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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa tem como propósito situar o lugar ocupado por Waldemar Curt Freyesle-

ben no processo de construção e consolidação do meio artístico em Curitiba como parte do 

movimento maior de expansão urbana e cultural ao longo dos anos 1940 até o fim dos anos 

1960. O recorte histórico se justifica devido à importância de tais décadas para a solidificação 

deste meio profissional, pois foi neste período em que houve a criação de duas significativas 

instituições para a arte em Curitiba: o Salão Paranaense de Belas Artes em 1944 e a Escola de 

Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP) em 1948. Freyesleben foi um dos agentes culturais 

envolvidos na realização de ambos os eventos, sendo, inclusive nomeado pelas autoridades 

políticas responsáveis, para o cargo de professor de paisagem da recém criada instituição de 

ensino, posição que ocupou até 1970, ano de sua morte. Para dar conta de tal objetivo, empre-

endemos uma revisão bibliográfica pertinente ao tema Arte no Paraná e realizamos a análise 

de diversas fontes documentais que nos ajudaram a compreender o pensamento artístico, a 

posição social e a atuação profissional do artista. Localizamos seus textos críticos, cartas tro-

cadas com outros agentes culturais, fotos, pinturas, matérias em periódicos que versassem 

sobre suas contribuições para a arte produzida na cidade e ainda conseguimos um relato oral 

concedido pela sobrinha de Freyesleben. Todos os documentos escritos foram submetidos a 

uma crítica interna e externa quanto ao seu conteúdo, autenticidade e contextualização. Assim 

como o relato oral, interpretado e problematizado à luz de nossos questionamentos históricos. 

As conclusões por nós obtidas a partir da investigação das fontes foram entrecruzadas com as 

discussões historiográficas atuais acerca do meio artístico curitibano, suas especificidades e o 

encargo do Estado em seu processo de formação e consolidação. Ao longo do trabalho a ques-

tão da memória socialmente construída acerca do artista também se mostrou relevante. Após o 

exame da documentação percebemos que Freyesleben era rememorado, sobretudo como um 

discípulo de Andersen, seu primeiro professor de pintura. O que, devido à sua variedade de 

atuações nas diversas esferas do campo artístico curitibano ao longo das três décadas, nos 

pareceu um rótulo demasiadamente simplificado. Portanto, recuperar a dimensão histórica de 

sua contribuição para as artes plásticas no centro político e cultural do estado significou ir 

além do rótulo de discípulo e das generalizações reproduzidas nos manuais de História da 

Arte no Paraná, ampliando as dimensões da memória histórica sobre o referido artista. 

 

Palavras chave: Curitiba, meio artístico curitibano, Curt Freyesleben 
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Introdução 
  

Numa reflexão acerca do lugar da arte no conjunto das atividades humanas, o pensamento de 

Giulio Argan pode nos esclarecer muito sobre a natureza, sobretudo, coletiva que caracteriza 

tal domínio. De acordo com o autor, na medida em que a própria concepção de um objeto 

artístico está fundamentada numa construção social, a “arte” somente existe porque aqueles 

que a recebem a julgam como tal
1
.  Nesse sentido, a história da arte não se restringe ao 

propósito ausente de significado, senão em si mesmo, de descrição, classificação e 

sistematização de obras de acordo com características formais - ela é na verdade, mais uma 

história da fenomenologia de artefatos históricos, os quais receberam valores simbólicos 

(artísticos).
2

 Portanto, investigar tal fenomenologia demanda considerar, além da 

subjetividade inerente ao fazer artístico, como e até que ponto as práticas políticas, 

econômicas e sociais interferem nas escolhas formais dos artistas e nos debates sobre tais 

produções simbólicas. Relações de distintas naturezas que se estabelecem entre as obras, 

artistas, críticos, agentes políticos, instituições, marchands e o público geral carecem ser 

estudadas. Sob tal perspectiva, Artur Freitas, historiador da arte paranaense salienta que, de 

fato, a distinção entre História Cultural e a História da Arte vem se mostrando pouco 

produtiva.
3
 Desta forma optamos por pensar uma História da Arte Paranaense “ampliada”, no 

sentido de aproximar a produção artística, seus agentes, o Estado, a cultura e a sociedade. 

