediatas e a longo prazo. 

Sobretudo, é fundamental que, na elaboração de leis e demais mecanismos de 

controle do uso dos recursos naturais, a comunidade científica seja ouvida, 

para que o modo de intervir resulte de conceitos fundamentados no 

conhecimento científico e não, como ocorre hoje, da interferência de políticos 

empenhados em favorecer interesses de minorias. Durante nossa viagem, 

estivemos muito atentos a esse tipo de problema, isto é, às diversas formas de 

interferências do homem. Mas também procuramos observar as lições 

contidas na natureza, buscando entender a estrutura da paisagem, os elementos 

dominantes, a composição natural que define um determinado espaço 

(MARX, 2004, p. 203). 

 

 

Graças a sua pesquisa e coleta de plantas ao longo de quarenta anos, Burle Marx 

levou para os jardins urbanos a prática da utilização de plantas amazonenses e para a sua coleção 

pessoal em seu Sítio Santo Antônio da Bica, no Rio de Janeiro, lindas e raras plantas que 

constituem, “talvez, o mais importante laboratório ecológico-experimental ao ar livre existente 

na atualidade. Não é por acaso que o sítio se tornou um ponto de referência para os estudos dos 

botânicos que reconheceram e descreveram muitas espécies completamente desconhecidas” 

(MARX, 1997, p. 34).  

Burle Marx definia o jardim como um modelo da coexistência pacífica entre várias 

espécies, um lugar de respeito pela natureza e pelo diferente (OLIVEIRA, 2002). Talvez seja 

esse o ponto de maior conexão entre ele, Mee e Krajcberg. Não apenas por terem cultivado cada 

um o seu próprio jardim, mas pelo significado que essa prática tinha no cotidiano de cada um.  

A contribuição de Mee e Burle Marx, aliadas à de Krajcberg para a conservação 

e/ou preservação do bioma Amazônia, faz-se ainda mais marcante quando a existência da 

população indígena é lembrada por Claudia Andujar. Suas descobertas e atitudes chocam pela 

beleza desvendada a ponto de constrangerem a sociedade a sair da inércia. 

Andujar chegou ao Brasil em 1955 e após alguns anos, por sugestão de Darcy 

Ribeiro, entrou em contato com o povo indígena. “Fiquei duas vezes com os Karajá, dois meses 

cada vez, para aprofundar o trabalho. Então resolvi ir aos Estados Unidos para mostrar meu 

trabalho fotográfico” (ANDUJAR, 2015, p. 241).  
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Na década de 1960, Andujar publicou um ensaio fotográfico dos Karajá, intitulado 

Uma tribo esquecida, e participou da sua primeira exposição individual na galeria Limelight 

(ANDUJAR, 2015). Em 1971 ocorreu o primeiro contato com os Yanomamis. “Enquanto 

trabalha na edição especial da revista Realidade dedicada à Amazônia, entra em contato com a 

etnia Yanomami, em Roraima” (ANDUJAR, 2015, p. 247) e fez dessa amizade com os 

Yanomamis o seu projeto de vida. 

Andujar, que levou dois anos para conhecer, “ter a confiança deles, para poder 

realmente começar a fotografar” (MEIRELLES FILHO, 2011, p. 144), tem algumas 

circunstâncias do seu trabalho compreendidas e admiradas no livro Marcados. Na introdução 

desse livro a fotógrafa narra: 

 

Aos treze anos tive o primeiro encontro com os “marcados para morrer”. Foi 

na Transilvânia, Hungria, no fim da Segunda Guerra. Meu pai, meus parentes 

paternos, meus amigos de escola, todos com a estrela de Davi, visível, 

amarela, costurada na roupa, na altura do peito, para identificá-los como 

“marcados” [...] Quase quarenta anos depois, já vivendo no Brasil como 

fotógrafa engajada na questão indígena, acompanhei alguns médicos em 

expedições de socorro na área da saúde. [...] Nosso modesto grupo de salvação 

– apenas dois médicos e eu – embrenhou-se na selva amazônica. O intuito era 

começar a organizar o trabalho na área da saúde. Uma das minhas atividades 

era fazer o registro, em fichas, das comunidades Yanomami. Para isso, 

pendurávamos uma placa com número no pescoço de cada índio: “vacinado”. 

Foi uma tentativa de salvação. [...] Não se trata de justificar a marca colocada 

em seu peito, mas de explicitar que ela se refere a um terreno sensível, 

ambíguo, que pode suscitar constrangimento e dor. [...] É esse sentimento 

ambíguo que me leva, sessenta anos mais tarde, a transformar o simples 

registro dos Yanomami na condição de “gente” – marcado para viver – [...] 

(ANDUJAR, 2009, p.4-5). 

 

 

Seu trabalho autoral de longo prazo (figura 26) durou quase vinte anos com vários 

retornos ao convívio com os Yanomami.  “Sua terceira estada entre os Yanomami durou catorze 

meses” (MEIRELLES FILHO, 2011, p. 146). 
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         Figura 26- Claudia Andujar, oca Yanomami, 1974-1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Museu de Arte Moderna-MAM. Disponível em: http://mam.org.br/acervo/2002-049-andujar-claudia/ 

Acesso em: 08 mai. 2022. 

 

 

 Na década de 1970, a fotógrafa começou a se deparar como as consequências 

devastadoras da abertura da rodovia Perimetral Norte para o povo Yanomami, pois a invasão, 

principalmente dos garimpeiros, resultou em doenças, prostituição e morte, além da destruição 

e do envenenamento dos igarapés. “Eu fiquei trabalhando lá com os Yanomami até 1977, e aí 

fui expulsa pela Funai [Fundação Nacional do Índio]. Falaram que estava fazendo trabalho de 

espionagem, não entenderam por que fico anos fotografando” (MEIRELLES FILHO, 2011, p. 

146). 

Em 1978, Andujar e seus colegas Albert e Carlo Zacquini criaram uma proposta de 

parque indígena Yanomami, com a ajuda dos juristas e advogados Dalmo de Abreu Dallari e 

Maria Helena Pimental. Criaram a ONG Comissão pela Criação do Parque Yanomami (CCPY), 

que atualmente é denominada Comissão Pró-Yanomami, um momento que se tornou um divisor 

de águas na vida de Andujar.  Sua relação afetiva com os indígenas a levou a ter uma postura 
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também política, cujo principal objetivo é o de preservação dos direitos territoriais e de 

sobrevivência desse povo. 

Andujar assumiu grande responsabilidade nessa época. “Fiquei encarregada da 

coordenação da CCPY entre os anos 1979 e 2000” (MEIRELLES FILHO, 2011, p.144). A terra 

Indígena Yanomami foi oficialmente demarcada em 1991 e homologada e registrada em 1992. 

“Uma vez garantida oficialmente a Terra Indígena Yanomami, a CCPY passou a concentrar-se 

em duas áreas fundamentais: saúde [...] e educação [...]” (COMISSÃO PRÓ-YANOMAMI, 

2007). 

O caráter humano conferido à Amazônia através do olhar de Andujar conseguiu 

atribuir força ao engajamento ativista do trabalho artístico e fotográfico dos demais artistas. A 

sua proposta de imagens espontâneas desvinculadas de maquiagem ou ensaios e voltadas 

totalmente para a cultura indígena é uma reflexão sobre o existir das diferentes possibilidades, 

o respeito ao outro. Seu trabalho com os Yanomamis privilegiou três temas principais: a vida 

na casa comunitária, a vida na floresta e os rituais. “Por fim, Claudia lança-se na esperança de 

que suas fotografias auxiliem o povo Yanomami em prol do respeito ao modo de vida indígena” 

(MEIRELLES FILHO, 2011, p. 150). 

Em 2015, o Instituto Inhotim inaugurou uma galeria dedicada à Claudia Andujar. 

“O pavilhão de 1.600m² é o segundo maior do Parque e exibe mais de quatrocentas fotografias 

realizadas pela artista entre 1970 e 2010 na Amazônia brasileira e com o povo indígena 

Yanomami. [...]. Grande parte das fotografias é inédita [...]” (ARQSC, 2016).  

O filme documentário Gyuri, sob direção de Mariana Lacerda, lançado em 2022, 

mostra a visita de Andujar, em 2018, ao povo Yanomami. Nesse documentário, Andujar chega 

de cadeira de rodas, com muito esforço, ao núcleo familiar do xamã Davi Kopenawa, que a tem 

como alguém muito querida e especial. Esse fato, somado à falta de conforto mínimo no meio 

da floresta, foi sem dúvida uma demonstração do grande amor e importância de Andujar já com 

idade avançada, para como seu povo amado. 

 

 

 

 



72 
 

2.2 Queimadas e Desmatamentos da Amazônia  

 

 

 

Uma questão relevante sobre as queimadas e desmatamentos da região amazônica 

é a sua relação com o desenvolvimento econômico da região a partir do início da década de 

1950. Nesse período o governo federal instituiu o Plano de Valorização Econômica da 

Amazônia e criou a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia 

(SPVEA), que em 1966 foi substituída pela Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM). Para o melhor planejamento do desenvolvimento econômico da região 

norte do Brasil, foi instituída pela Lei Federal 1.806/1953 a Amazônia Legal, que além de conter 

20% do bioma Cerrado, abriga todo o bioma Amazônia e está localizada em nove estados 

pertencentes à bacia hidrográfica amazônica (BRASIL, 2020a).  

 Segundo a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM): 

 

[...] nosso compromisso é levar desenvolvimento includente e sustentável para 

os mais de 23 milhões de habitantes da Amazônia Legal [...]. Para isso, 

atuamos em praticamente 59% do território nacional, nos estados do Acre, 

Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte 

do Maranhão, considerando as riquezas naturais com diferentes biomas, a 

diversidade econômica, sociocultural, étnica e o potencial geopolítico e 

estratégico da região (BRASIL, 2020b). 

 

 

O bioma Amazônia, dentro do território nacional, ocupa uma área de 4.196.943 km² 

e é o maior bioma entre os seis tipos de biomas brasileiros, além de ter a maior bacia 

hidrográfica do mundo (INSTITUTO BRASILEIRO DE FLORESTAS, 2020). De acordo com 

a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 84,2 % do Bioma Amazônia está 

recoberto pela vegetação nativa (figura 27).  
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Figura 27- Áreas de vegetação nativa, áreas exploradas e áreas com água no                      

Bioma Amazônia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EMBRAPA Territorial. Disponível em: https://revistaoeste.com/brasil/mais-de-86-do-bioma-amazonico-

esta-preservado-destaca-chefe-da-embrapa/. Acesso em: 01 jan. 2021. 

 

 

Ao nos referirmos às queimadas, incêndios e desmatamentos neste capítulo, 

adotaremos o significado utilizado pela EMBRAPA através das palavras do pesquisador Dr. 

Evaristo de Miranda15 (1952) por ocasião da entrevista concedida ao Canal Terraviva;  

 

Queimadas, incêndios e desmatamentos não se misturam. Queimada é o uso 

controlado do fogo como prática agrícola, com o objetivo de renovar 

pastagens, reduzir pragas, eliminar resíduos de lavouras e preparar áreas para 

o plantio. [...] Incêndio é o fogo fora de controle, acidental ou criminoso, com 

destruição do patrimônio privado e/ou público. Desmatamento é o corte de 

matas ou florestas, para uso da madeira e/ou para implantação de áreas 

agropecuárias (QUEIMADAS..., 2020a). 

 

 
15 Dr. Evaristo Eduardo de Miranda é formado em agronomia com mestrado e doutorado em ecologia pela 

Universidade de Montpellier na França. É escritor e pesquisador da EMBRAPA desde 1980. Durante seis anos 

consecutivos foi chefe geral da EMBRAPA Territorial até dezembro de 2021. Membro de várias sociedades 

científicas, dirigiu os primeiros programas de estudos agroecológicos e socioeconômicos em pequenas 

propriedades rurais no Nordeste e na Amazônia e de seu monitoramento por satélite. Foi por dez anos professor 

da Universidade de São Paulo e por quatro anos coordenador na Secretaria de Acompanhamento e Assuntos 

Institucionais da Presidência da República. Presta assessoria para FAO, UNESCO, Banco Mundial, IICA, 

FAPESP, entre outras mais. Disponível em: https://www.embrapa.br/equipe/-/empregado/185062/evaristo-

eduardo-de-miranda. Acesso em: 01 jan. 2022. 
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Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), como consequência 

dos desmatamentos por corte raso para os estados da Amazônia Legal, o índice mais elevado 

entre 1988 e 2019 ocorreu entre os anos de 1995 a 2004 (figura 28), sendo que o estado do Pará 

foi o estado que mais desmatou nesse período (BRASIL, 2020a). 

 

Figura 28 - Taxa anual de desmatamento por corte raso do PRODES (Km²) de 1988 a 2019 na 

Amazônia Legal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.obt.inpe.br/OBT/noticias-obt-inpe/a-taxa-consolidada-de-desmatamento-por-corte-raso-para-

os-nove-estados-da-amazonia-legal-ac-am-ap-ma-mt-pa-ro-rr-e-to-em-2019-e-de-10-129-km2                                  
Acesso em: 18 jan.2020 

 

 

 

 

No documentário Krajcberg – O Grito da Natureza, produzido pela TV Brasil em 

agosto de 2012, o artista ao ser entrevistado disse: “Agora, sem dúvida estou completamente 

limitado aqui. Porque não existe mais floresta” (KRAJCBERG, 2013). Ele presenciou muitas 

queimadas e incêndios durante sua vida no Brasil e tinha fortes motivos para se entristecer e 

querer alertar o mundo sobre essa prática, mas como é possível notar pela imagem via satélite 

disponibilizada pelo site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), figura 24, há um 

certo exagero em sua fala ao se referir à inexistência das florestas brasileiras. A cobertura 

amazônica tanto existe, que a própria Universidade de São Paulo sedia atualmente o Centro de 

Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa (RCGI) para desenvolvimento de banco de 

dados sobre as emissões de gases do efeito estufa (GEES) na região amazônica. A esse respeito, 

de acordo com a redação do Jornal da USP, diferentes institutos de pesquisas atuam juntamente 

com a Escola Politécnica (Poli) da USP e o Instituto de Física (IF) da USP como coordenadores 

do projeto (AMAZÔNIA, 2022).   
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Com o agravamento das queimadas em território nacional em determinadas épocas 

do ano, muito tem se falado nas mídias sobre o assunto sem a apresentação de informações 

concretas. Em entrevista concedida ao Notícias Agrícolas16, Dr. Evaristo Eduardo de Miranda 

esclarece que é importante a sociedade não interpretar os agricultores da região amazônica 

como vilões das queimadas e desmatamentos, ao contrário, é preciso entender o que se passa 

nas localidades onde esses produtores atuam e como ocorrem as queimadas. Dessa forma é 

possível combater a campanha de desinformação que ocorre no país contra os agricultores. 

Nessa entrevista ele deixou claro que:  

 

Hoje na Amazônia você tem um pouco mais de um milhão de produtores. 

Esses produtores variam de caboclos, ribeirinhos, extrativistas, pequenos 

agricultores. Para se ter uma ideia, só o INCRA no Bioma Amazônia assentou 

meio milhão de famílias de pequenos agricultores [...] e não fazem parte dos 

caboclos, ribeirinhos, não fazem parte dos extrativistas. [...] Na Amazônia 

coexistem muitos tipos de agriculturas [...]. Tem mais de um milhão de 

agricultores pequenos, médios e alguns grandes [...].  Nós temos oito por 

cento, menos que isso, provavelmente cinco por cento praticando essas 

queimadas. Então noventa e cinco por cento dos produtores não praticam 

queimada na Amazônia e se praticam são tão pequenas que não são detectadas 

pelo satélite (QUEIMADAS..., 2020).  

 

 

 

Na mesma entrevista, Dr. Evaristo de Miranda explica que a prática primitiva da 

queimada foi aprendida com os indígenas e perdura até hoje principalmente entre os 

agricultores pobres do Brasil, mas pode ser cem por cento substituída por tecnologia 

sustentável, pois a EMBRAPA tem tecnologia para substituir o uso do fogo praticamente em 

qualquer situação na Amazônia. “O pior de tudo é que ele não tem título, ele não está 

regularizado. Como é que sem título da terra ele vai pedir alguma coisa no banco, como é que 

ele vai acessar as políticas públicas? (QUEIMADAS..., 2020). 

Com respeito à regularização fundiária, de 2019 a 2022 o Governo Federal já 

entregou mais de trezentos e setenta mil títulos de terra para famílias de agricultores brasileiros. 

De acordo com o Diretor de Programas da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), Luis Rangel, a política agrícola atual está privilegiando 

pequenos e médios agricultores, e a concessão destes títulos possibilita ao agricultor acesso a 

benefícios como crédito rural. Com a regularização fundiária, pretende-se diminuir ainda mais 

 
16Notícias Agrícolas é um site que foi fundado em 1997 e atualmente é um dos mais importantes meios de 

comunicação do agronegócio brasileiro. Disponível em: https://www.noticiasagricolas.com.br/ Acesso em 01 jan. 

2022. 
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os focos de queimadas (CARTÓRIO, 2019, n.p.). 

“A ameaça à Amazônia somos nós! [...] Continuamos a discutir os efeitos e não a 

causa. [...]” (MEIRELLES FILHO, 2006, p.157). Meirelles Filho reconhece que a situação varia 

muito de região para região na Amazônia Legal, o que se passa no norte do Mato Grosso difere 

muito do que acontece nas periferias de Manaus, sendo assim as ameaças não são 

necessariamente as mesmas. Para ele, o modelo fundiário está ao lado de vários outros motivos 

que provocam desmatamentos e queimadas, como, por exemplo, “a pecuária bovina extensiva, 

soja [...], o carvão vegetal [...], a exploração madeireira predatória [...], o narcotráfico e a 

guerrilha, o tráfico de animais e plantas – a biogrilagem, a caça predatória, as grandes obras 

[...], o garimpo [...]” (MEIRELLES FILHO, 2006, p. 159).  

 

2.3 Cinzas da Vida: analogia das queimadas com a memória do artista 

 

Para Noronha e Ambrizzi, “a arte testemunhal seria uma forma de memória do 

trauma reunindo e unificando humanidade e natureza, na experiência histórica de Frans 

Krajcberg” (NORONHA; AMBRIZZI, 2008, p. 53).  Segundo Noronha e Ambrizzi: 

 

A dimensão testemunhal da/na arte em análise está associada à teoria do 

trauma, permitindo as associações visuais entre as imagens da Guerra e as 

imagens da devastação do mundo natural. Estas duas dimensões se enfrentam 

com as memórias do indivíduo e com as tradições artísticas encerradas na 

figura conceitual da paisagem e no entendimento de sua capacidade para 

colocar em cena um princípio trágico (NORONHA; AMBRIZZI, 2008, 

p.58). 

 

 

Tendo por base a citação acima, é possível estabelecer a relação das cinzas da vida 

de Krajcberg nos diferentes contextos que nortearam sua obra escultural carregada de valor 

estético, ético e moral. Ele tomou o rumo assertivo do registro fotográfico como testemunho do 

que viu, embora na epígrafe do livro Natureza ele tenha deixado registrado “Eu não sou 

fotógrafo” (MEIRELLES FILHO, 2011, p. 200).  

Segundo o filólogo Antonio Houaiss, após ver uma exibição de slides de Krajcberg; 

 

Compreendi naquela oportunidade, mais do que em qualquer outra de minha 

vida, a diferença entre ver e ver. [...] Krajcberg não tenta ingressar no círculo 

dos amantes – profissionais ou diletantes – da fotografia como arte [...]. Sem 
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magoá-lo, nem magoar a fotógrafo algum ou a quem quer que seja, ouso 

afirmar que Krajcberg não é fotógrafo: sua relação com a Natureza, com os 

componentes da Natureza, não é técnica – não é de quem, amorosamente, 

privilegia o instrumento [...]. Krajcberg, para quem tudo é natureza, [...] sabe 

escolher, a cada caso, da Natureza, o conjunto ou o pormenor, o grande ou o 

pequeno, o lateral ou o central, o animado ou o inanimado (MEIRELLES 

FILHO, 2011, p. 200). 

 

 

 

Com respeito às falas de Krajcberg, essas são a verbalização dos seus pensamentos, 

que, como um fio condutor, permitem-nos estabelecer uma analogia com as imagens 

fotográficas. 

Krajcberg afirmou: “Cada vez que eu vejo pilhas de árvores queimadas pelos 

homens, não tenho como não pensar nas cinzas dos fornos crematórios: as cinzas da vida, as 

cinzas dos homens enlouquecidos” (JUSTINO, 2005, p.53). A figura 29 se refere ao campo de 

extermínio Treblinka para onde foram enviados, entre outros, a grande maioria dos judeus de 

Kozienice, (TREBLINKA, 2000?) e entre eles alguns membros da família de Krajcberg.  A 

relação com a figura 30 se dá pelo fato de existir a ação do extermínio da vida de forma 

planejada e executada pela ação humana.  