Com tal propósito nos propusemos estudar a trajetória artística do pintor Waldemar Curt 

Freyesleben em relação ao contexto geral da história da arte paranaense, dispensando atenção 

especial aos detalhes, com o intuito de apreender fatores que revelassem distintos aspectos 

presentes no ambiente artístico contemporâneo ao pintor. Tendo em vista a multiplicidade de 

atuação do nosso objeto de estudo - pois além da pintura, Waldemar Curt Freyesleben, a partir 

da década de 40, se dedicou também à crítica da arte nos principais jornais da cidade e à 

docência até 1970, ano de sua morte – investigamos um conjunto variado de fontes 

documentais acerca destas três atividades.  

 

                                                
1 ARGAN, Giulio C. “Preâmbulo ao estudo da história da arte.” In. ARGAN&FAGIOLO. Guia de História da 

Arte. Lisboa: Estampa, 1994. p. 13-19   
2 Idem. 
3  FREITAS, Artur. História e imagem artística: por uma abordagem tríplice. Estudos Históricos. Fundação 

Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, n.34, jul/dez, 2004. p. 4 
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Ana Paula C. Simioni destaca que na historiografia da arte brasileira a valorização dos 

artistas “modernos” como protagonistas da história da cultura nacional a partir dos anos 1920, 

fez com que muitos dos artistas não orientados pela arte moderna, fossem preteridos dos 

discursos historiográficos correntes.
4
 Para a autora, a legitimação (o esforço por ela) das 

tendências modernas corroborou para que os artistas, delas participantes, fossem privilegiados 

por toda uma historiografia em detrimento daqueles que seguiram outras vias - “O que 

diverge dos modelos legitimados soam incômodos em nossa historiografia”
5
. Verificamos a 

plausibilidade desta suposição em razão da ausência total de trabalhos acadêmicos sobre este 

importante agente cultural do meio curitibano. Neste sentido, temos como objetivo investigar 

a atuação e contribuição de Curt Freyesleben, para além dos dois rótulos principais: 

“discípulo de Andersen” e “acadêmico”, como tem sido, grosso modo, referido nos livros e 

manuais sobre a arte paranaense
6
.     

Acreditamos que estabelecer um paralelo entre a atuação de Freyesleben e a 

emergência de novos espaços de formação, produção e circulação de arte na cidade de 

Curitiba é perceber também, a relação existente entre o desenvolvimento da técnica e da 

sensibilidade artística do pintor e os movimentos socioculturais contemporâneos a ele. 
7
. Em 

Curitiba, a formação e a gradual consolidação de um meio artístico foi parte do processo de 

alargamento urbano e expansão cultural. A década de 1940 foi um dos momentos mais 

importantes para a solidificação deste meio, pois, neste período houve a criação de duas 

significativas instituições para a arte paranaense: o Salão Paranaense de Belas Artes em 1944 

e a Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP) em 1948.
8
 Ou seja, as atividades 

protagonizadas por Curt Freyesleben no meio artístico da cidade estão vivamente envolvidas 

neste contexto de transformação urbana.  

No presente trabalho, optamos pelo termo “meio artístico” para nos referirmos ao 

espaço social que encerra - a produção das obras; discussões críticas sobre a arte; validação de 

artistas pelos seus pares e por instâncias legitimadoras como os Salões, distribuição dos 

                                                
4SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti . “Modernismo no Brasil: campo de disputas”. In.; BARCINSKI, Fabiana 

(org.) Sobre a arte brasileira: pré história aos anos 60. São Paulo:WMF Martins Fontes – edições SESC, 2014. 
p. 248  
5 SIMONI, Op. Cit., p. 248 
6 Ver: BORGES, Eliana; FRESSATO, Soleni T. B. A “A arte em seu Estado: História da arte paranaense, v. I” 

Curitiba: Medusa, 2008; Araújo, Adalice Maria de – “Dicionário das Artes Plásticas no Paraná” – Volume I – 

Curitiba: Edição do Autor, 2006. 
7BORGES; FRESSATO, Op. Cit., p.8.  
8 PROSSER, Elizabeth Seraphim. Cem anos de sociedade, arte e educação em Curitiba: 1853-1953: da  escola de 

Belas Artes de Mariano de Lima à Universidade do Paraná e a Escola de Música e Belas Artes do Paraná. 