 

Figura 29- Fumaça do Centro de Concentração e Extermínio de Treblinka, Polônia, 1943 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fonte: Museu Memorial do Holocausto EUA 

Disponível em: Smoke from the Treblinka killing center. Acesso: 20 nov. 2020 
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Figura 30 – Krajcberg, Fumaça da Floresta Queimada, s/d 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gaudí Arte. Disponível em: https://telasgaudi.blogspot.com/2011/06/museu-afro-brasil-exposicao-de-

frans.html.  Acesso em: 14 jan. 2022 

                             

 

 

Segundo Krajcberg: “O fogo é a morte, o abismo. O fogo continua em mim desde 

sempre” (KRAJCBERG, 2005, p.8). Em sua visão: 

 

“[...] à exceção dos índios, todos nós viemos de fora e eu preciso de florestas 

selvagens, ricas, [...]. Os bosques da Europa não me emocionam e as 

intolerâncias europeias continuam a me inquietar. [...] Não escrevo, não sou 

político. Minha mensagem é trágica, eu mostro crime. [...] Se pudesse espalhar 

aqui as cinzas, eu chegaria próximo do que sinto (KRAJCBERG, 2004, p. 79-

80).  

 

 

Uma analogia possível para as citações supracitadas seria o fato de ele ter sido 

soldado (figura 31) na sua juventude e na sequência da sua vida ele ter se deparado com a 

imagem do fogo devorador (figuras 32 -33). 
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                                   Figura 31 – Krajcberg com uniforme de soldado, s/d 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

                                        

  

                        

                 

    Fonte: Obtida através do vídeo documentário Expedições. 

     Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yXvaM_H1_As. Acessado em: 23 ago. 2020   

 

 

 

    Figura 32– Cael Carvalho, Krajcberg na frente de uma de suas fotos, s/d 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

          Fonte: Revista Época. Disponível em: https://epoca.oglobo.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-

astuto/noticia/2014/04/obras-de-bfrans-krajcbergb-serao-expostas-na-sp-arte.html. Acesso em 19 jan.2022 
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Figura 33 – Krajcberg, Norte de Mato Grosso, 1985 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Museu Afro Brasil - exposição de Frans Krajcberg - 07/07/2011                                                                           

Disponível em: https://telasgaudi.blogspot.com/2011/06/museu-afro-brasil-exposicao-de-frans.html               

Acesso em 12 jan. 2022 

 

 

 

No documentário Frans Krajcberg: uma causa planetária17, o artista disse: 

“Estamos queimando as árvores. Esquecemos completamente que existe um povo que mora 

nessa floresta.” A analogia a seguir é entre a destruição da cidade de Kozienice (figura 34), com 

a imagem de parte da floresta destruída (figura 35).  

 

 
17 Frans Krajcberg, uma causa planetária. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=i3SxFlxhv6k 

Acesso em: 15 jan. 2022. 
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  Figura 34 – Foto das casas de Kozienice destruídas após bombardeios em setembro de 1939                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fonte: WOŹNY 

 

 

                        Figura 35– Krajcberg, Foto após a queimada, s/d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Museu Afro Brasil - exposição de Frans  Krajcberg - 07/07/2011. Disponível em: 

https://telasgaudi.blogspot.com/2011/06/museu-afro-brasil-exposicao-de-frans.html. Acesso em: 27 jan. 2022 
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    Segundo Krajcberg: “A guerra continua. Havia dias em que era tanta fumaça que 

não se conseguia ver a luz do sol. O cenário, aquela terra arrasada pela destruição, era o mesmo 

dos campos de batalha. [...] A arte foi a maneira que encontrei para reagir” (VENTRELLA, 

BORTOLOZZO, 2007, p. 31-32). Nesse caso, a analogia ocorre entre as figuras 36 e 37. 

 

 

                               Figura 36 – Frans Krajcberg, Árvore em meio à fumaça, s/d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fonte: VENTRELLA; BORTOLOZZO (2006, p.64) 
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                                 Figura 37 – Frans Krajcberg e suas esculturas, s/d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Nature d’ici et d’ailleurs. Disponível em: https://natureiciailleurs.over-blog.com/search/krajcberg/.   

                                                                           Acesso em: 11 jan. 2021 

 

 

A poética da criação de Krajcberg completou seu ciclo com a morte do artista em 

2017 e deixou um legado artístico de profunda reflexão sobre o que é a natureza e o que ela 

pode significar para cada um de nós.  

Ele, que talvez tenha mantido aceso em sua mente a imagem das cinzas dos 

crematórios nazistas e as cinzas das árvores calcinadas, decidiu se unir simbolicamente às suas 

famílias: a de sangue e a natureza, entregando-se também em cinzas. Atendendo ao seu pedido, 

seu corpo foi cremado e suas cinzas depositadas no dia quatro de dezembro de dois mil e 

dezessete, no tronco de Pequi, árvore que sustentou e continua a sustentar sua casa em Nova 

Viçosa (figura 38).  

 

 

 



84 
 

      Figura 38 – Tronco de árvore onde foram depositadas as cinzas de Frans Krajcberg,      

                                                             Globo News, 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Disponível em: https://s02.video.glbimg.com/x720/6333601.jpg.  Acesso em: 19 fev. 2022 

  

2.4 O Processo da Arte com a Madeira: Sombra 

 

 Na busca para fugir do quadrado, Krajcberg encontrou a solução na observação da 

luz e da sombra. “Para o artista, a raiz simboliza o início do ciclo da vida. Ele preferia as 

retorcidas, disformes, machucadas” (OLIVEIRA, 2015, p. 120).  

Segundo Oliveira: 

Em Paris, no ano de 1967, Krajcberg voltou a trabalhar nos quadros, 

resolvendo substituir as pedras por flores de madeira, mas retirando a moldura. 

Foi nessa situação que um dia percebeu a sombra de uma de suas flores 

projetada fora do quadro e, subitamente, teve uma ideia. Pegou uma lâmpada 

acesa, colou-a lateralmente em relação ao quadro, para conseguir uma sombra. 

Então, ele a percebeu como algo potente, que seria uma fuga da obra, mas que 

pertencia ao seu todo. Em seguida, fez o contrário, desenhou a sombra sobre 

o compensado, recortou-o no formato da sombra projetada, ou seja, recortes 

de silhuetas, e trouxe de volta para o quadro, para o seu espaço original 

(OLIVEIRA, 2015, p.125). 
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Krajcberg trabalhou com a série Sombra por décadas.  “Ele usou flores de madeiras 

da região de Itabira (MG), mangues de Nova Viçosa (BA) e cipós da Amazônia” (OLIVEIRA, 

2015, p.126). O artista se apropriou da ideia das sombras tão bem, que seus desenhos 

literalmente saíram do papel e passaram a fazer parte de uma composição tridimensional em 

madeira.   

O filme documentário Frans Krajcberg Portrait d`une Révolte18, de 2004, apresenta 

a técnica simples e rústica desenvolvida por Krajcberg para o desenvolvimento da série Sombra.  

A técnica consistia em copiar a silhueta da sombra de uma composição 

tridimensional, com a ajuda de uma luminária feita por ele e seus assistentes (figura 39), uma 

caneta e  uma prancha de madeira (figura 40). Sobre a prancha o artista se debruçava e copiava 

a sombra (figura 41).  

 

                    Figura 39 – Luminária feita por Krajcberg e seus assistentes, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mémoire Magnétique. Disponível em: http://www.memoiremagnetique.com/?page_id=370.                    

Acesso 30 jun. 2021 

 

 

 
18  Frans Krajcberg Portrait d`une Révolte, filme de Maurice Dubroca, produção Mémoire Magnetique (52 min), 

2004. Esse filme recebeu o prêmio UNESCO de documentário 2004. Disponível em : 

http://www.memoiremagnetique.com/?page_id=370.   Acesso em : 14 jun. 2020. 
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                                  Figura 40 – A prancha de madeira, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fonte: Mémoire Magnétique. Disponível em: http://www.memoiremagnetique.com/?page_id=370.                    

Acesso 30 jun. 2021 

 

 

           Figura 41 – Krajcberg desenhando sobre a madeira, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mémoire Magnétique. Disponível em: http://www.memoiremagnetique.com/?page_id=370. 

Acesso 30 jun. 2021 
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Com o desenho pronto sobre a prancha o passo seguinte era recortar (figura 42) e pintar 

com pigmentos naturais (figura 43).  

 

            Figura 42 – Krajcberg recortando o desenho da sombra, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mémoire Magnétique. Disponível em: http://www.memoiremagnetique.com/?page_id=370.             

Acesso 30 jun. 2021 

 

 

 

 

                          Figura 43 – Pigmentos naturais extraídos da natureza, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mémoire Magnétique. Disponível em: http://www.memoiremagnetique.com/?page_id=370.             

Acesso 30 jun. 2021 
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Resumidamente, a sombra criada artificialmente sobre a prancha de madeira ou 

compensado, após ser recortada se tornou o fundo da obra de arte para receber a fixação do 

objeto que poderia ser parte de uma árvore ou cipó. Dessa maneira tão simplória nasceu a série 

Sombra enquanto o artista conseguia romper com o quadrado, com a moldura, e preservar a 

forma orgânica e única de cada sombra produzida. Apesar da ideia de rompimento com a forma 

tradicional ser comum na arte moderna, Krajcberg conseguiu se desenvolver na série Sombra 

de uma maneira original e coerente com a linguagem voltada para a flora encontrada na mata, 

imbuído do sentimento de que na natureza ele encontraria tudo para desenvolver seus trabalhos 

artísticos e fotográficos.  

Segundo Oliveira: 

 

[...] Então, ele [Krajcberg] a percebeu [a sombra] como algo potente, que seria 

uma fuga da obra, mas que pertencia ao seu todo. Em seguida, fez o contrário, 

desenhou a sombra sobre o compensado, recortou-o no formato da sombra 

projetada, ou seja, recortes de silhuetas, e trouxe de volta para o quadro, para 

o seu espaço original. Dessa maneira, a sombra possui uma paradoxal 

possibilidade: é negação e afirmação do quadro (OLIVEIRA, 2015, p.125). 

 

 

 

“Ao recortar e projetar as sombras, Krajcberg abriu uma nova forma de 

contemplação da natureza, contemplação que permite associar os ritmos internos da natureza 

aos ritmos criados pelo artista” (MORAIS, 2004, p. 38). Esses ritmos internos podem ser 

entendidos como os movimentos que a natureza faz a todo instante. 

De acordo com Frederico Morais, essa produção pode ser dividida em três grupos: 

 

[...] no primeiro estão aquelas obras nas quais prevalece uma nítida oposição 

entre o barroquismo dos conjuntos florais e a rigidez dos suportes ortogonais, 

que se fragmentam em duas ou mais partes. Um segundo grupo reúne aquelas 

peças nas quais as sombras atuam diretamente no suporte, desgastando à 

medida que o vão perfurando. Nos dois casos a composição é frontal e as 

sobras trabalham em profundidade. Um terceiro bloco agrupa obras nas quais 

as sombras projetadas se distanciam, quase se desprendendo do suporte, como 

se fossem um desenho de perfil, um grafismo que se viabiliza no espaço, 

tridimensionalmente (MORAIS, 2004, p. 38). 

 

 

As figuras 44,45, 46 são, respectivamente, exemplos claros das descrições de Frederico 

Moraes a respeito dos três grupos das sombras de Krajcberg. 
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                           Figura 44 – Krajcberg, Sombra Conjunto Floral, s/d 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                                Fonte: AZEVICHE, 2016                                                   

Disponível em: https://fotospublicas.com/conheca-o-museu-ecologico-franz-krajcberg-em-nova-vicosa-na-bahia/. 

Acesso em: 17 jul.2021 
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Figura 45 – Krajcberg, Sombra diretamente no suporte, década de 1970 

                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                              Fonte: MORAIS (2004, p.95)       
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                              Figura 46- Krajcberg, Sombra projetada distanciada, s/d 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AZEVICHE, 2016 

Disponível em: https://fotospublicas.com/conheca-o-museu-ecologico-franz-krajcberg-em-nova-vicosa-na-

bahia/museu-ecologico-franz-krajcberg-em-nova-vicosa-na-bahia/. Acesso em: 17 jul.2021 
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Sua arte naturalista leva o espectador à reflexão sobre a relação dos seres humanos com 

a natureza e tem o aspecto contemporâneo enquanto houver natureza a ser protegida. A sua 

percepção visual nos conduz à poética da sua produção, que está em tudo ao seu redor; no seu 

desenho, na sua pintura, na sua escultura, na sua fotografia, no seu olhar prático em perceber a 

plasticidade da matéria, em seu modo de vida acostumado a mudanças e simplicidade.  

Dessa forma, Krajcberg prestou atenção tanto na sombra quanto na luz, e, embora 

tivesse um jeito muito simples de resolver as questões no seu dia a dia, conseguiu produzir o 

conjunto da série Sombra ao mesmo tempo rústica e sofisticada. Essas obras podiam estar 

dentro de uma galeria de arte, assim como servindo de elemento decorativo dentro de uma 

residência. A figura 47 é um exemplo de como o artista prestou atenção na questão da sombra 

e na questão da luz, e como a sombra natural e a luz fazem parte da composição da obra, além 

da sombra como matéria tangível representada pela madeira.   

 

 

          Figura 47- Krajcberg, luz e sombra natural como parte da composição da obra, s/d  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: O Globo. Foto: Fabio Rossi. Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/imoveis/veja-fotos-dos-   

ambientes-decorados-por-sergio-rodrigues-3424373.  Acesso em: 24 ago. 2021. 
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Nos trabalhos da série Sombra o desenho aparece como um processo manual, que pode 

ser interpretado também como uma expressão poética do pensamento do artista, na qual o artista 

deixou sua marca principalmente sobre a madeira. A mudança de suporte do papel para a 

madeira pode ser compreendida como a afirmação da relação do artista com seus ideais de 

conservação da natureza, seu desejo de mostrar ao público a beleza e exuberância das coisas 

simples e cotidianas, como a sombra, a luz e a madeira. Mas o desenho, independente do 

suporte, é também uma forma de manifestação do pensamento para a preservação da memória, 

para não deixar cair no esquecimento a mensagem que o artista queria transmitir, ou não deixar 

cair no esquecimento uma imagem.  

Na década de 1980, a produção da série Sombra contará com a matéria-prima 

recolhida nas viagens a Mato Grosso, na qual o artista pôde desenvolver trabalhos com grandes 

dimensões. Um exemplo a esse respeito será a obra executada em 1986, com aproximadamente 

14 m de altura, que foi instalada no prédio do Citibank, na Av. Paulista, nº 1.111, em São Paulo 

(figura 48). A obra pintada totalmente de branco é uma sombra composta por um enorme cipó 

em relevo com uma placa de madeira representando a sombra do cipó (figura 48). Segundo 

João Meirelles Filho, “Cipós, eu colhi junto com ele. As peças foram encaixadas. São dezenas 

de pedaços. Essa obra foi uma encomenda feita pela empresa Aflalo/Gasparini Arquitetos” 

(informação verbal19).    

Essa sombra de forma abstrata pode ser interpretada como uma memória das 

fumaças e tristezas causadas pela ação do homem às florestas, a sombra do pavor imposta à 

fauna e flora brasileiras. A obra de grande altura, instalada em um edifício símbolo do poder 

financeiro da maior cidade da América Latina, pode ser lida como uma lembrança de que a 

natureza é gigante e continuará a ser, independente do poderio metropolitano.  

A instalação da sombra branca no edifício do Citibank é uma afirmação de que a 

natureza pode e deve coexistir com o homem e que, para tal, faz-se necessário que a cultura do 

conservacionismo, aliada à cultura da sustentabilidade, crie suas raízes na sociedade capitalista.  

 

 

 

  

 

    

 
 

19 MEIRELLES FILHO, J. Entrevista concedida a Luciana Benassi Perrotti por mensagem de texto em 22 jun. 

2022. 



94 
 

 Figura 48- Krajcberg, Sombra, parede externa do Citibank da Av. Paulista, São Paulo, s/d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                           Fonte: Luciana Perrotti, 2022 
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2.5 A década da tomada de consciência sobre ser ambientalista 

 

Na década de 1970, o olhar do artista se deslocou para a linguagem indígena que 

resultou em suas primeiras obras feitas com cipó-titica. Em 1977, ao menos uma dessas obras 

fez parte de uma obra sem título, exposta na 14ª Bienal Internacional de São Paulo, que, segundo 

descrição na página 41 do catálogo da própria Bienal20, era composta por onze esculturas, sete 

relevos e três painéis fotográficos, ocupando uma área total de quatrocentos metros quadrados. 

Embora a originalidade da obra exposta na Bienal fosse notável, Krajcberg ficou com a segunda 

colocação na premiação e, não contente, protestou e ofereceu o prêmio ao grupo Etsedron, que 

a recusou (ANEXO 1). 

Os trabalhos de cipó-titica são trabalhos monumentais de cestaria, que vão de 1977 

até a década de 1980, e embora não façam parte dos trabalhos de maior evidência da produção 

krajcberguiana, voltada para a proteção ambiental, são uma expressão do apreço que ele tinha 

pela arte e criatividade indígenas, em um momento de experiência genuinamente estética para 

o artista, seguido da conscientização do seu papel como ambientalista. Segundo Meirelles Filho: 

“Krajcberg fez o desenho e encomendou de artesãos paraenses o feitio das obras com cipó-

titica” (informação verbal21). 

A obra que aparece no catálogo da 14ª Bienal Internacional22 de São Paulo de 1977 

(figura 46) é a mesma obra que participou da exposição Frans Krajcberg: por uma arquitetura 

da natureza, no Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (MUBE), em 2022, na cidade de São 

Paulo. Outras obras de cipó-titica de diferentes formatos, expostas nessa mesma exposição no 

MUBE (figuras 49 - 51), fazem parte dessa mesma fase do artista.  

 

 

 

 

 
20 Catálogo da 14ª Bienal ocorrida entre os dias 1º de outubro a 18 de dezembro de 1977, no Pavilhão Armando 

Arruda Pereira, Ibirapuera, São Paulo/SP. Disponível em:  https://issuu.com/bienal/docs/name1bd664/27.  Acesso 

em: 06 abr. 2022 
21 MEIRELLE FILHO, J. Entrevista concedida à Luciana B. Perrotti via mensagem de texto em 02 abril 2022. 
22 Catálogo da 14ª Bienal Internacional22 de São Paulo, 1977, p. 177. Disponível em: 

https://issuu.com/bienal/docs/name1bd664/27. Acesso em: 06 abr. 2022. 
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                   Figura 49– Krajcberg, escultura feita de cipó-titica, década de 1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                           

 

                                         

 

                                         

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                                                            Fonte: Luciana Perrotti, 2022 
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             Figura 50- Krajcberg, vista 1 da escultura de cipó-titica, década de 1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                                             Fonte: Luciana Perrotti, 2022 

 

              Figura 51- Krajcberg, vista 2 da escultura de cipó-titica, década de 1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                Fonte: Luciana Perrotti, 2022 
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Segundo Depondt23: 

 

Graças a sua relação com a natureza, Krajcberg se tornou independente de 

todos os movimentos artísticos, foi o que o tornou único. Esta luta amorosa 

pela natureza é o que fez dele um artista à parte. Aos poucos ele foi se tornando 

consciente dos problemas ambientais e a se engajar nesta luta. Esta exposição 

mostra esse processo. Ao fim de sua exposição no Centre Pompidou, em 1975, 

ele declara que acabou a arte pela arte e dali em diante todo o seu trabalho 

seria engajado pelo planeta. Esta exposição foi um ‘insight’” (DEPONDT, 

2021, n.p.). 

 

De acordo com Fabrício Fernandino, “a partir de 1978, o artista passa a se definir 

também como ambientalista, e sua luta assume o caráter de denúncia por meio de seus 

trabalhos” (FERNANDINO, 2014, p. 267).   

Segundo Meirelles Filho: 

 

A Amazônia será, sem dúvida, centro das atenções do artista a partir da década 

de 1970, quando, com o amigo Sepp Baendereck, realiza expedições pela 

região. Sepp, um bem sucedido publicitário, comprará um antigo 

contratorpedeiro da II Guerra Mundial [...], o Juruena, e o transformará em 

iate. No início da década subirão o Rio Amazonas, o Rio Negro, e o Rio 

Solimões [...] Em 1978 é a vez da dupla levar um amigo, um dos maiores 

críticos de arte ocidental, Pierre Restany [...] a compartilhar uma viagem ao 

Rio Negro. O resultado é o Manifesto do Naturalismo Integral (MEIRELLES 

FILHO, 2011, p. 197). 

 

 

O ano de 1978 foi marcado pelo primeiro Manifesto do Rio Negro24, também 

chamado de O Manifesto do Naturalismo Integral, de autoria do crítico de arte Pierre Restany, 

e amplamente divulgado por Krajcberg. Esse manifesto foi o resultado da viagem filosófica 

pela Amazônia fluvial empreendida por Frans Krajcberg, Seep Baendereck e o amigo Pierre 

Restany.  No texto do manifesto, será possível perceber a ênfase que o autor dá ao Naturalismo 

idealizado por ele, como algo capaz de operar uma transformação da sensibilidade humana, 

ênfase também na necessidade do homem se voltar para a natureza original.  

 
23 Sylvie Depondt é presidente da Associação Amigos de Frans Krajcberg em Paris e foi curadora da exposição 

Paris 50-75, Frans Krajcberg, um brasileiro em Montparnasse, ocorrida em 2021. 
24 O Manifesto do Rio Negro é assinado por Pierre Restany, tendo por testemunhas Sepp Baendereck e Frans 

Krajcberg. O texto completo do Manifesto do Rio Negro está disponível em: https://ecoo.com.br/o-manifesto-do-

artista-brasileiro-frans-krajcberg/. Acesso em: 01 abr. 2022. 
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Que tipo de arte, qual sistema de linguagem pode suscitar uma tal ambiência 

– excepcional sob todos os pontos de vista, exorbitante em relação ao senso 

comum? Um naturalismo do tipo essencialista e fundamental, que se opõe ao 

realismo e à própria continuidade da tradição realista, do espírito realista, além 

da sucessão de seus estilos e de suas formas. O espírito do realismo em toda a 

história da arte não é o espírito da pura constatação, o testemunho da 

disponibilidade afetiva. O espírito do realismo é a metáfora; o realismo é, na 

verdade, a metáfora do poder: poder religioso, poder do dinheiro na época da 

Renascença, em seguida poder político, realismo burguês, realismo socialista, 

poder da sociedade de consumo com a pop-art. O naturalismo não é 

metafórico. Não traduz nenhuma vontade de poder, mas sim um outro estado 

de sensibilidade, uma maior abertura de consciência. A tendência à 

objetividade do constatado traduz uma disciplina da percepção, uma plena 

disponibilidade para a mensagem direta e espontânea dos dados imediatos da 

consciência. Como no jornalismo, mas sendo este transferido ao domínio da 

sensibilidade pura o naturalismo é a informação sensível sobre a natureza. 

Praticar esta disponibilidade ante o natural concedido é admitir a modéstia da 

percepção humana e suas próprias limitações, em relação a um todo que é um 

fim em si. Essa disciplina na conscientização de seus próprios limites é a 

qualidade primeira do bom repórter: é assim que ele pode transmitir aquilo 

que vê – desnaturando o menos possível os fatos. O naturalismo assim 

concebido implica não somente maior disciplina da percepção, mas também 

maior na abertura humana. No final das contas a natureza é, e ela nos 

ultrapassa dentro da percepção de sua própria duração. Porém, no espaço-

tempo da vida de um homem, a natureza é a medida de sua consciência e de 

sua sensibilidade. O naturalismo integral é alérgico a todo tipo de poder ou de 

metáfora de poder. O único poder que ele reconhece é o poder purificador e 

catártico da imaginação a serviço da sensibilidade, e jamais o poder abusivo 

da sociedade. Este naturalismo é de ordem individual. A opção naturalista 

oposta à opção realista é fruto de uma escolha que engaja a totalidade da 

consciência individual. Essa opção não é somente crítica, ela não se limita a 

exprimir o medo do homem frente ao perigo que corre a natureza pelo excesso 

de civilização industrial e a consciência planetária. Ela traduz o advento de 

um estado global da percepção, a passagem individual para a consciência 

planetária. Nós vivemos uma época de balanço dobrado. Ao final do século se 

junta o final do milênio, com todas as transferências de tabus e da paranoia 

coletiva que esta concorrência temporal implica – a começar pela transferência 

do medo do ano 1000 sobre o medo do ano 2000, o átomo no lugar da peste. 

Vivemos, assim, uma época de balanço. Balanço do nosso passado aberto 

sobre nosso futuro. Nosso Primeiro Milênio deve anunciar o Segundo. Nossa 

civilização judaico-cristã deve preparar sua Segunda Renascença. A volta do 

idealismo em pleno século XX supermaterialista, a volta de interesse pela 

história das religiões e a tradição do ocultismo, a procura cada vez maior por 

novas iconografias simbolistas: todos esses sintomas são consequência de um 

processo de desmaterialização do objeto, iniciado em 1966, e que é o 

fenômeno maior da história da arte contemporânea no Ocidente. Após séculos 

de tirania do objeto e seu clímax na apoteose da aventura do objeto como 

linguagem sintética da sociedade de consumo – a arte duvida de sua 

justificação material, ela se desmaterializa, se conceitua. As abordagens 

conceituais da arte contemporânea só têm sentido se examinadas através dessa 

ótica autocrítica. A arte é ela mesma colocada numa posição crítica. Ela se 

questiona sobre sua imanência, sua necessidade, sua função. O naturalismo 

integral é uma resposta. E justamente por sua virtude de integracionista, de 

generalização e extremismo da estrutura da percepção, ou seja, da 

planetarização da consciência, hoje ela se apresenta como uma opção aberta – 



100 
 

um fio diretor dentro do caos da arte atual. Autocrítica, desmaterialização, 

tentação idealista, percursos subterrâneos simbolistas e ocultistas: essa 

aparente confusão se organizará talvez um dia, a partir da noção do 

naturalismo – expressão da consciência planetária. Esta reestruturação 

perceptiva refere-se a uma real mudança e a desmaterialização do objeto de 

arte, sua interpretação idealista, a volta ao sentido oculto das coisas e sua 

simbologia constituem um conjunto de fenômenos que se inscrevem como um 

preâmbulo operacional à nossa Segunda Renascença – etapa necessária para 

uma mutação antropológica final. Hoje, vivemos dois sentidos da natureza: 

aquele ancestral, do concedido planetário, e aquele moderno, do “adquirido” 

industrial e urbano. Pode-se optar por um ou outro, negar um em proveito do 

outro; o importante é que esses dois sentidos da natureza sejam vividos e 

assumidos na integridade de sua estrutura antológica, dentro da perspectiva de 

uma universalização da consciência perceptiva – o Eu abraçando o mundo, 

fazendo dele um uno, dentro de um acordo e uma harmonia da emoção 

assumida como a única realidade da linguagem humana. O naturalismo como 

disciplina de pensamento e da consciência perceptiva é um programa 

ambicioso e exigente que ultrapassa de longe as balbuciantes perspectivas 

ecológicas de hoje. Trata-se de lutar muito mais contra a poluição subjetiva 

do que contra a poluição objetiva – a poluição dos sentidos e do cérebro contra 

a queda do ar e da água. Um contexto tão excepcional como o do Amazonas 

suscita a ideia de um retorno à natureza original. A natureza original deve ser 

exaltada como uma higiene da percepção e um oxigênio mental: um 

naturalismo integral, gigantesco catalisador e acelerador das nossas 

faculdades de sentir, pensar e agir (RESTANY, 1978). 

 

 

Fabrício Fernandino resume o Manifesto da seguinte forma: 

 

No Manifesto do Rio Negro, Restany cria a expressão Naturalismo Integral, 

que ele define não como um movimento, mas como uma disciplina da 

sensibilidade. O crítico afirma ainda que, no âmago da questão, quanto mais 

a arte contemporânea se tornou intelectualizada, mais a sensibilidade se tornou 

anárquica, então o naturalismo seria um método de pensamento, não sendo de 

forma alguma um retorno ao sentimento da Natureza, e sim um retorno à 

sensibilidade da Natureza. Passando do método à ação, a filosofia da opção 

naturalista é deixar fazer as coisas como as faz a Natureza e ver o que vai 

acontecer. Tudo nasce de maneira orgânica e se desenvolve de maneira 

orgânica. Porque isso é a natureza, isso é o contrário do Realismo. O Realismo 

quer ser metafórico, quer ilustrar e provar alguma coisa, já o Naturalismo 

Integral virá na medida em que as coisas devem vir (FERNANDINO, 2014, 

p. 272-273). 
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Segundo Restany: 

 

[...] eu redigi o Manifesto do Naturalismo Integral, e Frans percebeu antes de 

mais nada essa mensagem da natureza como uma disciplina do pensamento, 

uma reorganização do espírito e dos sentidos em relação ao espaço-tempo 

mecânico da civilização urbana. Se Mondrian passou da árvore ao quadrado, 

ele não fez nada além de utilizar uma das ínfimas possibilidades da árvore; 

então façamos explodir o quadrado para reencontrar a árvore! (RESTANY, 

1987, p.13). 

 

 

Para dar continuidade às reflexões sobre o naturalismo integral e divulgar essa alternativa 

de pensamento, Pierre Restany e Carmelo Strano lançaram no mês de abril de 1979 a primeira edição 

da revista Natura Integrale25, uma produção bimestral. Nessa edição, Krajcberg é citado como um dos 

participantes da viagem à Amazônia, que participou da reflexão para a formulação do Manifesto do 

Naturalismo Integral. 

 

2.6 As viagens de Frans Krajcberg à Amazônia: de 1984 a 1988 

 

Segundo Meirelles Filho: 

 

 Como se trata de região de floresta tropical, com grande estoque madeireiro, 

a indústria de processamento de madeira também instala suas serrarias e 

laminadoras nos núcleos pioneiros [...]. Em setembro de 1984, Seep 

Baendereck e Frans Krajcberg e eu organizamos uma primeira viagem a 

Juruena. [...] A partir desta visita, deslumbrado pela beleza da floresta e, ao 

mesmo tempo, chocado com as queimadas e desprezo pela madeira, Frans 

decide instalar uma base de trabalho em Juruena. Realizará expedições anuais 

de pesquisa e coleta entre 1984 e 1988, com uma residência maior em 1988 

(MEIRELLES FILHO, 2015, p. 18). 

 

 

 

O período de quatro anos de viagens chamado também de Ciclo Juruena se refere 

às “suas expedições a Juruena, no noroeste de Mato Grosso, e a associação às suas artes 

plásticas e manifestos. Afinal, depois desse período, Krajcberg não mais viajou para pesquisar 

e coletar [...]” (MEIRELLES FILHO, 2015, p.16). Nesse período, o artista carregou troncos, 

 
25 A revista Natura Integrale está disponível em: http://fkmanifesto.com/naturalismo-integral.Acesso em: 22 jun. 

2022. 
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cascas retorcidas e os cipós que mais tarde seriam levados a Nova Viçosa (Figura 52), para dar 

início às composições esculturais da sua produção que duraria décadas.  

Em 1986, a expedição Juruena foi acompanhada pelo cineasta Walter Moreira 

Salles Jr. para a produção do documentário Krajcberg, o poeta dos vestígios, que além de 

documentário é uma homenagem ao artista plástico na fase da sua redescoberta de vida. 

 

 

Figura 52- Meirelles Filho, Krajcberg seleciona cipós para sua escultura,                                           

Nova Viçosa, BA, 1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: João Meirelles Filho, 1985 
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Segundo Meirelles Filho: 

 

No norte de Mato Grosso, e nos percursos até Juruena, verá a destruição em 

grande escala, o corpo da Amazônia queimado; e, mais, conviverá com este 

processo, diferentemente do papel de expectador-contemplador nas viagens 

fluviais da década de 1970. Em Juruena ele age, entra na mata, na queimada, 

busca objetos, fotografa, participa do processo criativo com a Natureza. É o 

Ciclo Juruena que lhe permite discutir, na escala planetária, a relação Homem 

e Natureza, apresentar o seu manifesto, [...] Frans impinge ao brasileiro A 

Queimada como a marca que forja o Brasil – a ferida que nos expõe. A marca 

que explica a ocupação do país, tal qual o ferro a fogo marca o couro do gado 

– este tem dono! [...] Frans nos exige enxergar como banalizamos e ignoramos 

A Queimada (MEIRELLES FILHO, 2015, p. 17). 

 

 

O período em Juruena foi de grande reflexão e produção da obra de maior destaque 

de Krajcberg, pois colocou em evidência para o mundo o Brasil queimado. Foi nesse período, 

aos sessenta e três anos de idade, que Krajcberg encontrou um novo estímulo para sua produção 

escultural que resultou em uma arte mais bruta do que a produzida anteriormente. De certa 

forma, sua escultura com a matéria retorcida atingiu de forma simbólica uma proximidade com 

as tantas voltas e reveses da sua história, conseguindo causar impacto visual pela forma 

orgânica que foge do academicismo das esculturas em madeira.  
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Capítulo III 

A Escultura em Frans Krajcberg 

Não pertenço a movimentos. Os únicos movimentos que me levam são os dos 

astros, marés e ventos. A natureza é a minha arte – como posso fugir desta 

realidade? (Frans Krajcberg, apud, Meirelles Filho, 2011, p. 194). 

 

 

É com a percepção de que a humanidade e seu mundo artificial precisam ceder 

espaço para uma convivência afetiva com a natureza, não como desconhecidos, que esse 

capítulo pretende iniciar com a abordagem da arte em sua relação com o meio ambiente natural, 

exemplificada através das obras de alguns artistas que se identificam com a Land Art, para, em 

seguida, apresentar as informações pertinentes à arte ambientalista de Krajcberg e finalizar com 

a análise das suas esculturas expostas na 32ª Bienal de São Paulo. 

 

 

3.1  Arte e Meio Ambiente Natural 

 

 

Considerando que a natureza representa uma composição de fatos externos ao ser 

humano e a tudo o que ele constrói, fica clara a aparente separação entre ser humano e natureza. 

Porém, o filósofo indígena Ailton Krenak critica essa ideia de humanidade como algo separado 

da natureza e ressalta a importância do meio ambiente natural como se fosse parte da família 

humana: 

 

Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus 

sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós 

liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e 

extrativista. Do nosso divórcio das integrações com a nossa mãe, a Terra, 

resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos que em diferente 

graduação são chamados de índios, indígenas, mas a todos (KRENAK, 2019, 

p. 24). 

 

 

Enquanto a natureza oxigena os pulmões de toda a Terra, o ser humano cria o que 

se chama de arte, algo comparável a um momento de respiro para oxigenar as ideias e a 

imaginação, capaz de contagiar e elevar a compreensão das diferentes reflexões sobre a vida.   

Para Argan, não existe uma definição única de arte, uma vez que essa definição 

varia de acordo com os diferentes períodos históricos. Essa percepção da arte em relação ao 
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tempo histórico é de extrema importância diante da arte do meio ambiente natural, uma vez que 

as vertentes dessa arte, a partir da década de 1960, romperam com as características limitantes 

de lugar de exposição, que constrangiam os artistas a produzir algo que pudesse ‘caber’ dentro 

de um determinado recinto. Essa abordagem rompeu, também, com a produção artística perene, 

para dar espaço à aceitação da arte efêmera. Argan aborda essa mudança de paradigma 

explicando inclusive a morte da arte:  

 

As artes consistiam nos processos pelos quais se realizava e se comunicava a 

experiência estética do real. A experiência estética é a que se realiza através 

dos três estágios da imaginação: memória, percepção, projeto (isto é, passado, 

presente e futuro), e que se concretiza e se exprime numa operação técnica, 

que produz objetos privilegiados também em termos econômicos, as obras de 

arte. [...] É compreensível que esse sistema das artes tenha se interrompido 

com o advento e a prepotência das tecnologias industriais, que puseram em 

crise o artesanato, solidário a ele. [...] A chamada morte da arte não é senão a 

decadência consumada de um conjunto de técnicas artesanais, que já não se 

coordena com o sistema industrial da produção – em muitos casos, da 

produção dos mesmos tipos de coisas que eram produzidas pela arte. [...] 

(ARGAN, 1992, p. 588-589). 

 

 

 

Nessa passagem acentuada da industrialização dos objetos de arte, ocorrida em 

meados do século XX, houve, inclusive, uma oposição à Pop Art, ao seu excesso de cores 

intensas e à preocupação exacerbada com a comercialização. De certa forma, vários artistas 

fugiram da artificialidade industrial para voltarem o olhar aos detalhes da vida orgânica.  

Segundo Argan: 

 
 

Muitos artistas, até mesmo entre os mais conhecidos no mercado 

internacional, sentiram a necessidade de deixar de lado os objetos artísticos, 

para trabalhar no ambiente; no entanto, não procuraram ambientes “ideais” 

pela higiene, comodidade ou prazer, e sim ambientes que demandam uma 

interpretação, um esforço aplicativo, uma vontade de estabelecer uma relação. 

Como o ambiente constituído em objeto também logo passa a ser 

mercantilizado, há artistas que operam diretamente sobre a paisagem (land-

art: [...] As intervenções diretas sobre o ambiente partem do postulado de que, 

num regime de capitalismo, o ambiente é alienante, repressivo e, portanto, 

inestético; resta verificar, porém, se o ambiente modificado pela intervenção 

do artista, pelo simples fato de ser diferente, é acolhedor, libertador, estético 

(ARGAN, 1992, p. 588-589). 
 

 

Esse esforço de interpretação artística citado por Argan pode ser mais facilmente 

compreendido com a citação do artista Robert Smithson, quando ele afirma que “um grande 
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artista pode realizar arte simplesmente lançando um olhar. Uma série de olhares pode ser tão 

sólida quanto qualquer coisa ou lugar, mas a sociedade continua a roubar do artista sua arte de 

olhar, valorizando apenas os objetos de arte” (OLIVEIRA, 2002, n.p). 

Mesmo que nem todos os trabalhos em um ambiente natural sejam acolhedores, do 

ponto de vista estético, ou mesmo físico, eles conseguem explorar a liberdade que, 

normalmente, é reduzida diante do consumismo urbano, além de dar margem para as conexões 

dos diferentes níveis de olhares artísticos e de imaginação. Levando em consideração essa 

análise, é possível observar como os locais onde ocorrem incêndios ou queimadas são um 

exemplo de lugares nada acolhedores, mas que suscitaram uma reflexão sobre a paisagem 

brasileira em Krajcberg que, com seu olhar sensível, ultrapassou a ideia de tropical e permitiu 

que a paisagem impulsionasse a sua arte. 

O retorno à natureza original com a utilização apenas de matéria orgânica, 

experienciado de forma individualizada por alguns artistas a partir de meados da década de 

1960, estava muito apegado à estética da e na paisagem natural, sob uma forte influência da 

Arte Conceitual. Esse contexto proporcionou reflexões voltadas para a crítica ao sistema 

vigente: de abordagem artística limitada a recintos particulares. Assim, surge a Land Art nos 

Estados Unidos da América entre 1967 e 1968. 

 O termo Land Art foi utilizado pela primeira vez em 1969, quando Gerry Schum26 

estabeleceu uma Galeria de TV, que exibia obras de arte em vídeo na televisão. O programa 

apresentou na ocasião um documentário sobre os trabalhos de Walter de Maria, Robert 

Smithson, Michael Heizer, Dennis Oppenheim, Richard Long, Barry Flanagan e Marinus 

Boezem. As obras eram intervenções nos vastos territórios como desertos, lagos gelados, 

pradarias, que demonstravam diferentes possibilidades indicando que os fenômenos naturais 

podiam constituir as obras de arte (figura 53). Com o recurso televisivo, Gerry Schum 

conseguiu ampliar a mensagem do emergente movimento Land Art, favorecendo a 

comunicação entre artista e público, algo totalmente inovador para a sua época.       

   

 

 
26 Gerhard Alexander “Gerry” Schum (Colônia, Alemanha, 15 de setembro de 1938 - Düsseldorf, Alemanha 23 

de março de 1973,) foi um cinegrafista, cineasta e artista alemão. As exibições de TV que ele produziu para sua 

Fernsehgalerie Gerry Schum, por volta de 1970, estavam entre os primeiros programas de arte sem qualquer 

explicação ou comentário a ser transmitido na televisão. Wikipedia. Disponível em: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gerry_Schum Acesso em: 30jun. 2022. 
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                Figura 53 – Primeiro programa alemão de arte com o título Land Art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barry Flanagan/Biblioteca de Arte bridgeman. Disponível em: 

https://www.barryflanagan.com/exhibitions/land-art-3/ Acesso em: 30 jun. 2022 
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Em um programa de televisão sobre a Land Art feito pela TV RAI, Celant afirmou: 

 

[...] arte e natureza, nos anos sessenta, tinham dois aspectos: o aspecto europeu 

e o aspecto americano, isso porque a paisagem era totalmente diferente [...] 

[...] as hipóteses para os europeus eram em relação à jardinagem, portanto era 

uma relação de respeito, de diálogo. Com respeito aos americanos, tinha essa 

ideia de marcar a crosta terrestre, portanto a Terra virou uma grande tela [...] 

(LAND ART, [20--?], tradução nossa). 

 

 

 

Celant, com respeito aos artistas europeus, aponta que eles trabalhavam em espaços 

com uma dimensão reduzida, em comparação aos artistas americanos que pensavam na 

produção artística como uma intervenção de grandes dimensões na natureza. 

Embora Krajcberg não tenha pertencido ao movimento Land Art, ele estava em 

sintonia com o interesse coletivo da arte e da política pela preservação da natureza27, iniciada 

no Pós-guerra, e que ele já desenvolvia de forma íntima e pessoal durante sua infância. Esse 

interesse que se intensificou com o passar das décadas o impulsionou a ver a Terra como suporte 

artístico e optar pela mata como local de abrigo. 

Krajcberg, por intermédio de Zanini Caldas, conheceu Nova Viçosa por volta de 

1966 e, a partir de 1972, fixou residência e iniciou sua interferência no espaço natural. Ele 

reflorestou o sítio onde passaria o restante da sua vida, local em que plantou por volta de dez 

mil mudas escolhidas por ele mesmo, e antes do seu falecimento doou seu sítio e acervo para o 

estado da Bahia (FRANS KRAJCBERG NO GLOBO REPÓRTER, [2016?]). 