Curitiba: Imprensa Oficial, 2004. P 87-150 
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objetos artísticos através de galerias e marchands; e pelo consumo da arte por um público 

fruidor - por concordar com Freitas quanto à adequada carga polissêmica de tal termo 

comporta
9
 em relação à complexa teia de aspectos que figuram neste espaços. Contudo, é 

válido salientar que tal nomenclatura, pode variar de acordo com a preferência de cada 

estudioso, assumindo formas como: campo, esfera, circuito, sistema e até mundo das artes - 

sem que haja perda de sentido.  

É válido destacar ainda, que tal trabalho só pôde ser pensado e elaborado graças a 

inovação metodológica iniciada pela Escola dos Annales, no início do século XX e 

posteriormente, com a validação acadêmica de diferentes vertentes historiográficas 

possibilitadas pelo movimento que se chamou de a “Nova História”. Pois, nos anos 1970, a 

abertura para novas maneiras e perspectivas para se estudar História Cultural foi 

definitivamente concretizada nos espaços acadêmicos. Assim, a arte pôde ser entendida e 

interpretada para além da tradicional forma de análise própria da História da Arte do século 

XIX, cujo princípio básico era descrever exaustivamente os aspectos estéticos/visuais da obra 

e as técnicas empregadas pelo artista, a fim de sistematizá-los e agrupá-los sob um rótulo, 

como renascentista, classista, romântico, impressionista e etc. Pois bem, a superação teórico-

metodológica da História inaugurada com o século XX, permitiu tratar a obra de arte, assim 

como as outras dimensões do meio artístico como fontes históricas. A partir de então, foi 

possível abordar por meio da obra, em combinação com a análise de outros documentos, o 

contexto econômico, político, social e intelectual de um grupo em determinada época.
10

  

  Posto isto, na medida em que fomos entrando em contato com as fontes disponíveis 

acerca do pintor nos principais setores de documentação de Curitiba
11

, além da realização de 

uma entrevista com a sobrinha do artista
12

, acabamos por nos confrontar também com a 

questão da memória já construída sobre este agente cultural, sobretudo, a partir de dois 

rótulos, “discípulo do mestre Andersen” e/ou “ pintor acadêmico”. Tais rotulações se 

mostraram recorrentes em uma série de materiais como catálogos
13

, matérias de periódicos
14

 e 

                                                
9  FREITAS, Artur. A autonomia social da arte no caso brasileiro. ArtCultura, Uberlândia, vol.7, n.11, jul-

dez.2005. p. 202 
10 BURKE, Peter. Strengths and Weaknesses of Cultural History. Cultural History 1.1 (2012): 1–13 

DOI: 10.3366/cult.2012.0003. Edinburgh University Press  < disponível em:www.eupjournals.com/cult> 
11 Nos referimos aos acervos de documentação do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR); Divisão 

Paranaense de Documentação da Biblioteca Pública; Museu Alfredo Andersen; Museu Oscar Niemeyer; Centro 

de Documentação Guido Viaro do Solar do Barão e Casa da Memória 
12 PERNETTA, Fédora. entrevista concedida à Alice Freyesleben, 20 mar. 2014  
13Panorama da Arte no Paraná (dos percussores à Escola de Andersen), I Encontro Nacional de Críticos de Arte, 

1980, Museu Alfredo Andersen; O mestre e seus discípulos, 17 nov. a 17 dez. 2010 Museu Alfredo Andersen;  O 

auto retrato na pintura paranaense. Museu de Arte do Paraná, 29 jun. 1989 
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manuais de arte paranaense
15

. Porém, na medida em que a pesquisa foi se aprofundando nos 

questionamos se poderíamos chegar a uma percepção diferente acerca de Curt Freyesleben, 

isto é, se poderíamos, por meio das fontes, compreender historicamente sua atuação no meio 

artístico curitibano superando as rotulações supracitadas.  