Segundo Oliveira: 

 

Na oca, as colunas são de concreto imitando árvores. De natural mesmo tem 

o tronco do Pequi, mas o tronco foi preparado, ele tem um tratamento. Antes 

do Krajcberg morrer, a casa estava tombando e, por isso, foram feitas quatro 

vigas de concreto para sustentar a casa. Sobre as árvores que foram plantadas, 

elas são de vários lugares. Ele levou muitas mudas da Amazônia, da Mata 

Atlântica como também de outros países (informação verbal28). 

 

 

 

 

 
27 Na França do Pós-guerra, foi fundada em 1948 a União Internacional para Proteção da Natureza, que mais tarde 

teria o nome mudado para União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais – UICN, 

uma organização mundial voltada par a conservação do meio ambiente. INTERNATIONAL UNION FOR 

CONSERVATION OF NATURE. Seven decades of experience. 2022. Disponível em: 

https://www.iucn.org/about-iucn/history. Acesso em: 14 jul. 2022. 
28 OLIVEIRA, U. T. Reflorestamento. Entrevista concedida a Luciana Benassi Perrotti em 27 jul. 2022. 
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Não seria essa uma intervenção no ambiente natural que se correlaciona com a Land 

Art, uma vez que o próprio Krajcberg cultivou uma floresta em sua propriedade privada, 

estabeleceu um pequizeiro como marco da sua existência e chamou o seu sítio, incluso tudo o 

que nele há, de manifesto? Mas sua intervenção, diferente das muitas obras efêmeras da Land 

Art, foi realizada com matérias orgânicas que criaram raízes e transformaram totalmente a 

paisagem daquele local. A sua plantação acabou atraindo borboletas e outros insetos, os 

pássaros e seus cantos, além de outras formas de vida animal. Sua interferência transformou a 

paisagem de forma visual, que por sua vez despertou a sensibilidade sonora, olfativa e tátil dos 

animais. A utilização do pequizeiro como sustentáculo da residência do artista ambientalista 

em vida continuou a ser o lugar especial e sagrado de Krajcberg, mesmo após a usa partida.      

A grande necessidade de se apegar à natureza como forma de expressão é abordada 

por Raquejo, (1998). Ela salienta que, para melhor compreensão sobre a Arte Terrestre, é 

necessário subdividir o assunto em pelo menos três grupos de estudo:  

 

En primer lugar, las obras que están conectadas esencialmente a la acción y a 

la performance, como son, por ejemplo, las de Oppenheim. En segundo lugar, 

las obras que precisan - como las del ingeniero – de un proyecto y un equipo 

instrumental y que, por su monumentalidad, han sido calificadas por algunos 

críticos de megalómanas. Estas son propias de artistas americanos como, por 

ejemplo, Smithson, Heizer, De Maria, Ross y Turrell. Por último en tercer 

lugar, obras más íntimas, como las de Richard Long, que se oponen a las 

anteriores en tanto que parecen ser produto del bricolagem (por utilizar un 

término que en Claude Lévi-Strauss remite al hacer primitivo), pues su 

universo instrumental es nulo (uno se las arregla con lo que tiene) y su relación 

con el entorno es mítica, al situarse a mitad de camino entre preceptos y 

conceptos (RAQUEJO, 1998, p. 7-8). 

 

 

 

A figura 54 é um exemplo da arte desenvolvida por Dennis Oppenheim. A obra 

intitulada Whirlpool (eye of the storm) pode ser classificada, dentro da Land Art, como do 

gênero fotografia.  

A fotografia e/ou a filmagem comumente foram os recursos utilizados como 

extensão da arte conceitual dos artistas da Land Art, que em muitos casos eram obras de 

existência efêmera. Assim como Oppenheim, muitos outros artistas decidiram não mais 

representar a paisagem pelas técnicas acadêmicas das belas artes, mas se encontrar com ela.  
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               Figura 54 – Dennis Oppenheim, Whirlpool, 1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WikArt. Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/dennis-oppenheim/whirlpool-eye-of-the-storm-1973   

Acesso em 01 jul. 2022 

 

 

A obra do americano Robert Smithson, intitulada Spiral Jetty (figura 55), pode ser 

classificada como sendo do gênero instalação, que também pode ser identificada como escultura 

de terraplenagem. Foi realizada em 1970 e está localizada na península de Rozel Point, na costa 

nordeste de Great Salt Lake. Dependendo do nível de água do Grande Lago Salgado, a escultura 

pode estar submersa ou não. A obra, que já ultrapassou meio século de vida, foi documentada 

pelo próprio autor em um filme, intitulado Spiral Jetty, e muitos outros documentários a respeito 

foram produzidos e podem facilmente ser vistos pela Internet, mostrando relatos como o 

trabalho foi executado para ajudar a remover as pedras de basalto, areia e terra e criar a espiral 

que proporcionaria o encontro da terra com a água de diferentes maneiras. 

De acordo com as informações contidas no site oficial da Dia Art Fondation, é 

possível entender como a obra foi construída: 
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Usando mais de seis mil toneladas de rochas de basalto preto e terra do local, 

Smithson formou uma bobina de 1.500 pés de comprimento e 15 metros de 

largura [...] Em 1999, através da generosidade da artista Nancy Holt, esposa 

de Smithson, e do espólio de Robert Smithson, a obra foi doada à Dia Art 

Foundation (DIA ART FOUNDATION, 2022). 

 

 

 

 

            Figura 55- Robert Smithson, Espiral Jetty, 1970, Utah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wikimedia Commons. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spiraljetty.jpg              

Acesso em: 26 jul. 2022. 

                                                                       

 

 

Espiral Jetty é o tipo de obra que nos remete à arte dos antigos povos pré-

colombianos com seus enigmáticos geoglifos, apesar das várias diferenças. Na atualidade, as 

obras da Land Art além de serem de autoria conhecida, muitas vezes têm uma explicação sobre 

o porquê da obra e para qual público foi realizada, enquanto para os antigos geoglifos essas 

questões continuam a ser uma incógnita, uma vez que os gigantes desenhos só podem ser vistos 

do alto.  

Essa prática das construções monumentais que Raquejo (1998) classificou como 

sendo o grupo das construções de engenharia coaduna com a busca do retorno às origens 

direcionado para os antigos povos indígenas e não indígenas, que deixaram suas marcas no 
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continente americano. 

Em território brasileiro, na década de 1970, vários geoglifos foram descobertos na 

Amazônia, “por conta do aumento dos desmatamentos na região” (MOREIRA, 2022). Os mais 

recentes geoglifos foram encontrados no estado do Acre em 30 de junho de 2022. Esse fato, 

aliado a todos os outros mencionados no capítulo II, reforça a importância da região Amazônica, 

dessa vez como sítio arqueológico. 

Segundo o jornal O Globo: 

 

O Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre (Ciopaer) identificou novos 

grupos de desenhos milenares, conhecidos como geoglifos, na região perto da 

fronteira com a Bolívia. Na missão, realizada pela Polícia Militar, à qual a 

entidade é ligada, foram registrados três conjuntos das grandes figuras 

próximas umas das outras, com formas circulares e quadradas. [...] Os 

geoglifos são muito difíceis de serem visualizados em outra hora do dia, pois 

a falta de sombras apaga as formas, sendo eles ignorados por muitos que 

sobrevoam a Amazônia [...]. No final do século passado e início dos anos 

2000, as primeiras fotos das construções foram registradas e, hoje, fazem parte 

do acervo fotográfico da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado 

do Acre. A partir de 2005, foi organizado e consolidado o Grupo de Pesquisas 

dos Geoglifos da Amazônia Ocidental, que organizou escavações, fotos 

aéreas, medições em campo e o uso do Lidar (Light Detection and Ranging), 

sensor de medição e topografia a laser por radares (O GLOBO, 2022). 

 

 

Segundo Raquejo: 

 

Algunas de las intervenciones que los artistas del land art hacen en el paisaje 

se asocian instintivamente a aquellas otras que hicieron los hombres 

primitivos en épocas remotas. [...] El pensamento salvaje (1961) y Mito y 

significado (1972) de Claude Lévi-Strauss fueron dos obras clave que 

cambiaron el concepto de progreso cultural. Para Lévi-Strauss, la mente 

primitiva era tan inteligente y sofisticada como la del hombre actual, pues 

tenía la capacidad de construir un pensamiento tan lógico como el que elabora 

la ciencia moderna. De hecho, según Lévi-Strauss, cuando más avanza la 

sociedad tecnológica de nuestro tiempo tanto más capaces somos de entender 

el pensamiento del hombre primitivo. Al defender que el progreso nos acerca 

a la prehistoria en vez de alejarnos de ella, este antropólogo coincidía con el 

concepto de un tiempo cíclico desarrollado en algunas de las obras más 

representativas del land art [...] (RAQUEJO, 1998, p. 19). 

 

 

 

A afirmativa de que a mente do homem primitivo era tão inteligente e sofisticada 

quanto a do ser humano na atualidade pode causar surpresa para quem passou a vida sendo 

doutrinado por imagens de homens peludos vivendo como animais, mas o que dizer das grandes 
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construções como as pirâmides da América Central e do Sul, senão que foram realizadas por 

mentes brilhantes de engenharia e arquitetura? 

Um exemplo de similitude entre uma obra primitiva e uma obra contemporânea 

ocorre entre Avebury, localizada na Inglaterra, onde estão vários círculos de pedra, um 

monumento Neolítico da Europa, datada de 2.600 a 2.100 a.C., com a obra de Richard Long 

(1945), Pedras do Nepal, de 1975. Em ambos os casos, as imagens dizem respeito a pedras 

fincadas no chão com aspecto visual muito semelhante, apesar de contextos totalmente 

diferentes.  

O artista Richard Long, com sua subjetividade desenvolveu vários trabalhos em 

meio à paisagem natural, com ênfase nas suas caminhadas e nas marcas da sua passagem. Essas 

‘marcas’ foram estabelecidas de diferentes formas. 

No site oficial Richard Long Official29, aparecem suas diversas obras e exposições, 

entre elas a escultura com três círculos concêntricos realizada na Irlanda, em 1967. Essa obra, 

formada por segmentos curvos de madeira pintados de branco e que ficaram expostos a céu 

aberto, pode ser considerada uma exceção entre as obras da Land Art, pois era uma obra móvel 

e foi exposta dentro da galeria internacional em Bristol, Arnolfini Arts, na Inglaterra, em 2015. 

No subitem ‘esculturas’, do mesmo site, é possível perceber a obra intitulada A Line Made by 

Walking, de 1967. 

 A Line Made by Walking, provavelmente, foi o arquétipo utilizado por Long em 

trabalhos posteriores. A obra, chamada por muitos de escultura, resume-se em uma linha 

contínua em solo gramado, o que não significa que a linha fosse o que mais importava nessa 

obra. As características dessa obra que se repetem nas demais obras são: o conceito subjacente, 

o minimalismo da forma, a composição material da natureza e a documentação que, nesse caso, 

foi realizada através da fotografia. A Line Made by Walking remete o espectador para a Arte 

Povera e Minimalista, além de ser uma intervenção passageira na natureza. Com essas 

características, o artista conseguiu mostrar os sutis aspectos da paisagem através do seu senso 

artístico de ‘lugar’, nas diversas obras que realizou. 

Segundo Bartolomeu: 

 

Embora frequentemente catalogado como Land Artist, Long nunca se 

identificou com tal rótulo, referindo várias vezes que, em retrospetiva, vê o 

seu trabalho muito mais relacionado com a arte conceptual, a 

desmaterialização do objeto artístico, o minimalismo, ou até a arte povera. 

Embora os seus trabalhos apresentem alguns aspetos que possam favorecer tal 

 
29  Richad Long Official. Disponível em: http://www.richardlong.org/exhibitions.html   Acesso em: 06 jul. 2022. 
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comparação, como o uso de materiais provenientes da Natureza, o seu objetivo 

é o de abordar a paisagem de um modo diferente da representação tradicional. 

Long tenta [...] criar arte cujo resultado seja a simples e direta experiência com 

essa mesma Natureza (BARTOLOMEU, 2017, p. 2). 

 

 

 

Diante do pensamento sobre a importância do ‘lugar’ superar a importância da 

‘marca’, deduz-se que a exploração no ato de caminhar do artista estava direcionada não 

somente para a paisagem, mas também para a geografia e tudo o que uma caminhada pode 

envolver, como, por exemplo, a distância e a meditação.  

Long utiliza a ideia da forma circular de várias maneiras, com os mais variados 

materiais encontrados na natureza. Um exemplo de uma de suas obras em território brasileiro é 

a obra intitulada Um Círculo na Amazônia, realizada em 2016 (figura 56). 

 

 

        Figura 56- Richard Long, Um Círculo na Amazônia, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Richard Long. Disponível em: http://www.richardlong.org/Sculptures/2017/a_circle_in_the_amazon.html 

Acesso em: 06 jul. 2022 
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Com base nas descrições das diferentes práticas artísticas exemplificadas até o 

momento, é possível concluir que a Land Art permite o entrelaçamento de técnicas de diferentes 

tendências. Ela permite a união da desmaterialização do objeto, da Arte Conceitual, da Arte 

Minimalista e da Arte Povera em um só corpo, ou melhor, em uma só obra, que compreende as 

obras realizáveis em área aberta.   

Segundo Raquejo: 

 

Desde luego, los artistas no esperan necesariamente que el espectador viaje 

miles de kilómetros através del Polo Ártico ou Antártico, por desiertos, 

montañas u océanos para contemplar su obra. Esta tiene un carácter efímero 

y, en sí, no es el centro de la atención estética. Por ello, el land art tiene mucho 

más en común de lo que en un principio pudiéramos suponer con el conceptual 

y el arte de acción (Dennis Oppenheim, por ejemplo). El denominador común 

de todos estos movimientos radica, por un lado, en el predominio del carácter 

procesual de la obra y, por otro, en la exigencia de un espectador cuya 

participación no sea meramente pasiva-contemplativa, sino, más bien, activa-

especulativa. El carácter procesual de la obra queda testimoniado en 

documentos que pueden ser desde fotografias del lugar, mapas, vídeos o 

películas que reflejen el desarrollo de la obra, hasta instalaciones realizadas 

con elementos autóctonos del lugar en donde se ha intervenido (como ocurre 

con los no-lugares de Smithson) (RAQUEJO, 1998, p. 13-14). 

 

 

A afirmação de Raquejo sobre a Land Art ser uma intervenção artística no meio 

ambiente natural, na maioria dos casos sem a preocupação de ser transportada ou 

comercializada, é facilmente entendida pelo próprio acervo de imagens das obras. A interação 

da obra com o meio ambiente natural a faz sujeita às intempéries e à ação dos seres vivos, e 

isso favorece a transformação da estética inicial da obra recém acabada, a ponto de se dissolver 

e até deixar de existir como matéria tridimensional. A documentação dessas obras passa, então, 

a ser a sua extensão que, através das imagens, passa a priorizar o valor estético e conceitual. 

Assim sendo, é possível perceber que não somente os elementos da natureza são a solução 

estética, como também a conexão dos artistas com esses elementos resulta na solução estética, 

uma vez que são os artistas que, de alguma forma, escolhem o lugar e a arte a ser desenvolvida. 

Em um primeiro momento, o artista esculpe o espaço intervindo na natureza, no segundo 

momento o artista registra a imagem da obra e no terceiro momento a natureza transforma 

continuamente a obra. 
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A ecologia30, como estudo da interação entre os organismos e com seu meio 

ambiente físico, pode ou não estar presente na Land Art e em diferentes formas de expressão 

artística. Nas variadas obras de Krajcberg ela é facilmente perceptível. O artista ambientalista 

estava totalmente envolvido com a matéria orgânica que utilizou em toda a sua produção 

tridimensional, em harmonia com a subjetividade de Krenak ao abordar a ligação dos seres 

vivos com a Mãe Terra: 

  

Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos 

humanidade. Enquanto isso – enquanto seu lobo não vem –, fomos alienando 

desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ela é 

uma coisa e nós, outra: a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem 

alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. 

Tudo em que eu consigo pensar é natureza (KRENAK, 2019, p. 9). 

 

 

Krajcberg compactuava com o pensamento de Krenak no sentido de que os seres 

humanos fazem parte de um todo, tanto é assim que Krajcberg e Restany escreveram o 

Manifesto do Rio Negro, citado no segundo capítulo desta tese. O Manifesto expõe a crença de 

que o naturalismo é uma disciplina do pensamento da luta contra a poluição subjetiva que afeta 

os sentidos e o cérebro e coloca a linguagem universal da natureza como um sustentáculo da 

existência humana na Terra, sendo a existência humana acompanhada por milhares de seres 

vivos interessantes.  

A Land Art e a Arte Ecológica têm várias diferenças e semelhanças entre si. No 

aspecto político, o primeiro participa das críticas ao sistema de comercialização das obras de 

arte e do sistema legitimador galeria-museu, enquanto o segundo aborda diretamente o tema 

sustentabilidade31 e o ativismo ecológico. Ambas as formas de arte se caracterizam por 

colocarem em evidência a necessidade de conservação e/ou proteção ambiental e estão aliadas 

aos elementos razão, emoção, arte, paisagem, olhar do artista e ética. Graças a esses 

diferenciais, e graças às reflexões sobre sustentabilidade de vários artistas que decidiram 

denunciar as agressões contra todo tipo de ser vivo, especialmente a flora e a fauna, o gênero 

ecológico fortalece as políticas públicas direcionadas para essa questão. 

 

 
30 A ecologia como disciplina científica foi mencionada pela primeira vez pelo biólogo alemão Hernest Haeckel 

em 1866, ligado ao campo da biologia. Atualmente, além da ecologia natural, o campo do pensamento ecológico 

abriga a ecologia social, o conservacionismo e ecologismo.  
31 Sustentabilidade como definido pela Organização das Nações Unidas em 1987, de que sustentabilidade é suprir 

as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 

necessidades (NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/91223-onu-e-o-meio-

ambiente. Acesso em 18 ago. 2022. 
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3.2 A arte ambientalista de Frans Krajcberg 

 

 A ‘paisagem’ e ‘o olhar do artista sobre ela’ foram abordados por Krajcberg em 

sua produção escultural e fotográfica, embora ele não produzisse esculturas com a intenção de 

realizar uma intervenção no local onde colhia a matéria-prima. Ele ia até o local natural para 

colher pigmentos extraídos das rochas ou recolher os troncos de árvores calcinadas, mas esses 

materiais eram transportados para seu ateliê onde eram transformados.  A sua escultura é, então, 

o trabalho realizado com o resto de uma queimada resultante da intervenção de outras pessoas 

no local onde as árvores foram queimadas. A intervenção do artista ocorria na sequência dos 

seus olhares sobre a madeira que ele queimava (figura 57), pintava, cortava e compunha, a partir 

da mensagem de revolta que ele desejava passar. 

 

 

        Figura 57 – Krajcberg queimando um tronco de árvore, s/d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pinterest. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/526921225142899456/.  Acesso em: 18 jul. 2022. 
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 As esculturas prontas eram fotografadas fora do seu ateliê em contato com a 

paisagem local em uma área gramada ou nas areias da praia que fazia fundo com seu sítio. Nas 

várias ocasiões de fotografia ao ar livre, a escultura era então o destaque sobre a imagem da 

paisagem de fundo.  

Embora as esculturas de Krajcberg expressassem a cultura das queimadas e 

incêndios no Brasil, ao fotografá-las em contato com a paisagem natural, o artista criava 

alternativas de beleza para as suas composições visuais. Em algumas composições, como por 

exemplo no conjunto Revoltas (figura 58), a desassociação entre a tragédia da queimada e a 

escultura finalizada é fácil de ocorrer, tamanha a beleza na composição da obra. Beleza que, 

em muitos casos, só é perceptível para quem conhece a história do artista e o trabalho realizado 

para se atingir tal resultado. 

De acordo com as informações contidas no site oficial da Associação de Amigos de 

Frans Krajcberg, é possível entender como Krajcberg se sentia a respeito do ‘belo’ na sua 

produção escultórica: 

 

Às vezes eu caio no belo. Uma árvore atingida pelo fogo pode ser linda, mas 

se você examinar sua história, é trágica. Eu gostaria que minhas esculturas 

gritassem, mas como fazer isso? Às vezes, digo a mim mesmo que elas 

ficaram bonitas demais e que não choram mais. Às vezes, quanto mais 

violentas elas são, mais elas entram na estética, então posso pensar que a morte 

pode ser bela (ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE FRANS KRAJCBERG, 

2020? a). 
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                                Figura 58- Krajcberg, Revoltas, anos 1980, BA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Associação dos Amigos de Frans Krajcberg. Disponível em: https://pt.espacekrajcberg.fr/histoire-de-

frans-krajcberg. Acesso em: 18 jul. 2022. 

 

 

A produção escultural de Krajcberg sempre esteve ligada ao circuito de exposições 

e comercialização da arte em ambientes urbanos. No entanto, a questão levantada por Long 

sobre a importância do ‘lugar’ e das ‘marcas’ pode ser correlacionada com a produção 

escultórica desenvolvida por Krajcberg. Essa correlação evoca o local onde ele se estabeleceu 

como artista, os lugares onde realizou suas fotografias, recolheu as matérias primas, os espaços 

que ocupou no circuito das Bienais, e o lugar que ele ocupou como ambientalista brasileiro. 

Com base nessa reflexão, é justificável dizer que sua escultura, alinhada às suas 

fotografias de denúncia, ganharam uma forma e força ecológica que vão além da estética. Ele 

conseguiu fazer da sua arte e trabalho fotográfico uma forma de ativismo ambiental.  

Ao estudar a trajetória de vida de Krajcberg, envolvendo a importância do caminho 

por onde o artista passou, assim como a desconstrução da paisagem original que ele 

testemunhou dentro e fora do Brasil, a sua escultura, a sua fotografia, o Bioma Amazônia e, por 

fim, a continuidade insistente do artista em produzir e denunciar até seus últimos dias de vida, 

a pergunta que fica é: Será que Krajcberg teria tido o reconhecimento, a fama e a repercussão 
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que teve, e continua a ter até os dias de hoje mesmo após a sua morte, caso não optasse pelo 

Bioma Amazônia para sua enfática denúncia? A resposta para essa pergunta talvez possa ser 

encontrada se for levada em conta a importância que a sociedade contemporânea dá para a 

política de proteção ambiental32. Nesse contexto, as ações artísticas ganham destaque por 

estarem tratando de denúncias que incomodam a sociedade, independentemente da localidade.  

Krajcberg começou sua atitude ambiental na Mata Atlântica e foi lá que fixou 

residência. No documentário Krajcberg: O grito da Natureza, ele disse: 

 

É escandaloso o que está acontecendo. É crime que estão fazendo contra esse 

país. Como não existe a destruição da Mata Atlântica do sul da Bahia e 

Espírito Santo? A mais linda, mais rica, nunca se viu tanta qualidade de 

árvores como tinha aqui nessas regiões. Ninguém protestou, ninguém queria 

salvar. Mas vamos salvar a Amazônia, minha gente. É escândalo o que vão 

fazer. Luto muito até hoje. Quando vejo que os senadores votaram a favor da 

destruição da Amazônia, todo mundo sabe, vão tirar a madeira, [...] Então eu 

acho que estão dando risada da gente. Você não pode imaginar que luta eu 

estou participando mundialmente para salvar o planeta. Procuro me exprimir 

com esse material quebrado, assassinado, tudo isso, pra mostrar, veja. Ontem 

foi uma bela árvore, hoje um pau queimado (KRAJCBERG, 2013). 

 

 

 

 

Mas, se for considerada a grande importância da região Amazônica na visibilidade 

mundial, fica claro que ter sua obra atrelada a ela colabora e muito para se manter o 

reconhecimento a nível internacional que ele alcançou.  

Na década de 1990, Krajcberg foi convidado para expor durante a Conferência 

Mundial do Meio Ambiente, organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU). A 

conferência Rio – 92, também chamada de ECO 92, teve a participação de representantes 

governamentais de 179 países. Paralelamente, ocorreu o Fórum Global com a participação de 

governantes, cientistas e sociedade civil.  Na ocasião, o Ministério da Educação (MEC) 

promoveu um workshop com o objetivo de socializar os resultados das experiências nacionais 

e internacionais de educação ambiental, que resultou na Carta Brasileira para a Educação 

Ambiental. Nesse contexto de movimento mundial, Krajcberg realizou a exposição Imagens do 

Fogo, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.  

 

 

 
32 Os Instrumentos de Proteção Ambiental brasileira vigentes são referentes à Lei 6.938/1981, mais conhecida 

como Política Nacional do Meio Ambiente. 
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Segundo a Associação Amigos de Frans Krajcberg: 

 

No Rio, sua exposição Imagens do Fogo atrai mais de 300 mil visitantes em 

torno de suas fotografias de florestas devastadas pelo fogo, onde as árvores 

parecem crescer carbonizadas, onde cheiros, sons e cores não podem mais se 

corresponder e combinar. A floresta, metáfora da memória e do inconsciente 

coletivo, antigo paraíso terrestre, nada mais é do que uma coleção de madeira 

queimada pelo homem. Os troncos carbonizados, recolhidos por Frans 

Krajcberg, e organizados com majestade no espaço expositivo, carregam um 

grito de sofrimento em estado bruto (ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE FRANS 

KRAJCBERG, 2020? b). 

 

 

Durante as viagens que o artista ambientalista fez pelo Brasil, fotografou e 

denunciou os desmatamentos e a exploração de minérios em Minas Gerais, além de defender 

as tartarugas marinhas e as baleias jubarte no litoral de Nova Viçosa. Como pesquisador, ele 

elaborou novas formas de atribuir à arte um sentido para a sua própria vida e, como defensor 

do meio ambiente, foi um participante dos momentos de sofrimento da natureza. Sua opção 

pela fotografia como parte da sua obra não foi aleatória. Suas fotografias não permitem que a 

natureza caia no esquecimento. 

Para a ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE FRANS KRAJCBERG: 

 

Em 1985, durante uma primeira viagem ao Mato Grosso, [...] ele testemunhou 

impotente um incêndio criminoso iniciado por grandes proprietários de terras 

para limpar terras destinadas à pecuária extensiva. Revoltado, fez uma longa 

reportagem fotográfica sobre as florestas em chamas: Queimadas. Suas fotos 

mostram inequivocamente o papel do Homem nessa destruição massiva. Ele 

foi o primeiro artista renomado a usar uma câmera para denunciar ativamente 

os incêndios (ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE FRANS KRAJCBERG, 2020?b). 

 

 

 

 

 3.3 Arte que Influencia 

 

Entre as várias amizades que Krajcberg fez em Nova Viçosa, encontra-se a do 

baiano Denarte de Jesus Oliveira e sua família.  

Segundo Oliveira: 

A relação de amizade entre eles atravessou mais de quatro décadas [...] 

Denarte conheceu Krajcberg aos 18 anos [...].  Depois que entrou para a 

Polícia Militar da Bahia os laços com Krajcberg se estreitaram ainda mais. 
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Além de artista, o polonês também era oficial de guerra, pois tinha lutado ao 

lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Sempre interessado em questões 

ambientais, Denarte ficou impressionado com as obras do amigo naturalizado 

brasileiro, com quem aprendeu muito sobre preservação do meio ambiente e 

técnicas artísticas [...] (OLIVEIRA, 2022, n.p.). 

 

 

A influência de Krajcberg inspirou Denarte a iniciar seu desenvolvimento como escultor 

com raízes e troncos queimados, matéria orgânica retirada dos leitos dos rios, folhas e ossos encontrados 

nas matas. Sua técnica inclui a utilização do pirógrafo para fazer desenhos com fogo e dar diferentes 

tons às suas obras (OLIVEIRA, 2022). 

Apesar da forte influência de Krajcberg, Denarte mantém sua independência criativa que 

pode ser percebida facilmente pela dimensão das obras, que são bem menores em relação às esculturas 

krajcberguianas, variedade de técnicas, inclusive com a utilização do pirógrafo, e variedade de materiais 

industrializados ou não na sua composição (OLIVEIRA, 2022). 

Segundo Oliveira: 

 

Geralmente, as bases das esculturas são de madeira, e em algumas ele 

acrescenta ossos, cocos, folhas, vidros encontrados em lixos e plástico 

queimado. A maioria das madeiras utilizadas são encontradas nos leitos dos 

rios quando ocorre a seca. As árvores que caíram há anos e permaneceram nos 

leitos dos rios são retidas quando as águas baixam, por isso sua escultura tem 

a madeira mais polida, lisa. É um trabalho voltado para a contemplação 

estética sem o grito e monumentalidade da obra do Krajcberg (informação 

verbal33).  

 

 

A estética da escultura de Denarte transita entre a Arte Povera e a Arte Abstrata (figuras 

59, 60), sem a rigidez do apego pelas árvores calcinadas e manguezais, sem o tom da denúncia contra 

os desmatamentos e queimadas. Seu trabalho é voltado para a contemplação e costuma estar exposto 

principalmente em Nova Viçosa e Porto da Mata. 

 “Denarte já realizou várias exposições [...]. Suas obras estão espalhadas por vários estados 

do Brasil e em outros países. Ele garante que, enquanto tiver vida, não vai parar de produzir. É uma 

forma de dar continuidade às reflexões do amigo polonês em relação à natureza” (OLIVEIRA, 2022, 

n.p.).  

 

 
33 OLIVEIRA, U. T. Escultor Denarte. Entrevista concedida a Luciana Benassi Perrotti em 28 jul. 2022. 
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                                            Figura 59 - Denarte de Jesus, sem título, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

                  

 

 

                  Fonte: Uillian Oliveira, 2018 

 

 

                                            Figura 60- Denarte de Jesus, sem título, 2018 

  

 

 

 

 

 

              

                    

 

 

 

    

                Fonte: Uillian Oliveira, 2018 
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3.4 Análise das esculturas de Frans Krajcberg expostas na 32ª Bienal de São Paulo 

 

A edição da 32ª Bienal de São Paulo, intitulada Incerteza Viva, ocorreu em 2016. 

O início para a edição dessa Bienal remonta a 2014, com o nome inicial Medidas de Incerteza, 

e levou em conta as mudanças que estavam ocorrendo, inclusive a mudança climática e 

aquecimento do globo terrestre. Mas, de acordo com o curador Jocken Vloz34, a Bienal não 

somente foi pensada sobre o aquecimento, como também sobre as mudanças geopolíticas, 

levando-se em conta que os acontecimentos vivenciados atualmente pelo Sistema Terra são 

diferentes de tudo o que conhecemos.   

 

É desse contexto que inicialmente partiu a pesquisa para a 32ª Bienal de São 

Paulo, não como uma exposição de arte pós-apocalíptica, mas sim como uma 

investigação para encontrar um pensamento cosmológico, a inteligência 

ambiental e coletiva e a ecologia sistêmica e natural (VLOZ, 2016, p. 23). 

 

 

 Após muitas reflexões e incertezas, foi decidido que o nome da 32ª Bienal deveria 

ser Incerteza Viva, uma Bienal que refletiu a incerteza na arte como algo positivo e que não 

propunha se afastar da incerteza, mas “abraçar e habitar a incerteza [...]. A arte se alimenta de 

incertezas, do acaso, da improvisação, da especulação e do acontecimento” (VLOZ, 2016, p. 

24).  

Foi nesse ambiente de ‘incertezas’ que Krajcberg foi tratado como convidado 

especial e teve sua obra instalada (figura 61). Uma obra composta por três conjuntos de 

esculturas apelidadas de Bailarinas, Gordinhos e Coqueiros, totalizando o número de oitenta 

esculturas (informação verbal35). A escolha das esculturas feita por Krajcberg para a 32ª Bienal 

de São Paulo levou em consideração a altura do pé direito do piso térreo do pavilhão da Bienal, 

de sete metros e trinta e cinco centímetros (BIENAL: pavilhão, 2022). 

 

 
34 Jocken Vloz (Brunvique, Alemanha, 1971) é curador e produtor. Em 2017 assumiu a direção geral da Pinacoteca 

de São Paulo. No Brasil, ele foi Diretor Artístico do Instituto Inhotim, MG, de 2005 a 2012, Co-Curador convidado 

da 27ª Bienal de São Paulo em 2006 e Curador-Chefe da 32ª Bienal de São Paulo em 2016. Disponível em: 

http://www.forumpermanente.org/convidados/jochen-volz Acesso em: 23 jun. 2022. 
35 Informação verbal de Marlene Figueredo à Luciana Benassi Perrotti em 29 ago. 2022. 
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Segundo Diego Matos36, sobre a obra de Krajcberg na Bienal Incerteza Viva: 

 

De sua prolífica produção, três conjuntos de esculturas produzidas de troncos 

de árvore foram instalados no espaço térreo do Pavilhão da Bienal. Sem título 

ou datação definida esses conjuntos nasceram da persistente coleta do artista 

de resquícios deixados pela ação predatória do homem. Restos de madeira 

calcinada, cipós e raízes são transformados por meio da talha, do recorte, da 

decomposição e da pintura. Essas peças suscitam a colisão entre peso e leveza, 

robustez e sinuosidade, enraizamento e elevação. Pode-se ver em sua 

magnitude a potência de sublevar-se ao ambiente paradigmático da arquitetura 

moderna. A disposição desses conjuntos no térreo, ocupa justamente a área de 

transição entre o interior e o exterior do edifício, promovendo uma forma 

temporária de conciliação entre a paisagem do parque e o espaço construído. 

Mesmo que temporariamente, a obra de Krajcberg rompe as orientações 

espaciais dadas pela escala e a monumentalidade daquela arquitetura moderna 
(MATOS, 2016, p. 166). 

 

 

          Figura 61 – Krajcberg, obra exposta na 32ª Bienal de São Paulo, São Paulo, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                

 

      

                                       

 

                 Fonte: Acervo fotográfico da Fundação Bienal de São Paulo  

 
36 Diego Matos, arquiteto e urbanista, é o atual curador chefe do Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia- 

MUBE. 
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Logo na entrada da 32ª Bienal de São Paulo os visitantes já se deparavam com as 

esculturas de Krajcberg. Kiyomura descreve a maneira como o artista dispôs sua obra: 

 

O artista criou uma floresta com as árvores que foram derrubadas. E as 

colocou de pé outra vez. Os troncos que pintou de vermelho, de preto, sugerem 

uma dança ou ritual indígena. “Onde está a arte?”, questiona. “É importante 

mostrar a barbárie contra o planeta. Lutar e alertar sobre a salvação da 

Amazônia” (KIYOMURA, 2016).     

                      

Para Júlia Rebouças, pesquisadora e crítica de arte que integrou a equipe de 

curadores, Krajcberg foi o tema central da mostra, “ele defende que não faz sentido separar a 

ecologia das questões políticas e culturais” (KIYOMURA, 2016).                              

As esculturas de Krajcberg com matéria-prima colhida na floresta queimada nos 

remetem às questões de sobrevivência planetária, como a biodiversidade, as mudanças 

climáticas, a sustentabilidade; ao desrespeito a povos e comunidades tradicionais e seu 

patrimônio sociocultural, ou seja, diz respeito a todos nós.  No entanto, se isso for verdade, 

então, nosso modo de viver urbano consumista está em contradição com essa afirmação, ainda 

mais porque não vivenciamos a floresta e nem ao menos a visitamos, ou seja, não estamos com 

ela, mas somente falando dela. Daí a importância de aproximar o público das esculturas de 

Krjacberg, não com a intenção de uma relação com a natureza, mas sim, como uma aula para 

despertar a consciência da sua existência e, quem sabe, o interesse do público para a 

convivência com a natureza. 

A aproximação pessoal dessa pesquisadora com algumas das obras expostas na 32ª 

Bienal de São Paulo ocorreu no Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (MUBE), em São 

Paulo, por ocasião da mostra Frans Krajcberg: por uma Arquitetura da Natureza, que ocorreu 

entre os dias 7 de maio e 31 de julho de 2022 (ANEXO 2). A mostra apresentou diversas obras 

das diferentes fases do artista, em comemoração ao centenário de nascimento de Krajcberg. 

Entre o acervo exposto, encontravam-se algumas esculturas que possivelmente integraram os 

três conjuntos citados por Diego Matos: Bailarinas (figura 62), Gordinhos (figura 63) e 

Coqueiros (figura 64). 
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                Figura 62 – Krajcberg, sem título (Bailarinas), MUBE, São Paulo, 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Fonte: Luciana Perrotti, 2022 
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         Figura 63- Krajcberg, sem título (Gordinhos), MUBE, São Paulo, década de 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                        

 

                                                   

                                              

 

                                           

                                                                 Fonte: Luciana Perrotti, 2022                               
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                Figura 64 – Krajcberg, sem título (Coqueiros), MUBE, São Paulo, 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                          

              

                                         Fonte: Luciana Perrotti, 2022 
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Com respeito à matéria-prima utilizada nos três conjuntos, Meirelles Filho afirmou: 

“Todas são de Juruena, Mato Grosso. As madeiras são cipós e as palmeiras são paxiúbas” 

(informação verbal37).  No Brasil, as paxiúbas (figura 65), cujo nome científico é Socratea 

exorrhiza, são palmeiras nativas da região amazônica, que podem ultrapassar vinte metros de 

altura, com raízes aéreas espinhosas encontradas em áreas alagadas ou não. É chamada de 

árvore que anda, porque ao perceber condições mais adequadas em uma determinada direção, 

pode se deslocar com raízes que se projetam do tronco. 

 

       Figura 65 - Alcide Dessalines d’Orbigny, Paxuíbas, 1847 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Olímpia Reis Resque, 2013.  Disponível em: https://olimpiareisresque.blogspot.com/2014/09/viajantes-

paxiuba-uma-das-palmeiras.html. Acesso 12 set. 2022 

 
37 Informação verbal de João Meirelles Filho a Luciana Benassi em 25 de jul. 2022. 
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Pelo formato da paxiúba, é possível que Krajcberg tenha utilizado as diferentes 

partes da palmeira para realizar os três conjuntos da obra exposta na 32ª Bienal. 

A imagem a seguir (figura 66) diz respeito a parte inferior da paxiúba e deixa claro 

a capacidade de observação e abstração de Krajcberg que, ao perceber a sua singularidade, 

focou nas raízes aéreas da paxiúba para sua releitura e produção das Bailarinas.  

No conjunto Bailarinas, foram utilizados pigmentos naturais sobre as raízes e 

caules, assim como nos conjuntos Gordinhos e Coqueiros. 

 

                      Figura 66- Raízes da Palmeira Paxiúba, 2002 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WIKIPEDIA. Disponível em: em: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Socratea_exorrhiza#/media/File:Socratea_exorriza2002_03_12.JPG 
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3.4.1 A obra no Espaço Expositivo 

 

A obra de Krajcberg exposta na 32ª Bienal de São Paulo evidencia a busca de um 

caminho autônomo percorrido pelo artista na sua concepção da arte moderna. Suas pesquisas 

ao longo dos anos culminaram na obra composta por oitenta elementos de alturas variadas.   

A monumentalidade da obra e a maneira como o artista elaborou a disposição de cada 

elemento escultural no espaço, com todas as esculturas de pé, sem ocasionar a obstrução da 

passagem, ofereceram aos espectadores a experiência de poder fazer parte da obra. Ao 

transitarem entre as esculturas no momento da exposição, a percepção visual tomava ciência 

das características da matéria orgânica e das proporções, especialmente da diferença de altura 

entre o corpo humano e o corpo da escultura (figura 67). Uma viva lembrança do poder 

gigantesco da natureza, ao mesmo tempo que mostra a imponência das árvores diante do fogo.  

A obra deixa clara a mensagem de que as árvores não podem fugir de uma queimada 

ou incêndio, e que o homem é quem deve evitar – ou apagar – o fogo e proteger a natureza. Ao 

mesmo tempo, leva o espectador para a reflexão sobre a velocidade da destruição ocasionada 

pela ação do homem, em relação ao tempo que a natureza leva para se constituir.  

 

            Figura 67- Diferença de altura entre o corpo humano e o corpo da escultura 

 

 

 

 

 

 

 

     

               Fonte: Acervo fotográfico da Fundação Bienal de São Paulo / Leo Eloy/ Estúdio Garagem 
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Interessante é que em nenhum momento o artista optou por posicionar as árvores 

deitadas ao chão como se estivessem caídas para criar um impacto ainda mais dramático. Pelo 

contrário, ele as posicionou de pé, no sentido afirmativo de que a natureza precisa continuar a 

existir. 

Segundo Marcia Girardi Piva: 

 

Artista sempre ativo – com 95 anos – esteve presente na 32ª Bienal (2016) 

para verificar o espaço que abrigava sua floresta, resgatada das cinzas, 

ressignificada – em suas entrâncias e reentrâncias, cores e formas. Da natureza 

e seus resquícios [...] transformou a natureza destruída pelo homem em um 

chamado e revisão de fatos. O local escolhido ocupava, estrategicamente, o 

andar térreo, muito próximo à parede de vidro. As árvores exuberantes que 

rodeiam o Parque do Ibirapuera recepcionavam o público até a entrada da 

mostra. O impacto era percebido ao transpor-se do espaço externo para o 

interior do prédio da Bienal (PIVA, 2017, p.404). 

 

O impacto no imaginário do espectador diante da grandeza natural conseguiu atingir 

o lúdico, como se fosse um jogo de descobrir em cada escultura um detalhe diferente, em um 

espaço que favorece a brincadeira do ir e vir. A localização estratégica onde as obras foram 

postas também contribui para o jogo do olhar. De um lado a obra de Bené Fonteles (2016) 

intitulada Ágora: OcaTaperaTerreiro (figura 68), uma construção de teto de palha e paredes de 

taipa, materiais usados em habitações indígenas e caboclas, e ao seu redor a floresta seca 

krajcberguiana. 
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Figura 68- Krajcberg; Fonteles. Esculturas e Ágora: OcaTaperaTerreiro,                                 

Bienal de São Paulo, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

         

                  Fonte: Acervo fotográfico da Fundação Bienal de São Paulo 

 

Segundo Meirelles Filho: 

 

Frans rarefaz a fronteira entre a natureza e a cultura; obriga-nos a novos 

posicionamentos, a que criemos nossos próprios manifestos, como templos 

internos. Para Frans, a arte deve se posicionar, engajar-se, jamais ausentar-se 

da luta pelo reconhecimento da Natureza (MEIRELLES FILHO, 2020.). 