Para tanto, nos foi indispensável considerar todos os aspectos disponíveis quanto aos 

limites e cuidados metodológicos necessários, quando recorremos aos relatos e memórias do 

pintor
16

, “espalhados” entre seus textos críticos e entrevistas concedidas, que hoje compõe o 

acervo documental dos museus da cidade; bem como de seus amigos, como Theodoro de 

Bona, que dedicou uma parte de seu livro de memórias Curitiba:pequena Montparnasse
17

 às 

suas lembranças de Curt; e ainda, de um dos membros de sua família, sua sobrinha Fédora 

Pernetta
18

 - como fontes documentais em nossa busca por abarcar a maior quantidade possível 

de elementos presentes no contexto de inserção de Curt Freyesleben no meio artístico 

curitibano. Neste sentido, o conjunto de práticas proposto por Verena Alberti, presidente da 

Associação Brasileira de História Oral, serviu-nos como suporte teórico para o manejo 

adequado de tais fontes. Relatos de memórias jamais devem ser considerados “como resíduo 

imparcial e objetivo do passado, ao qual muitas vezes se atribui valor de prova” 
19

. Pelo 

contrário, de acordo com a pesquisadora a utilização de fontes orais na produção de 

conhecimento histórico deve ser simultânea ao trabalho com diferentes fontes, permeada por 

um conhecimento aprofundado do tema estudado, pois somente assim é possível “perceber 

dissonâncias que podem indicar caminhos profícuos de análise das entrevistas de História 

oral.”
20

 Outro trabalho que nos serviu igualmente de referência, no manuseio de depoimentos 

com a finalidade de produzir conhecimento histórico, foi a dissertação de mestrado do 

pesquisador Antonio Cesar de Almeida Santos, este indica: 

Sabemos que o depoimento é uma técnica utilizada pela história oral para a obtenção 

de declarações de um sujeito sobre algum acontecimento do qual ele tenha tomado 

parte, ou testemunhado. No entanto, deve-se levar em conta as disposições que o 

sujeito que oferece um depoimento quer manifestar por seu intermédio, pois o real 

que emerge dos depoimentos não pode ser entendido nem como uma reprodução da 

                                                                                                                                                   
14 Retrospectiva Freyesleben, Estado do Paraná, Curitiba, 27 mai. 1981;  “Até o dia 31”, Gazeta do Povo, 

Curitiba, 20 ago.1972; “Retrospectiva Freyesleben”, Diário do Paraná, Curitiba, 13 abr. 1977 
15 ARAÚJO, Adalice Maria de – “Dicionário das Artes Plásticas no Paraná” – Volume I – Curitiba: 
Edição do Autor, 2006; BORGES, Eliana; FRESSATO, Soleni T. B. A. Op. Cit. 
16 Tais relatos foram recolhidos por entrevistadores diversos ao longo da vida de Curt Freyesleben, transcritos e 

preservados no setor de documentação do Museu Alfredo Andersen  
17 DE BONA, Theodoro. Curitiba: pequena Montparnasse, Curitiba: Imprimax Ltda, 1982 
18 Fédora Freyesleben Perneta nos recebeu algumas vezes em sua residência entre os anos de 2014 e 2015 para 

conversas informais sobre Curt em seu ambiente familiar e social.  
19 ALBERTI, Verena. Fontes orais - Histórias dentro da História. In: PINSKY, Carla. (org.). Fontes Históricas. 

2ª Ed. São Paulo: Contexto, 2008. p. 183 
20 Ibidem, p.189 
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realidade, nem como uma contrafação desse real. Ao contrário, trata-se de uma 

construção que cada indivíduo elabora a partir de uma realidade cognoscível.21 

Pois bem, entrecruzando relatos de Curt Freyesleben com os de outros agentes 

culturais, que com ele conviveram e participaram da construção do meio artístico, com outros 

documentos de distintas naturezas
22

, buscamos promover uma discussão sobre as 

particularidades deste processo em Curitiba, durante a primeira metade do século XX.   

Com tal intuito organizamos o presente trabalho em três capítulos. O primeiro, “A 

Curitiba de Dôdo”, situa-se anteriormente ao recorte histórico proposto, pois assume a função 

de trazer à luz algumas questões centrais quanto às circunstâncias econômicas, sociais e 

culturais imanentes ao ambiente de Curt Freyesleben durante seu período de juventude e 

formação artística durante as décadas de 1900-30 na cidade de Curitiba, as quais 

irrefutavelmente influenciarão seu engajamento no processo de consolidação do meio artístico 

intensificado nas décadas seguinte. No segundo capítulo, “O lugar de Freyes no meio artístico 

curitibano”, analisamos como se deu a atuação de Curt Freyesleben nos movimentos e 

eventos que corroboraram para a edificação de um meio propício ao desenvolvimento das 

artes na cidade de Curitiba. Neste capítulo investigamos sua atuação ao longo das décadas de 