 

 O natural na área externa e o imaginário de Krajcberg na área interna. Ambos os 

casos são o resultado de matéria orgânica que mostra a sua realidade, seja de uma área verde 

preservada ou de uma área desmatada pela queimada. Na área externa a vida vegetal se encontra 

em seu pleno vigor e na área interna ela é apresentada pelas interferências do homem sobre o 

mundo vegetal ocorridas de duas formas: a interferência direta do homem na paisagem 

ocasionada pela queimada e a interferência artística do homem diretamente sobre a matéria 

restante do que um dia foi uma árvore. 
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3.4.2  Símbolo, Base e Detalhe 

 

A assinatura é a validação da identidade do artista da forma mais evidente possível 

em uma obra de arte. É comum os apreciadores da arte visualizarem uma obra e em seguida 

checarem a assinatura para identificação do autor. Sendo assim, saber a autoria de uma obra 

estimula o interesse do público. Em diferentes casos a assinatura se modifica à medida que o 

artista passa por transformação pessoal, assim como há situações em que a assinatura é 

substituída por um símbolo. Além de contribuir para propagar o nome do artista, uma assinatura 

ou símbolo dificultam a propagação de falsificações.  Esse processo de alteração da assinatura 

e utilização do símbolo é observado nas obras de diferentes fases de Krajcberg.  

No início da carreira, Krajcberg assinava suas pinturas escrevendo seu nome ou 

parte dele (figuras 69 e 70) e, à medida que foi amadurecendo como artista, passou a adotar um 

símbolo (figuras 71 e 72) como identidade visual, sendo que o símbolo com contorno quadrado 

era utilizado nas pinturas e gravuras, e o símbolo com contorno circular era utilizado nas 

esculturas (informação verbal38). Esses símbolos utilizados eram monogramas formados pelas 

duas letras iniciais do seu próprio nome, FK, ou seja, um sinal que servia como assinatura. 

 

              Figura 69- Krajcberg, sem título, aquarela sobre papel, 9,5 x 13 cm, 1953 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Leilão de Arte James Lisboa.  Disponível em: https://www.leilaodearte.com/leilao/2013/marco/6/frans-

krajcberg-sem-título-848/.  Acesso em 28 dez. 2022.                                                                                                                              

 

 
38 Informação verbal de Marlene Figueredo à Luciana Benassi Perrotti em 29 dez. 2022. 
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Figura 70- Krajcberg, Folhas, 70 x 90 cm, s/d          Figura 71- Krajcberg, Natura, 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Catálogo da Artes. Disponível em:                              Fonte: Brunetti Artes. Disponível em:                                              

https://www.catalogodasartes.com.br/obra/PUABcc/.      https://www.brunettiartes.com.br/peca.asp?ID=2008505           

Acesso em: 29 dez. 2022                                                   Acesso em: 29 dez. 2022      

                                               

 

                                                                                                                                  

            Figura 72 – Símbolo adotado por Krajcberg para marcar as suas esculturas. 

                                                  

                 

 

 

 

                                  

 

 

Fonte: Levi Leiloeiro. Disponível em: https://www.levyleiloeiro.com.br/peca.asp?ID=131312.                                   

Acesso em: 20 dez. 2022. 
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Segundo Marlene Figueredo; 

Embora fosse raro, Krajcberg chegou a utilizar o seu símbolo e a sua 

assinatura nos cantos inferiores de uma mesma pintura, um no canto direito e 

outro no canto esquerdo. No caso das esculturas, para realizar a marca na 

madeira, ele utilizava um maçarico para esquentar o monograma metálico que 

era segurado por um cabo de madeira. O símbolo nas grandes esculturas 

variava de lugar de acordo com a obra, podendo estar no alto ou na base. O 

processo de marcar as grandes esculturas ele costumava fazer somente quando 

as obras eram vendidas, ou se precisavam realizar uma viagem, diferente do 

que ocorria com a série Sombras que foram todas marcadas no verso 

(informação verbal39).   

 

O monograma40 criado por Krajcberg tem um design impregnado de personalidade 

e significado em total harmonia com o amadurecimento do artista e sua arte escultórica com 

madeiras calcinadas. Percebe-se pelas linhas retas das suas iniciais que não existe delicadeza, 

pelo contrário, são linhas duras e funcionais que refletem força. A exploração da angulação foi 

pensada com criatividade, para que as linhas das letras FK tendessem para a subjetividade e 

abstração em harmonia com o ápice de desenvolvimento das suas esculturas (figura 73). Na 

verdade, ele criou, com ou sem intenção, um símbolo que poderia facilmente ser reproduzido 

caso tivesse a intenção de utilizá-lo como identidade visual em diferentes materiais. 

 

                   Figura 73 – Estudo do Monograma FK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Luciana Perrotti, 2022 

 
39 Informação verbal de Marlene Figueredo à Luciana Benassi Perrotti em 29 dez. 2022. 
40 Monograma é o entrelaçamento gráfico de duas ou mais letras iniciais ou das principais letras de um nome. Cifra 

ou sinal que os artistas colocam debaixo dos seus trabalhos. Disponível em: Monograma - Dicio, Dicionário Online 

de Português. Acesso em: 31 dez. 2022. 
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Uma preocupação comum entre os escultores é como deixar sua obra na posição 

desejada. Sobre isso, para cada conjunto de esculturas Krajcberg desenvolveu uma base 

diferente, mas todos feitos cuidadosamente de alguma parte de tronco, com exceção das 

esculturas Bailarinas (figura 69), cuja parte inferior faz parte do corpo da obra. Algumas pernas 

com vários gravetos e outras sem. 

 

               Figura 74 – Krajcberg, Base das Bailarinas, MUBE, São Paulo, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                             

 

 

                                      Fonte: Luciana Perrotti, 2022 

 

O símbolo do artista aparece dentro de um círculo com as letras FK (figura 75), que 

poderia estar em qualquer parte da escultura, assim como os diferentes detalhes (figura 76). 
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              Figura 75 - Krajcberg, Símbolo do artista na escultura Bailarina, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                       Fonte: Luciana Perrotti, 2022 

 

Figura 76- Krajcberg, Detalhe interno na escultura Bailarina, Bienal de São Paulo, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Acervo fotográfico da Fundação Bienal de São Paulo / Pedro Ivo Trasferetti 
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Os encaixes das pernas da Bailarina, além de estarem visualmente em harmonia 

com o que ocorre com a paxiúba, favorecem o transporte da obra e sua montagem. 

 

Figura 77- Krajcberg, Detalhe dos encaixes das raízes da Bailarina, MUBE, São Paulo, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                          

                                                              Fonte: Luciana Perrotti, 2022 

 

Krajcberg, ao cortar o caule da paxiúba que fora encontrada queimada, fez 

propositadamente o corte que pudesse evidenciar a parte abaulada da palmeira. Algumas 

esculturas do conjunto Gordinhos mantiveram a cor original da palmeira, enquanto outras 

tiveram desenhos de anéis e circunferências na cor preta.  

O conjunto Gordinhos tem suas esculturas encaixadas na base em formato de arco 

virado para o chão. Alguns arcos têm as pontas viradas para dentro (figura 78). A assinatura em 

algumas esculturas desse conjunto se encontra perto da base, e o encaixe do que seria o caule 

ao suporte se dá por uma abertura circular, com a extremidade da escultura apoiada ao chão 

(figura 79). 
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         Figura 78 – Krajcberg, Base da escultura Gordinhos, MUBE, São Paulo, 2022           

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

                                                           

 

 

 

                                                                Fonte: Luciana Perrotti, 2022  

 

Figura 79 – Krajcberg, Símbolo e detalhe do encaixe da base com a escultura Gordinhos, 

MUBE, São Paulo, 2022 

 

          

 

 

 

                                                               

                                                          

                                                               

                                                           Fonte: Luciana Perrotti, 2022 
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O conjunto Coqueiros tem bases diversificadas com recortes que salientam a 

abstração do conjunto escultural, normalmente na cor preta (figura 80 - 81). Algumas imitando 

a forma das raízes de uma árvore.  

 

      Figura 80 – Krajcberg, Base com forma de raiz, Coqueiros, MUBE, São Paulo, 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                                         Fonte: Luciana Perrotti, 2022 

 

            Figura 81 – Krajcberg, Base de madeira, Coqueiros, MUBE, São Paulo, 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Fonte: Luciana Perrotti, 2022 
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     Figura 82 – Krajcberg, Base para vários elementos, Coqueiros, MUBE, São Paulo, 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Fonte: Luciana Perrotti, 2022 

 

 

                Figura 83- Krajcberg, Detalhe da extremidade superior do Coqueiro, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo fotográfico da Fundação Bienal de São Paulo / Pedro Ivo Trasferetti 
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Levando-se em consideração que a função da arte é também a de instaurar novos 

modelos de visão, a imagem criada em um local de exposição com a organização das 

esculturas de Krajcberg pode dar margem às reflexões sobre como deve ser a interferência 

humana no ambiente natural, e quando parar com essa interferência. Por outro lado, pode 

causar ao espectador urbano leigo a estranheza no olhar, resultante das imagens de formas 

orgânicas e rústicas, com pouca variedade de cores, sem a lisura da madeira e sem o brilho 

do verniz, em contraste com o acabamento sem rebarbas dos objetos de plástico ao qual estão 

acostumados. Isso é possível de verificação até mesmo nos detalhes mais abstratos da obra 

em análise (figura 84-85).  

 

 

Figura 84- Krajcberg, Detalhe da pintura na escultura Gordinhos, Bienal de São Paulo, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

               

                   Fonte: Acervo fotográfico da Fundação Bienal de São Paulo / Leo Eloy/ Estúdio Garagem 
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                        Figura 85- Krajcberg, Coqueiros, Bienal de São Paulo, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Acervo fotográfico da Fundação Bienal de São Paulo / Leo Eloy/ Estúdio Garagem 

 

3.4.3  Escultura Abstrata 

  

Segundo Couto: 

A primeira metade dos anos 1950, no Brasil, foi marcada pela introdução da 

arte abstrata e pela rápida afirmação da arte concreta como a tendência de 

vanguarda mais eficaz para um país que vivia um período de forte crescimento 

econômico e modernização industrial. No plano político, o fim do Estado 

Novo, simultâneo ao reestabelecimento da paz na Europa, colaborou para a 

criação de um clima de otimismo generalizado. Este processo, se intensificará 

durante o governo de Juscelino Kubitchek (1956-60), foi acompanhado de um 

movimento de abertura às trocas internacionais. O Brasil era então 

considerado uma das futuras potências mundiais, e esperava-se que ocuparia 

lugar privilegiado no novo arranjo de nações no Pós-guerra, inclusive no 

domínio artístico (COUTO, 2000, p.203).  

 

 

Ao término da primeira Bienal de São Paulo, a arte concreta, no sentido em que 

Max Bill a definiu em 1936, baseado nas ideias de Theo van Doesburg, deveria abandonar 

qualquer aspecto nacional ou regional e se afastar da representação da natureza e da 

subjetividade e lirismo. Esse entendimento já havia sido aceito pelo meio artístico brasileiro 

mais progressista.  
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Segundo Couto: 

Muitos historiadores e críticos de arte brasileiros apontam dois 

acontecimentos que teriam sido decisivos para o sucesso da arte concreta no 

Brasil: a exposição de Max Bil no Masp em 1950 e a participação da delegação 

suíça na primeira Bienal de São Paulo. O prêmio de melhor escultor outorgado 

a Max Bill nessa ocasião parece confirmar o impacto de sua obra sobre artistas 

e críticos brasileiros. Entretanto, a prodigiosa vitalidade encontrada pela arte 

geométrica e suas variantes em diversos países da América do Sul no Pós-

guerra levou diversos intelectuais a buscar as raízes desse fenômeno no 

contexto político-econômico do continente sul-americano. Ronaldo Brito, por 

exemplo, estabeleceu uma relação direta entre o desejo de superar o estado de 

subdesenvolvimento e a adesão generalizada a uma concepção plástica que 

encampava a ideia de progresso (COUTO, 2000, p. 204). 

 

 

A Bienal de São Paulo, em 1951, realçou a afirmação de um novo olhar artístico, o 

que propiciou a propagação da abstração geométrica no meio artístico brasileiro de vanguarda 

e a formação de grupos de artistas adeptos dessa tendência. A partir de então foi crescente o 

número de artistas que tinham em comum a geometrização das formas. Entre esses artistas, 

Amílcar de Castro, que realizou sua primeira escultura construtivista exposta na Bienal de São 

Paulo, em 1953, e Lygia Clark, que se desenvolveu na pintura abstrata geométrica a partir de 

meados da década de 1950 e, a partir de 1960, criou suas famosas esculturas metálicas da série 

Bicho.  

Krajcberg, no início da década de 1950, mesmo em contato com as Bienais de São 

Paulo, demonstrava a forte influência do tachismo em sua pintura, em contraposição à pintura 

concretista.  

Na análise sobre a crítica de Mário Pedrosa e Ferreira Gullar feita por Maria de 

Fátima Morethy Couto (2000) sobre a abstração informal no Brasil, fica claro que a arte abstrata 

analisada em meados do século XX não atingiu na íntegra o rompimento com o academicismo 

europeu e norte-americano que podia ter alcançado, mas deu largos passos para ultrapassar os 

ditames artísticos pré-estabelecidos. Os europeus não se interessavam pela cultura brasileira, 

mas queriam sensações agradáveis, papagaios e exotismo. “Entretanto, a questão fundamental, 

para os críticos mais avançados da época, continuava a ser a de forjar a ideia de uma arte 

autenticamente brasileira e proclamar sua completa independência” (COUTO, 2000, p. 213). 

Foi justamente isso que ocorreu ao longo dos anos com a arte krajcberguiana, por seu 

envolvimento direto e contínuo com a paisagem brasileira desconhecida, não a natureza 

contemplativa, mas as práticas da destruição, ela alcançará a sua independência e liderança na 
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arte moderna por ser uma escultura abstrata feita de madeira calcinada.  

Em meio às críticas sobre a autenticidade de uma arte brasileira, em 1959, Ferreira 

Gullar, com o apoio de Amilcar de Castro, Lygia Clark, Lygia Pape, Franz Weissmann, entre 

outros, escreveu o Manifesto Neoconcreto. Foi nesse momento que ficaram evidenciados a 

importância fundamental do Contra-relevo de Hélio Oiticica, e os Casulos e Bichos de Lygia 

Clark, além da tomada de posição desses artistas em face da arte não-figurativa geométrica. No 

caso de Oiticica, a cor sempre foi muito presente em seus trabalhos que podiam envolver 

diferentes materiais como, por exemplo, chapas de madeira, alvenaria, metal e vidro. Ele 

também desenvolveu os Bólides, estruturas com formas e materiais variados que podiam ser 

manuseadas, não sendo somente uma arte visual, mas também tátil e olfativa.  Casulos e Bichos 

são obras de metal: a primeira é uma composição de dobraduras fixadas na parede que saem do 

campo bidimensional atravessando o espaço; e a segunda obra são placas metálicas unidas por 

dobradiças, as quais podem ser manipuladas pelo público com o objetivo de criar formas 

(DINIZ, s/d). 

As divergências estéticas entre os grupos concretos de São Paulo e do Rio de Janeiro 

estão na origem da fundação do movimento neoconcreto, em 1959.  

Segundo Couto: 

Enquanto os artistas de São Paulo continuariam apegados às doutrinas de Max 

Bill sobre a importância de um espírito racional na criação artística, os do Rio 

de Janeiro se encaminhariam, progressivamente, para uma concepção menos 

rigorosa e racional da obra de arte. A intensa atividade industrial da cidade de 

São Paulo parecia ter desempenhado papel relevante na orientação das 

pesquisas plásticas que foram aí efetuadas. Os artistas que residiam na capital 

paulista mostravam-se decididos a criar uma arte perfeitamente de acordo com 

os avanços tecnológicos da época, buscando ajudar o país a romper o abismo 

que o separava da Europa e fazê-lo participar da atualidade artística 

internacional. Entretanto, se a longo termo eles visavam integrar-se aos 

centros artísticos mais desenvolvidos, a curto termo esforçaram-se por criar 

uma estética capaz de ser assimilada pela indústria nacional da época 

(COUTO, 2000, p. 206). 

 

É possível entender a diferença entre Krajcberg e seus contemporâneos, não apenas 

por serem as obras neoconcretistas acima citadas de interação sensorial e estética do público 

com a obra, coisa que não se vê na obra de Krajcberg, mas porque o que Krajcberg pensava e 

via estava totalmente relacionado à natureza. Embora a natureza permita a integração do homem 

a ela, Krajcberg compôs suas obras para serem contemplativas em um primeiro momento e na 
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sequência reflexivas sobre as questões políticas que envolvem o consumismo, o valor da vida 

no planeta, a responsabilidade de cada um em conservar ou preservar as áreas verdes.  

Segundo Oliveira, no início da década de 1960, surgiu uma nova etapa nas criações 

de Krajcberg, a das raízes e florescências protuberantes. 

 

Na raiz, ele encontrou uma força vital, acredito que em função de sua potência 

rizomática. Porém, em relação à flor, Krajcberg tinha receio de colocá-las em 

suas criações, considerando-a um mensageiro da morte. Mesmo assim, 

reinventava as flores, fazendo-as surgir em troncos brocados. Ele transformou 

o câncer da raiz em flor (OLIVEIRA, 2015, p. 119). 

 

A escultura abstrata com raízes retorcidas, sugerindo movimento e inquietude, 

evidencia que a natureza também é poesia, é artista e arte ao mesmo tempo, no olhar cuidadoso 

de Krajcberg, que soube compor a matéria e ser um divulgador dessa maravilhosa riqueza.  “Fez 

da morte vida, da vida, arte” (MORAIS, 2004, p. 29). 

A escultura abstrata de Krajcberg fez uso das cores, formas, linhas e texturas da 

madeira, proporcionando ao espectador total liberdade para imaginar a partir do que vê, ou do 

que sente. Para contribuir ainda mais com essa liberdade, conscientemente ou não, o autor 

deixou suas obras sem nome, evitando conduzir o pensamento ou o olhar do espectador. Por 

ser uma obra abstrata, a obra exposta na 32ª Bienal de São Paulo não foi produzida para parecer 

com uma floresta ou, individualmente, cada escultura se parecer com uma árvore. O trabalho 

de composição, ao unir os três conjuntos no mesmo local, evoca emoções e leva o espectador a 

perceber a poesia do artista no encantamento da sua obra, enquanto exprime a simplificação da 

realidade da floresta queimada. 

Os artistas brasileiros contemporâneos de Krajcberg utilizavam o metal como 

matéria-prima principal em suas esculturas abstratas, bem como outros materiais duráveis, 

enquanto Krajcberg utilizava a matéria vegetal e tinha o elemento fogo presente em todo o 

processo da sua produção escultural, fato perceptível se levarmos em consideração que o artista 

selecionava árvores calcinadas, usava o maçarico para dar formas e detalhes às suas esculturas 

e marcar o seu símbolo de identificação.  
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3.5 O seu Significado 

 

O que Krajcberg propôs através da sua arte ultrapassa a arte que ele produziu, pois 

sua obra dá significado especial para cada nervura de cipó ou tronco queimado. 

O impacto do peso visual da obra se assemelha a um grito de tom acusatório contra 

a sociedade brasileira, uma denúncia escandalosa de aspecto rústico ao mesmo tempo 

abstrato, enquanto a ‘vegetação’ e a ‘queimada’ são as chaves para dar à obra o significado 

de revolta. “Minha obra é um manifesto. Eu mostro o crime. Eu mostro a violência feita à 

vida. Eu exprimo a consciência planetária revoltada. Busco formas para o meu grito. Esta 

casca de árvore queimada sou eu” (KRAJCBERG apud JUSTINO, 2005, p. 28).   

Segundo Cristina Bernardi Isaac:  

 

Mas não se trata de tentar adequar a arte de Krajcberg à natureza, à 

paisagem ou ao meio ambiente, uma vez que a vinculação da arte a um 

tema, em voga ou não, faz pouco sentido no caso de um artista cuja 

pesquisa estética se mantém fiel há mais de cinco décadas. Interessa, 

pois, refletir onde está a compreensão de paisagem através das 

apropriações da natureza pela sociedade ao longo do tempo (ISAAC, 

2013, p. 132). 

 

Sem dúvida, a grande parte da sociedade se mantém distante, ou distraída, dos 

problemas enfrentados nos biomas brasileiros. Aí reside a importância da obra de Krajcberg, 

especialmente a obra exposta na Bienal de uma grande metrópole. Sua obra pode ser lida 

como um símbolo da alienação de parte da população, que não conhece os desafios que os 

diferentes biomas brasileiros enfrentam, ao mesmo tempo que desconhecem a obra de 

Krajcberg.  

A imaturidade humana na relação homem/terra, homem/flora, homem/fauna, 

reverbera na sociedade através das ações pontuais de aproximação com a natureza, 

justamente pela carência inata dos seres humanos em estar em contato direto com ela. 

Tornam-se atitudes de amor à natureza o retirar das ruas um animal abandonado ou a 

participação numa horta comunitária, mas as grandes extensões de terras desmatadas sem 

um planejamento adequado para se evitar a erosão, a matança de animais silvestres e a 

extinção das plantas e árvores medicinais continuam.  
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Além do grito de dor do artista, mesclado com seu amor pela natureza, natureza 

essa que ele dizia ser insuperável, a obra incorpora na escultura brasileira os temas ignorados 

por outros artistas, como a cultura do desperdício e a cultura das queimadas. 

Por causa das denúncias de desmatamentos feitas por Krajcberg, essas esculturas se 

tornaram um símbolo do pedido de socorro da vida nas florestas. A obra em si ressignificou a 

paisagem do lugar onde a matéria-prima foi retirada originalmente, ou seja, remeteu o 

pensamento do espectador ao local onde a árvore foi germinada, desenvolveu-se e foi destituída. 

Sendo assim, a escultura carrega de forma simbólica a paisagem das matas e florestas 

brasileiras, ao mesmo tempo que revela as diferentes possibilidades do produzir arte ecológica, 

arte sustentável e arte ambiental. 

 A obra em análise é monumental e mantém total relação com o significado da palavra 

Amazônia, onde tudo é grande e com formas inusitadas, mas ao ocupar o espaço físico da 

Bienal, propôs a compreensão do que a sociedade está perdendo com a retirada de cada árvore, 

pois seu significado está também ligado à cultura da banalização dos problemas ambientais que 

impedem as pessoas de auferirem suas consequências trágicas. 
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Considerações Finais  

Esta pesquisa resgatou as condições em que emergiu o artista Frans Krajcberg, 

desde a sua origem familiar e seu meio social, tendo como base depoimentos, publicações, 

levantamento de suas participações em diferentes eventos artísticos e levantamento fotográfico 

que compõe sua história de vida e carreira.  

Krajcberg se apresenta como um homem que vivenciou as tragédias da Segunda 

Guerra Mundial, vindo de um meio cultural muito diferente da cultura à qual teve de se adaptar 

ao chegar ao Brasil, que com o passar dos anos obteve ascensão como artista plástico, 

culminando com sua participação na 32ª Bienal de São Paulo, em 2016. 

Dotado desde o início de vigorosa determinação pela busca de uma arte autêntica, 

Krajcberg conseguiu ter o olhar sensível para valorizar o que passava desapercebido no mundo 

artístico, as árvores queimadas. O caminho percorrido por ele em direção à arte ambiental 

parece responder a uma dinâmica própria e interna à sua poética. Isso o levou a reagir às 

questões históricas do seu tempo de diferentes maneiras, principalmente com sua participação 

em grande número de atividades coletivas culturais favorecendo o tema sustentabilidade. Sua 

arte escultórica, totalmente desvinculada da influência europeia e da corrente artística brasileira 

do movimento neoconcreto em meados do século XX, ocupou lugar de destaque nas Bienais e 

conquistou a fama internacional.  

No Capítulo I – A arte de vanguarda de Frans Krajcberg entre os modernistas do 

séc. XX – abordamos o panorama histórico da arte modernista do início até meados do século 

XX na Europa e Brasil, a vinda e contribuição dos artistas europeus para a arte moderna 

brasileira, a chegada de Krajcberg ao Rio de Janeiro e sua inserção e ascensão no meio artístico.  

Com o apoio de Ciccillo Matarazzo, Krajcberg ingressou na primeira edição da 

Bienal de São Paulo com pinturas sob influência expressionista e cubista, e continuou a 

participar das Bienais até 2016. Sua trajetória de Bienais e exposições diversas, dentro e fora 

do Brasil, deixaram rastro da sua transição de pintor figurativo para pintor abstrato e de pintor 

abstrato para escultor abstrato. Sua participação nas Bienais também demarcaram o espaço que 

sua escultura ocupou, e ainda ocupa, no universo das artes plásticas. 

Levando-se em consideração o objetivo geral desta pesquisa, que foi demonstrar a 

importância da produção escultórica de Krajcberg como instrumento de conscientização da 

civilização contemporânea na conservação do bioma Amazônia, foi estabelecido o Capítulo II, 
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O Patrimônio chamado Amazônia. Nesse capítulo, foram apresentados os trabalhos de 

Margaret Mee, Burle Marx e Claudia Andujar, personalidades contemporâneas de Krajcberg e 

por quem ele sentia admiração. Essas personalidades desenvolveram trabalhos inusitados, que, 

embora totalmente desvinculados, corroboraram, através dos seus testemunhos, para a 

compreensão da importância da preservação da vida amazonense. A flora representada por Mee, 

os discursos de Burle Marx sobre os aterros na Amazônia e suas reflexões sobre o manuseio da 

terra, além dos seus trabalhos paisagísticos, juntos ao registro fotográfico dos indígenas 

Yanomamis por Andujar, dialogam em harmonia com a mensagem de preservação da natureza 

que Krajcberg deixou através de suas obras, com uma postura de ambientalista que alimentou 

as discussões sobre as queimadas e desmatamentos entre diferentes setores da sociedade. 

 As fotografias de Krajcberg, exemplificadas no subitem Cinzas da vida: analogia 

das queimadas com a memória do artista, evidenciaram que Krajcberg foi um participante dos 

momentos de sofrimento da natureza. Seu trabalho fotográfico sobre as queimadas e as 

fotografias de diferentes autores do período da Segunda Guerra Mundial podem ser 

relacionados às suas falas carregadas de dor. As fotografias de árvores queimadas registradas 

por Krajcberg nos mostram como o Bioma Amazônia foi tratado no período em que o artista 

esteve vivo e servem não somente de alerta, mas de pedido de socorro para que a civilização 

atual possa ter bom senso e sabedoria ao utilizar os recursos naturais.  

A criatividade de Krajcberg seguiu diferentes caminhos no manuseio da madeira, 

graças a sua observação dos fenômenos da luz e sombra, valorização dos detalhes naturais da 

madeira, o que possibilitou que ele alcançasse a capacidade de transformar o rústico em 

sofisticado. Assim foi com a série Sombra, que Krajcberg produziu durante décadas, e com 

todas as demais matérias-primas utilizadas em sua produção escultórica.  

A tomada de consciência de Krajcberg sobre ser um ambientalista, a partir de 

meados da década de 1970, elevou sua capacidade de cunhar um significado específico em sua 

escultura. Os troncos resgatados das queimadas desde então passaram a ter cada nervura 

observada e valorizada no mesmo diálogo que reunia tema e estética.  

O Manifesto do Rio Negro, idealizado em 1978 por Pierre Restany e amplamente 

divulgado por Krajcberg, foi o resultado da viagem filosófica pela Amazônia fluvial 

empreendida pelo artista e seus amigos, Seep Baendereck e Pierre Restany. Na relação 

homem/natureza, motivo da declaração do Manifesto, ocorreu a união dos amigos que refletiam 

sobre os perigos que a natureza corria, devido aos excessos da civilização industrial e urbana. 
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Essas reflexões concluíram com a ideia de recusa em continuarem a aceitar toda forma de poder, 

com exceção do único poder que o naturalismo integral reconhece, o da imaginação a serviço 

da sensibilidade. Essas e outras ideias do naturalismo integral descritas no Manifesto foram 

divulgadas por Krajcberg através de entrevistas e palestras, além da própria produção 

fotográfica e escultural do artista, atraindo a atenção de diversas personalidades do meio 

artístico, político e da sociedade em geral. Por essas atitudes, ficou evidente que sua arte estava 

longe de ser uma arte superficial, pelo contrário, ele se aprofundou na observação de cada 

tronco, caule ou folha, como se entrasse no corpo vegetal, para poder exaltar a riqueza dos 

detalhes peculiares de cada estrutura. 

As expedições anuais de pesquisa e coleta entre 1984 e 1988, período chamado 

também de Ciclo Juruena, foi o período em que o artista carregou troncos, cascas retorcidas e 

os cipós que mais tarde seriam levados a Nova Viçosa, para dar início às composições 

esculturais da sua produção que duraria décadas. Esse fato confirma o grande esforço de 

Krajcberg ao desempenhar seu trabalho, mas também seu grande prazer em estar na mata, na 

floresta, na convivência com a natureza, onde se sentia parte integrante. Sua casa sobre uma 

árvore, no Sítio Natura, local que ele mesmo reflorestou, confirma mais uma vez a sua relação 

homem/natureza como uma opção de vida por puro amor e bem-estar. 

No Capítulo III, apresentamos a singularidade de Krajcberg em relação a outros 

artistas que desenvolveram obras de arte ligados diretamente à paisagem natural. Essa 

singularidade pode ser percebida ao compararmos a trajetória dos artistas da Land Art com o 

caminho e resultados da arte denúncia da escultura de Krajcberg. 

O retorno à natureza original, com a utilização apenas de matéria orgânica, 

experienciado de forma individualizada por alguns artistas a partir de meados da década de 

1960, estava muito apegado à estética da paisagem natural, sob uma forte influência da Arte 

Conceitual. Esse contexto proporcionou reflexões voltadas para a crítica ao sistema vigente: de 

abordagem artística limitada a recintos particulares.  Assim, surge a Land Art nos Estados 

Unidos da América entre 1967 e 1968. 

Os artistas da Land Art expandiram o olhar para o espaço físico de grandes 

dimensões e conseguiram desenvolver trabalhos livres de paredes e tetos, utilizando apenas 

matéria-prima encontrada na própria natureza com características orgânicas, sujeitas às 

intempéries, ação da fauna, flora e fungos. Embora Krajcberg não tenha pertencido à Land Art, 

o artista de certa forma dialogou com ela, pois, apesar da sua grande atração pela natureza, 
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durante a década de 1970 ele trabalhou em outra direção, buscando na natureza a matéria-prima 

orgânica com o foco na produção de grandes obras que poderiam estar dentro ou fora de um 

espaço convencional de mostra d’arte. É o caso de obras de cipós trançados e das esculturas de 

troncos calcinados. 

Suas esculturas quando expostas davam seu grito de angústia e pedido de socorro 

contra os maus-tratos e, mesmo que nem todos os trabalhos em um ambiente natural sejam 

acolhedores do ponto de vista estético, ou mesmo físico, eles conseguem explorar a liberdade 

que, normalmente, é reduzida diante do consumismo urbano, além de dar margem para as 

conexões dos diferentes níveis de olhares artísticos e de imaginação. Levando em consideração 

essa análise, é possível observar como os locais onde ocorrem incêndios ou queimadas são 

exemplos de lugares nada acolhedores, mas capazes de suscitar a reflexão sobre a paisagem 

brasileira. Krajcberg, com seu olhar sensível, deu seu exemplo sobre isso e ultrapassou a ideia 

de tropical, permitindo que a paisagem impulsionasse a sua arte.  

A década de 1970 foi, então, o período das obras a céu aberto e da desmaterialização 

do objeto de arte. Nesse contexto, Krajcberg se manteve firme em sua própria linguagem. Suas 

obras apresentadas na última Bienal da qual participou, em 2016, evidenciaram a profunda 

aquisição de leitura da matéria-prima escolhida como um reconhecimento da relevância do 

trabalho artístico em defesa da natureza. 

Ao apresentarmos informações formais sobre o objeto de estudo desta tese, a análise 

estética foi feita em alguns momentos assim como foi feita a análise temática. A estética 

alcançada por Krajcberg nos conjuntos Bailarinas, Gordinhos e Coqueiros, expostos na 32ª 

Bienal de São Paulo em 2016, comprova a profundidade de compreensão do artista sobre a arte 

e sobre o valor da flora brasileira, ao utilizar com tanta versatilidade as palmeiras paxiúbas e os 

cipós da Amazônia. O artista, décadas antes dessa mostra, rompeu com as raízes do 

academicismo europeu ao criar uma linguagem abstrata à qual se ateve por mais de cinco 

décadas, aliada à singularidade física da obra e ao comprometimento moral do artista em 

denunciar os abusos contra a natureza. Essas características, reunidas em uma só escultura, 

demonstram a capacidade do autor em lidar com os mais diversos problemas ambientais e 

sociais através da arte. 

Krajcberg, ao praticar seu trabalho com a matéria orgânica retirada da própria 

natureza sem ocasionar danos, mas aproveitando o que a natureza oferecia, como, por exemplo, 

os pigmentos naturais e as madeiras calcinadas, ensinou a todos nós sobre a sustentabilidade 
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com ética, ao mesmo tempo em que suas esculturas se tornaram provas de que é possível fazer 

e promover uma arte sustentável brasileira. Ele repensou a escultura estética e politicamente. 

Podemos olhar para sua escultura e ver arte abstrata, autenticamente brasileira, mas, na verdade, 

também estamos vendo a natureza. Tudo isso a começar pela sua participação nas vanguardas 

dos anos cinquenta, para a partir daí alcançar um nível de escultura totalmente inovadora dentro 

do âmbito da arte moderna, a ponto de poder ser chamada de escultura krajcberguiana. 

Dessa forma, conclui-se a contribuição das originais esculturas krajcberguianas na 

história do século XX e início do século XXI. As análises apresentadas nesta tese validam as 

hipóteses levantadas. Sua produção escultórica esteve totalmente ligada à paisagem brasileira e 

suscitou a reflexão sobre a cultura consumista e a interferência do homem na natureza. Sua 

escultura não tem folclore, não é arte indígena, e apesar de ser arte moderna, não se identifica 

com nenhuma produção recorrente no século XX. 

Krajcberg mostrou ao mundo que a arte já estava na natureza que o artista revelou. 

A matéria-prima das suas esculturas, se em um primeiro momento mantém uma relação com 

os elementos do lugar e do entorno que compõe a paisagem original, ao ser trabalhada pelo 

artista passou a abarcar as ações e o momento histórico, para dar prosseguimento a uma arte 

da paisagem modificada, mas não somente modificada, uma arte da paisagem que o artista 

fez questão de chamar ‘queimada’. 

A vida e arte de Krajcberg é uma grande lição em vários aspectos. O envolvimento 

emocional do artista, com determinação e coragem, pretendeu apoiar a sociedade na tomada de 

consciência sobre a importância da preservação dos biomas brasileiros e da natureza em todo o 

planeta. Através das suas fotografias e dos diferentes trabalhos artísticos, mas principalmente 

através da sua produção escultórica de cunho ambientalista, ele deixou registrado o seu 

testemunho, as suas impressões e desejos relacionados à natureza.  

Esta pesquisa permite novos levantamentos sobre a flora brasileira utilizada 

esteticamente por Krajcberg, podendo servir de ponto de partida para novos questionamentos 

sobre os limites de intervenção do homem na natureza e o resultado dessa intervenção na 

paisagem, e demais assuntos relacionados à escultura brasileira com madeira, às soluções 

sustentáveis através da arte, etc. Esperamos, assim, ter contribuído para que outros 

pesquisadores tomem consciência da importante valorização dos artistas que se distanciaram 

do academicismo e encontraram uma nova proposta estética, como Krajcberg, que abraçou a 

causa ambiental aliada à arte.  
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APÊNDICE - Lista de Exposições 

 

Podemos afirmar que, a começar pelo cessar fogo da Segunda Guerra Mundial em 

1945 até seus últimos anos de vida, Krajcberg, por puro amor, se dedicou à arte. Um artista com 

uma longa lista de participações nas mais diversas exposições em que teve a oportunidade de 

se fazer presente, e premiações diversas. A lista a seguir das exposições individuais e coletivas 

de Krajcberg, baseada nas informações do banco de dados do Arquivo Histórico Wanda Svevo, 

e na lista fornecida por Roberto Ribenboim diretamente à pesquisadora, nos permite verificar a 

carreira percorrida pelo artista, e seu total envolvimento de vida com a arte. 

 

Exposições Individuais  

 

1945 - Stuttgart (Alemanha) - Individual, no Centro de Refugiados 

1951 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Domus 

1952 - São Paulo SP - Individual, no MAM/SP 

1954 - Curitiba PR - Individual, na Biblioteca Municipal 

1955 - Monte Alegre PR - Individual, no Hotel Monte Alegre 

1955 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Petite Galerie 

1956 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria GEA 

1956 - São Paulo SP - Individual, no MAM/SP 

1960 - Paris (França) - Individual, na Galerie du XX Siècle 

1960 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Bonino 

1962 - Milão (Itália) - Individual, na Galleria del Naviglio 

1962 - Oslo (Noruega) - Individual, na Galeria 27 

1962 - Paris (França) - Individual, na Galerie du XX Siécle 

1962 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Petite Galerie 

1962 - São Paulo SP - Individual, na Galeria São Luís 

1963 - Ibiza (Espanha) - Individual, na Galeria Ivan Spence 

1963 - Roma (Itália) - Individual, na Galeria Casa do Brasil 

1963 - Roma (Itália) - Individual, na Galeria d'Arte della Casa do Brasil 

1964 - Belo Horizonte MG - Individual, no Museu de Arte da Pampulha 

1964 - Paris (França) - Individual, na Galerie La Hune 
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1964 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Petite Galerie 

1964 - Rio de Janeiro RJ - Individual, no MAM/RJ 

1966 - Paris (França) - Individual, na Galerie Debret 

1966 - Paris (França) - Individual, na Galerie J 

1966 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Relevo 

1967 - Atlanta (Estados Unidos) - Individual, na Illien Gallery 

1967 - Salvador (Bahia) - Individual, na Galeria Querino 

1968 - Paris (França) - Individual, na Galerie Maywald 

1968 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Barcinski 

1969 - Adenhauer (Holanda) - Individual, no Museu Philips 

1969 - Adenhauer (Holanda) - Individual, no Museu Philips 

1969 - Jerusalém (Israel) - Individual, no The Israel Museum of Art 

1970 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Petite Galerie 

1972 - Paris (França) - Individual, no Espaçe Pierre Cardin 

1972 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Múltipla de Arte - prêmio melhor exposição 

1972 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Ralph Camargo 

1973 - Paris (França) - Individual, na Galerie du XX Siécle 

1973 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Maison de France 

1974 - Rio de Janeiro RJ - Individual, no MAM/RJ 

1975 - Paris (França) - Individual, no Centre Georges Pompidou 

1975 - Paris (França) - Individual, no Centre National d'Art Contemporain 

1976 - Brasília DF - Individual, na Fundação Cultural do Distrito Federal 

1976 - Caen (França) - Individual, no Musée National de Beaux-Arts 

1976 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Arte Global 

1978 - Vitória ES - Individual, na Galeria Homero Massena 

1979 - São Paulo SP - Individual, na Skultura Galeria de Arte 

1980 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Gravura Brasileira 

1980 - Rio de Janeiro RJ -Individual, na Petite Galerie 

1981 - Curitiba PR - Individual, na Sala Miguel Bakun 

1981 - Curitiba PR -Individual, no Solar do Rosário 

1981 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Jean Boghici 

1981 - São Paulo SP - Krajcberg, na Skultura Galeria de Arte 

1983 - Estocolmo (Suécia) - Individual, na Cupido Bildkonst 

1984 - Rio de Janeiro RJ - Frans Krajcberg: fotografias, no MAM/RJ 
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1986 - Fortaleza CE - Individual, na Arte Galeria 

1986 - Paris (França) - Individual, na Galerie Charles Sablon 

1986 - Rio de Janeiro RJ - Krajcberg: esculturas, na Galeria Thomas Cohn 

1986 - Rio de Janeiro RJ - Krajcberg: fotografias, na Petite Galerie 

1986 - Rio de Janeiro RJ - Krajcberg: relevos, na GB ARTe 

1986 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Arco 

1988 - Boulogne-sur-Mer (França) - Individual, no Centre Cultural Boulogne Bittencourt 

1988 - Vitória ES - Individual, na Galeria Usina 

1989 - Crest (França) - Individual, na Fondation Stahly 

1989 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Thomas Cohn 

1990 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Funarte. Galeria Sérgio Milliet 

1992 - Rio de Janeiro RJ - Imagens do Fogo, no MAM/RJ 

1992 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Thomas Cohn 

1992 - Salvador BA - Imagens do Fogo, no MAM/BA 

1994 - Paris (França) - Individual, na Galerie Charles Sablon 

1995 - Curitiba PR - A Revolta, no Jardim Botânico 

1995 - Curitiba PR - A Revolta, no Museu Metropolitano de Arte 

1995 - Rio de Janeiro RJ - Nas Trilhas da Grande Mãe: novas imagens da vida e da morte, na 

Fundação Casa França-Brasil 

1996 - Paris (França) - Moment d'Ailleurs: photographies de Frans Krajcberg, no Grande 

Halle de la Villete 

1998 - Belo Horizonte MG - Frans Krajcberg: ressonâncias, no Itaú Cultural 

1998 - Seul (Coréia do Sul) - Imagens da Revolta 

2003 - São Paulo SP - Paisagens Ressurgidas, no CCBB 

2008 - São Paulo SP - Frans Krajcberg: natura, no MAM/SP 

 

Exposições Coletivas 

 

1950 - São Paulo SP - Artistas Brasileiros Modernos, no Theatro Municipal 

1950 - São Paulo SP - Exposição da O. D. A. , no IAB/SP 

1951 - São Paulo SP - 1ª Bienal Internacional de São Paulo, no Pavilhão do Trianon 

1951 - São Paulo SP - 1º Salão Paulista de Arte Moderna, na Galeria Prestes Maia 
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1952 - São Paulo SP - 2º Salão Paulista de Arte Moderna, na Galeria Prestes Maia 

1953 - São Paulo SP - 2ª Bienal Internacional de São Paulo, no Pavilhão dos Estados 

1954 - São Paulo SP - 3º Salão Paulista de Arte Moderna, na Galeria Prestes Maia - prêmio 

aquisição 

1954 - São Paulo SP - Arte Contemporânea: exposição do acervo do Museu de Arte Moderna 

de São Paulo, no MAM/SP 

1955 - São Paulo SP - 3ª Bienal Internacional de São Paulo, no Pavilhão das Nações 