1940 até 1960 junto ao grupo de intelectuais, artistas e agente políticos responsáveis pela 

criação e funcionamento de duas instituições relevantes para a produção artística na cidade, o 

Salão Paranaense de Belas Artes e a Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Procuramos 

com isso, por meio da interpretação das fontes, perceber o lugar ocupado por Freyesleben em 

meio ao processo de transformação urbana e cultural para além dos rótulos “discípulo de 

Andersen” e “pintor acadêmico”. O terceiro momento deste trabalho, integra o capítulo 

“‘Pincelada Verde’ - a cor e a poética de Curt Radanovik Freÿesleben”, no qual efetuamos um 

estudo sobre alguns retratos pintados pelo pintor, bem como da recepção destes por outros 

artistas, críticos e agentes culturais, tendo em vista expandir nossa compreensão acerca das 

razões que o levaram a ser lembrado recorrentemente como um pintor acadêmico. Ao fazer 

uso dos procedimentos metodológicos propostos por Michel Baxandall, procuramos 

interpretar algumas das produções pictóricas de Freyesleben a partir das múltiplas condições 

                                                
21 SANTOS, Antonio Cesar Almeida. Memórias e cidade: depoimentos e transformação urbana de Curitiba 

(1930-1990). Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-Graduação em História, 

Departamento de História, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná sob a 

orientação Profª. Dr Etelvina Maria de Castro Trindade. Dez, 1995. p. 58 (grifo do autor) 
22 No decorrer de nosso estudos serão analisados textos de críticos da arte paranaense, cartas trocadas entre 

Freyesleben e outros pintores, depoimentos, atos de decreto do governo estadual, matérias em periódicos, 

fotografias e obras pictóricas. 



7 

 

de possibilidades latentes ao contexto em que ele foram produzidas
23

. Ou seja, tentando 

entende-las por suas “condições de produção”. Isto é, compreende-las historicamente através 

de seu feitio, investigando como assumiu uma determinada forma e não outra possível. 

Afinal, sob tais premissas, historicizar as escolhas semânticas, estilísticas e formais de um 

determinado artista, assim como, a emissão de juízos críticos acerca destes artefatos 

simbólicos, que são os objetos artísticos, significa pensa-los por meio das poéticas 

constituintes de seus tempos.  

Acrescentamos ainda que, nossa escolha no que diz respeito aos epítetos escolhidos 

para designar Waldemar Curt Freyesleben nos títulos e subtítulos dos capítulos no presente 

trabalho, não foi arbitrária. Ao longo do texto, Curt se transformará em “Dôdo”, “Freyes” e 

“Curt Radanovik Freÿesleben” na medida em que uma ou outra “faceta” é destacada. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                
23 BAXANDALL, Michel. “Padrões de intenção: a explicação histórica dos quadros” Companhia das Letras, 

2006 
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Capítulo 1 – A Curitiba de Dôdo 
  

As discussões presentes neste capítulo, em sua maioria, dizem respeito às contingências 

concernentes ao panorama cultural e social das primeiras três décadas do século XX em 

Curitiba, portanto, a um período que precede o recorte proposto. Pois, sob nosso ponto de 

vista, a interpretação histórica das relações existentes entre o desenvolvimento artístico de 

Waldemar Curt Freyesleben - sua poética pictórica, concepção artística e sensibilidade 

estética, assim como sua atuação nas diversas áreas do meio das artes em Curitiba - e dos 

movimentos socioculturais contemporâneos a ele, demanda uma breve investigação acerca 

das possibilidades culturais disponíveis durante o período de amadurecimento intelectual e 

formação profissional do pintor. Neste caso, as primeiras décadas do século XX. Logo, a 

primeira parte do presente trabalho foi dedicada à análise de algumas experiências vividas por 

Freyesleben em seu contexto socioeconômico, familiar e cultural, em meio a esse ambiente de 

incipiente modernidade que assinala tais décadas. Tal investigação se faz amplamente 

justificada ao tomarmos como pressuposto teórico as elucidações do historiador da arte Giulio 

Argan, para ele sempre existirá uma relação entre determinada produção artística e a 

problemática geral de sua época. Não que a última se imprima diretamente sobre a primeira, 

mas sim, a envolva.
24

  