1955 - São Paulo SP - 4º Salão Paulista de Arte Moderna, na Galeria Prestes Maia 

1955 - São Paulo SP - 5º Salão Paulista de Arte Moderna - medalha de bronze 

1956 - Rio de Janeiro RJ - Coletiva, com Milton Dacosta e Maria Leontina, na Petite Galerie 

1957 - Buenos Aires (Argentina) - Arte Moderna do Brasil 

1957 - Lima (Peru) - Arte Moderna do Brasil 

1957 - Rio de Janeiro RJ - 6º Salão Nacional de Arte Moderna - isenção de júri 

1957 - Rosário (Argentina) - Arte Moderna do Brasil 

1957 - Santiago (Chile) - Arte Moderna do Brasil 

1957 - São Paulo SP - 4ª Bienal Internacional de São Paulo, no Pavilhão Ciccilo Matarazzo 

Sobrinho - prêmio melhor pintor brasileiro 

1957 - São Paulo SP - 6º Salão Paulista de Arte Moderna, na Galeria Prestes Maia - prêmio 

aquisição 

1957 - São Paulo SP - Prêmio Leirner de Arte Contemporânea, na Galeria de Arte das Folhas 

1959 - Leverkusen (Alemanha) - Primeira Exposição Coletiva de Artistas Brasileiros na 

Europa 

1959 - Londres (Inglaterra) - Coletiva, com Piza e Paulo Chaves, na Drian Gallery 

1959 - Munique (Alemanha) - Primeira Exposição Coletiva de Artistas Brasileiros na Europa, 

na Kunsthaus 

1959 - São Paulo SP - 40 Artistas do Brasil, na Galeria São Luís 

1959 - Viena (Áustria) - Primeira Exposição Coletiva de Artistas Brasileiros na Europa 

1960 - Hamburgo (Alemanha) - Primeira Exposição Coletiva de Artistas Brasileiros na 

Europa 

1960 - Lisboa (Portugal) - Primeira Exposição Coletiva de Artistas Brasileiros na Europa 

1960 - Madri (Espanha) - Primeira Exposição Coletiva de Artistas Brasileiros na Europa 

1960 - Paris (França) - Primeira Exposição Coletiva de Artistas Brasileiros na Europa 

1960 - Utrecht (Holanda) - Primeira Exposição Coletiva de Artistas Brasileiros na Europa 

1961 - Nova York (Estados Unidos) - Coletiva, na Galeria Rose Fried 
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1961 - Paris (França) - O Relevo, na Galerie du XX Siécle 

1961 - Paris (França) - Salon Comparaisons 

1961 - Rio de Janeiro RJ - 1º O Rosto e a Obra, na Galeria Ibeu Copacabana 

1961 - São Paulo SP - 6ª Bienal Internacional de São Paulo, no Pavilhão Ciccilo Matarazzo 

Sobrinho 

1962 - Colorado (Estados Unidos) - Nova Arte do Brasil 

1962 - Minneapolis (Estados Unidos) - Nova Arte do Brasil, no Walker Art Center 

1962 - Paris (França) - Artistas da América, no Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris 

1962 - Paris (França) - École de Paris, na Galerie Charpentier 

1962 - Paris (França) - Exposition d'Art Latino Americain à Paris, no Musée d'Art Moderne 

de la Ville de Paris 

1962 - San Francisco (Estados Unidos) - Nova Arte do Brasil 

1962 - São Paulo SP - Seleção de Obras de Arte Brasileira da Coleção Ernesto Wolf, no 

MAM/SP 

1962 - St. Louis (Estados Unidos) - Nova Arte do Brasil 

1963 - Paris (França) - 7 Artistes Brésiliens de L'Ecole de Paris, na Galerie du XX Siécle 

1963 - Rio de Janeiro RJ - 1º Resumo de Arte JB, no Jornal do Brasil 

1963 - São Paulo SP - 7ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal 

1964 - Londres (Inglaterra) - Aventura em Ibiza, na Leicester Gallery 

1964 - Londres (Inglaterra) - Coletiva, no Center for Advanced Creative Studies 

1964 - Veneza (Itália) - 32ª Bienal de Veneza - prêmio Cidade de Veneza 

1965 - Cannes (França) - Pintores, Escultores, Gravadores Brasileiros, na Galerie Cavalero 

1965 - Lisboa (Portugal) - Salon Comparaisons 

1965 - Paris (França) - Exposition d'Art Latino Americain à Paris, no Musée d'Art Moderne 

de la Ville de Paris 

1965 - Paris (França) - Salon Comparaisons 

1965 - Praga (Tchecoslováquia, atual República Tcheca) - Salon Comparaisons 

1965 - Rio de Janeiro RJ - 3º Resumo de Arte JB, no MAM/RJ 

1965 - São Paulo SP - 8ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal 

1966 - Rio de Janeiro RJ - 4º Resumo de Arte JB, no MAM/RJ 

1966 - Salvador BA - 1ª Bienal Nacional de Artes Plásticas - sala especial 

1967 - Paris (França) - Formas e Lugares, na Galerie Maywald 

1968 - Paris (França) - Exposição do Branco, na Galerie La Hune 

1968 - Paris (França) - Salão da Jovem Escultura 
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1968 - Paris (França) - Salon Comparaisons 

1968 - Saint-Paul de Vence (França) - Arte Viva, na Fundação Maeght 

1969 - Montreal (Canadá) - Art et Matière 

1969 - Paris (França) - 25º Salão de Maio, no Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris 

1969 - Paris (França) - Salão de Maio 

1969 - Rio de Janeiro RJ - 7º Resumo de Arte JB, no MAM/RJ 

1970 - Ingelheim am Reim (Alemanha) - Brasilianische Tage 

1970 - Menton (França) - 8ª Bienal de Menton 

1970 - Rio de Janeiro RJ - Exposição, na Petite Galerie 

1971 - Paris (França) - Pinturas e Objetos, no Musée Galliera 

1971 - Rio de Janeiro RJ - 9º Resumo de Arte JB, no MAM/RJ 

1972 - São Paulo SP - 4º Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP 

1972 - São Paulo SP - Arte/Brasil/Hoje: 50 anos depois, na Galeria Collectio 

1973 - Paris (França) - Sete Artistas Brasileiros, na Galerie du XX Siécle 

1973 - Rio de Janeiro RJ - Vanguarda Internacional, na Galeria Ibeu Copacabana 

1974 - St. Etienne (França) - Minimal Art, no Musée d'Art et d'Industrie 

1977 - Belo Horizonte MG - 5º Salão Global de Inverno, na Fundação Palácio das Artes 

1977 - Brasília DF - 5º Salão Global de Inverno 

1977 - Rio de Janeiro RJ - 2º Arte Agora: visão da terra, no MAM/RJ 

1977 - Rio de Janeiro RJ - 5º Salão Global de Inverno, no MNBA 

1977 - Rio de Janeiro RJ - Escultura ao Ar Livre, na Galeria de Arte Sesc Tijuca 

1977 - São Paulo SP - 14ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal 

1977 - São Paulo SP - 5º Salão Global de Inverno, no Masp 

1978 - São Paulo SP - As Bienais e a Abstração: a década de 50, no Museu Lasar Segall 

1979 - São Paulo SP - 15ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal 

1980 - Rio de Janeiro RJ - Homenagem a Mário Pedrosa, na Galeria Jean Boghici 

1981 - Belo Horizonte MG - Destaques Hilton de Gravura, no Palácio das Artes 

1981 - Brasília DF - Destaques Hilton de Gravura, na ECT Galeria de Arte 

1981 - Curitiba PR - Destaques Hilton de Gravura, na Casa da Gravura Solar do Barão 

1981 - Florianópolis SC - Destaques Hilton de Gravura, no Masc 

1981 - Guarujá SP - Escultura ao Ar Livre, no Hotel Jequitimar 

1981 - Porto Alegre RS - Destaques Hilton de Gravura, no Margs 

1981 - Recife PE - Destaques Hilton de Gravura, no MAM/PE 

1981 - Rio de Janeiro RJ - Destaques Hilton de Gravura, no MAM/RJ 
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1981 - Salvador BA - Destaques Hilton de Gravura, no Teatro Castro Alves 

1981 - São Paulo SP - Destaques Hilton de Gravura, no MAM/SP 

1982 - Lisboa (Portugal) - Brasil 60 Anos de Arte Moderna: Coleção Gilberto Chateaubriand, 

no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão 

1982 - Londres (Reino Unido) - Brasil 60 Anos de Arte Moderna: Coleção Gilberto 

Chateaubriand, na Barbican Art Gallery 

1983 - Estocolmo (Suécia) - Inter First Exposition 

1983 - Montevidéu (Uruguai) - 1ª Bienal de Grabado Iberoamericano, no Museo de Arte 

Contemporânea - premiado 

1983 - Paris (França) - Feira Internacional de Arte Contemporânea 

1984 - Estocolmo (Suécia) - Inter First Exposition 

1984 - Havana (Cuba) - 1ª Bienal de Havana, no Museo Nacional de Bellas Artes 

1984 - Londres (Inglaterra) - Inter Contemporary Art Fair 

1984 - Madri (Espanha) - Arte Contemporânea, na Galeria Arco 

1984 - Paris (França) - Face à Máquina, na Galerie Belechasse 

1984 - Rio de Janeiro RJ - Madeira, Matéria de Arte, no MAM/RJ 

1984 - Rio de Janeiro RJ - Pintura Brasileira Atuante, no Espaço Petrobras 

1984 - São Paulo SP - Coleção Gilberto Chateaubriand: retrato e auto-retrato da arte 

brasileira, no MAM/SP 

1984 - São Paulo SP - Tradição e Ruptura: síntese de arte e cultura brasileiras, na Fundação 

Bienal 

1985 - Rio de Janeiro RJ - 8º Salão Nacional de Artes Plásticas, no MAM/RJ 

1985 - Rio de Janeiro RJ - Encontros, na Petite Galerie 

1985 - Rio de Janeiro RJ - Exposição Comemorativa, na Galeria Bonino 

1985 - Rio de Janeiro RJ - Seis Décadas de Arte Moderna: Coleção Roberto Marinho, no 

Paço Imperial 

1986 - Fortaleza CE - 1ª Exposição Internacional de Esculturas Efêmeras, na Fundação 

Demócrito Rocha 

1986 - Rio de Janeiro RJ - JK e os Anos 50: uma visão da cultura e do cotidiano, na Galeria 

Investiarte 

1987 - Paris (França) - Coletiva, reunindo trabalhos sobre papel, na Galerie Charles Sablon 

1987 - Paris (França) - Modernidade: arte brasileira do século XX, no Musée d'Art Moderne 

de la Ville de Paris 

1987 - Rio de Janeiro RJ - Ao Colecionador: homenagem a Gilberto Chateaubriand, no 
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MAM/RJ 

1987 - São Paulo SP - Trabalhando com o Suporte: pintura, recorte e objeto e obras de nove 

artistas brasileiros, na Documenta Galeria de Arte 

1988 - Nova York (Estados Unidos) - Brazil Projects, no P. S. 1 

1988 - São Paulo SP - 19º Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP 

1988 - São Paulo SP - Modernidade: arte brasileira do século XX, no MAM/SP 

1988 - Seul (Coréia do Sul) - Mestres da Escultura Contemporânea, na Hundai Gallery 

1989 - Lisboa (Portugal) - Seis Décadas de Arte Moderna Brasileira: Coleção Roberto 

Marinho, no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão 

1989 - Rio de Janeiro RJ - Ontem, Hoje, Amanhã, na Galeria de Arte Centro Empresarial Rio 

1989 - São Paulo SP - 20ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal 

1990 - Middlebury (Estados Unidos) - Espírito e Natureza: visões de interdependência, no 

Middlebury College 

1991 - São Paulo SP - A Mata, no MAC/USP 

1991 - São Paulo SP - Baendereck - Krajcberg, no Banco Real 

1992 - Curitiba PR - 10ª Mostra da Gravura Cidade de Curitiba/Mostra América, no Museu da 

Gravura 

1992 - Nova York (Estados Unidos) - Exposição, no MoMA 

1992 - Paris (França) - Latin American Artists of the Twentieth Century, no Centre Georges 

Pompidou 

1992 - Rio de Janeiro RJ - 1ª A Caminho de Niterói: Coleção João Sattamini, no Paço 

Imperial 

1992 - Rio de Janeiro RJ - Escultura 92: sete expressões, no Espaço RB1 

1992 - Rio de Janeiro RJ - Natureza: quatro séculos de arte no Brasil, no CCBB 

1992 - Salvador BA - Exposição, no MAM/BA 

1992 - São Paulo SP - Branco Dominante, na Escritório de Arte São Paulo 

1992 - Sevilha (Espanha) - Latin American Artists of the Twentieth Century, na Estación 

Plaza de Armas 

1992 - Zurique (Suíça) - Brasilien: entdeckung und selbstentdeckung, no Kunsthaus Zürich 

1993 - Colônia (Alemanha) - Latin American Artists of the Twentieth Century, no Kunsthalle 

Cologne 

1993 - Niterói RJ - 2ª A Caminho de Niterói: Coleção João Sattamini, no MAC-Niterói 

1993 - Nova York (Estados Unidos) - Latin American Artists of the Twentieth Century, no 

MoMA 
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1993 - Rio de Janeiro RJ - Brasil: 100 Anos de Arte Moderna, no MNBA 

1993 - São Paulo SP - A Arte Brasileira no Mundo. Uma Trajetória: 24 artistas brasileiros, na 

Dan Galeria 

1994 - São Paulo SP - Arte Moderna Brasileira: uma seleção da Coleção Roberto Marinho, no 

Masp 

1994 - São Paulo SP - Gravuras: sutilezas e mistérios, técnicas de impressão, na Pinacoteca 

do Estado 

1994 - São Paulo SP - Os Novos Viajantes, no Sesc Pompéia 

1994 - São Paulo SP - Poética da Resistência: aspectos da gravura brasileira, na Galeria de 

Arte do Sesi 

1995 - Rio de Janeiro RJ - Arte Moderna Brasileira e Decoração, no Rio Design Center 

1996 - Brasília DF - Quatro Mestres Escultores Brasileiros Contemporâneos, no Ministério 

das Relações Exteriores. Palácio do Itamaraty 

1996 - Niterói RJ - Arte Contemporânea Brasileira na Coleção João Sattamini, no MAC-

Niterói 

1996 - Paris (França) - Villette-Amazone: manifeste pour l'environnement au 21ème siècle, 

no Grand Halle de la Villette 

1996 - Rio de Janeiro RJ - 1ª Brahma Reciclarte, no Jardim Botânico 

1996 - São Paulo SP - Arte Brasileira: 50 anos de história no acervo MAC/USP: 1920-1970, 

no MAC/USP 

1996 - São Paulo SP - Brasil: um refúgio nos trópicos, no CCSP 

1997 - Niterói RJ - Entre Esculturas e Objetos, no MAC-Niterói 

1997 - São Paulo SP - Diversidade da Escultura Contemporânea Brasileira, na Avenida 

Paulista 

1997 - São Paulo SP - Escultura Brasileira: perfil de uma identidade, no Espaço Cultural Safra 

1997 - São Paulo SP - Nove Artistas de Origem Judaica, na Galeria Municipal 

1997 - São Paulo SP - Tridimensionalidade na Arte Brasileira do Século XX, no Itaú Cultural 

1997 - Washington D. C. (Estados Unidos) - Escultura Brasileira: perfil de uma identidade, no 

Centro Cultural do BID 

1998 - Belo Horizonte MG - Tridimensionalidade na Arte Brasileira do Século XX, no Itaú 

Cultural 

1998 - Brasília DF - Tridimensionalidade na Arte Brasileira do Século XX, no Itaú Galeria 

1998 - Middlebury (Estados Unidos) - A Imaginação Artística e os Valores Ecológicos, no 

Middlebury College Museum of Art 
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1998 - Niterói RJ - Espelho da Bienal, no MAC-Niterói 

1998 - Paris (França) - Coletiva Inaugural do Musée de Montparnasse 

1998 - Paris (França) - Être Nature, na Fondation Cartier pour l'Art Contemporain 

1998 - Penápolis SP - Tridimensionalidade na Arte Brasileira do Século XX, na Galeria Itaú 

Cultural 

1998 - São Paulo SP - Amazônicas, no Itaú Cultural 

1998 - São Paulo SP - Canibáliafetiva, na A Estufa 

1998 - São Paulo SP - O Moderno e o Contemporâneo na Arte Brasileira: Coleção Gilberto 

Chateaubriand - MAM/RJ, no Masp 

1998 - São Paulo SP - São Paulo: 50, na Biblioteca Municipal Mário de Andrade 

1999 - Paris (França) - Les Champs de la Sculpture, no Champs-Elysées 

1999 - Rio de Janeiro RJ - Amazonas, no Espaço Cultural dos Correios 

1999 - Rio de Janeiro RJ - Mostra Rio Gravura: Gravura Moderna Brasileira: acervo Museu 

Nacional de Belas Artes, no MNBA 

2000 - Lisboa (Portugal) - Século 20: arte do Brasil, no Centro de Arte Moderna José de 

Azeredo Perdigão 

2000 - Niterói RJ - Coleção Sattamini: dos materiais às diferenças internas, no MAC-Niterói 

2000 - Rio de Janeiro RJ - Brasilidades, no Centro Cultural Light 

2000 - São Paulo SP - Brasil + 500 Mostra do Redescobrimento. Arte Contemporânea, na 

Fundação Bienal 

2001 - Porto Alegre RS - Coleção Liba e Rubem Knijnik: arte brasileira contemporânea, no 

Margs 

2001 - São Paulo SP - Trajetória da Luz na Arte Brasileira, no Itaú Cultural 

2002 - Niterói RJ - Acervo em Papel, no MAC-Niterói 

2002 - Rio de Janeiro RJ - Caminhos do Contemporâneo 1952-2002, no Paço Imperial 

2002 - São Paulo SP - Modernismo: da Semana de 22 à seção de arte de Sérgio Milliet, no 

CCSP 

2003 - Niterói RJ - Apropriações, no MAC-Niterói 

2003 - Rio de Janeiro RJ - Ordem x Liberdade, no MAM/RJ 

2003 - Rio de Janeiro RJ - Tesouros da Caixa: arte moderna brasileira no acervo da Caixa, no 

Conjunto Cultural da Caixa 

2003 - São Paulo SP - Arte e Sociedade: uma relação polêmica, no Itaú Cultural 

2003 - São Paulo SP - Escultores - Esculturas, na Pinakotheke 

2004 - Rio de Janeiro RJ - O Século de um Brasileiro: Coleção Roberto Marinho, no Paço 
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Imperial 

2004 - São Paulo SP - Abstração como Linguagem: perfil de um acervo, na Pinakotheke 

2004 - São Paulo SP - Gabinete de Papel, no CCSP 

2005 - São Paulo SP - O Século de um Brasileiro: Coleção Roberto Marinho, no MAM/SP 

2007 - São Paulo SP - Itaú Comtemporâneo: arte no Brasil, no Itaú Cultural                                                                                          

2016 - São Paulo SP - 32ª Bienal de São Paulo: Inserteza Viva 

 

Principais Prêmios e Destaques 

 

1954 - São Paulo SP - no 3º Salão Paulista de Arte Moderna - Prêmio Aquisição 

1956 - São Paulo SP - no 5º Salão Paulista de Arte Moderna - Medalha de Bronze 

1957 - São Paulo SP - na 4ª Bienal Internacional de São Paulo - Prêmio Melhor Pintor 

Brasileiro 

1957 - São Paulo SP - no 6º Salão Paulista de Arte Moderna - Prêmio Aquisição 

1957 - Rio de Janeiro RJ - no 6º Salão Nacional de Arte Moderna - Isenção de Júri  

1964 - Veneza (Itália) - na 32ª Bienal de Veneza - Prêmio Cidade de Veneza 

1966 - Salvador BA - na 1ª Bienal de Artes Plásticas - Sala Especial 

1973 - São Paulo SP - na Galeria Múltipla de Arte em 1972 - Prêmio Melhor Exposição 

Individual 

1983 - Montevidéu (Uruguai) - na 1ª Bienal Ibero-Americana de Gravura - Premiado 

1989 - São Paulo SP - na 20ª Bienal Internacional de São Paulo - Pintura Abstrata, na 

Fundação Bienal - Sala Especial 

1998 - São Paulo SP - no Itaú Cultural - Amazônicas - Sala Especial 

1998 - São Paulo SP - do Jornal O Estado de São Paulo - Prêmio Estadão Multicultural 

1999 - Brasília DF - recebida em 2001, na Embaixada do Brasil em Paris, a Medalha da 

Ordem de Rio Branco na categoria de Comendador 

2003 - Paris (França) – Exposição permanente no L´espace de Frans Krajcberg, no Musee du 

Mont Parnasse 
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ANEXO 1- Matéria jornalística: Protesto de Krajcberg pela premiação do Grupo Argentino 

na 14ª Bienal de São Paulo, Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 12 out. 1977. 
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ANEXO 2 -  Matéria jornalística sobre a exposição Frans Krajcberg: por uma arquitetura na 

natureza, MUBE, Folha de São Paulo em 6 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