De forma geral, nesta época, observa-se a presença de um ideário “civilizador” entre 

as classes médias e burguesas. A racionalização do espaço e das atividades urbanas tomam 

também o centro dos debates relacionados às questões sociais. Uma vez que, o adensamento 

populacional dos núcleos urbanos é parte indissociável das transformações que ocorrem, 

como um todo, desde a segunda metade do século XIX, o controle dos “corpos”, passa a ser, 

segundo Foucault, um dos objetivos para a manutenção da sociedade urbano-industrial.
25

 

Assim, fazendo uso da pesquisa realizada pelo historiador Luis Carlos Ribeiro acerca da 

memória do cotidiano na história do trabalho no Paraná, apreendemos, de fato, o panorama 

relativo às formas de ordenamento características à sociedade curitibana. Sob tal aspecto, o 

fortalecimento das máquina administrativa é sensível neste momento e pode ser verificado 

com o aumento da presença de médicos sanitaristas e agentes da polícia, do planejamento 

urbano, da limpeza da e do embelezamento da cidade. Além disso, o Estado, composto pelas 

                                                
24 ARGAN, Giulio. Op. Cit. p.13-19 
25 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis, RJ: Vozes, 1986  
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classes dirigentes, leva a cabo ações de combate aos tumultos populares e incentiva, grosso 

modo, o progresso técnico por meio da educação da população.
26

 

Portanto, este ambiente marcado pelo princípio do fenômeno da urbanização e pelo 

início da hegemonia dos valores compartilhados pelas camadas médias e burguesas tais quais, 

o anseio pelo progresso tecnológico, por consumo, lazer, vestuário e habitação
27

, enseja 

também a consolidação de um meio artístico. Este, é notório em qualquer processo de 

expansão cultural próprio ao alargamento urbano. Além de encerrar questões estéticas, 

formais e mercadológicas, o meio artístico de uma determinada urbanidade é um dos 

responsáveis diretos pela produção do aparato simbólico e histórico cultural deste mesmo 

espaço. Pois, paisagens, marcos e personagens históricos são frequentemente retratados nas 

expressões artísticas de um lugar específico e configuram-se como elementos essenciais na 

constituição da memória coletiva de um povo de uma determinada região. 

 

 1.1 A prosperidade das primeiras décadas do século XX - o desenvolvimento 
material e cultural em Curitiba. 

    
Ao longo das três primeiras décadas do século XX, apesar da existência de algumas 

escolas de arte e de um mercado bastante tímido, o meio artístico era ainda incipiente. Isto 

que se nomeia “meio artístico”, compreende a fundação de escolas de artes, de um mercado 

de obras, com galerias e marchands, de instituições de validação e legitimação das produções 

artísticas - como salões e exposições de arte e de agentes responsáveis pela circulação das 

obras e pelo financiamento de artistas - tendo como exemplo o Estado (ainda pouco 

participativo nas primeiras décadas, de 1900-30). A ideia de meio artístico compreende ainda 

um ambiente que encerre um público crítico à arte.
28

 Pensar os alicerces deste meio em 

formação na cidade, durante os primeiros anos do século XX - período da juventude de 

Freyesleben - é considerar a grande gama de contingências e referências que levaram nosso 

objeto de estudo a imergir ativamente no universo das artes plásticas curitibanas durante as 

décadas subsequentes, de 1940 a 1960.   

                                                
26 RIBEIRO, Luis Carlos . “A memória do cotidiano na história do trabalho”. História: Questões e Debates, 

Curitiba, v.8, n. 14/15 , 1987, p. 100-116. 
27 MAGALHÃES, Marion Brepohl de. Paraná: política e governo. Curitiba: SEED, 2001. p. 51 
28 Para um maior aprofundamento no tema ver em: KAMINSKI, Rosane. “Gosto Brejeiro: as revistas ilustradas e 

a formação de juízos estéticos em Curitiba (1900-1920)” in: BREPOHL, Marion; CAPRARO, André; 

GARRAFONI, Renata. (orgs), Sentimentos na História - linguagens, práticas, emoções, Curitiba: Ed. UFPR, 

2012, p.229-272 
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Dôdo, como Curt Freyesleben era carinhosamente chamado por sua família, nasceu em 

Curitiba em 9 de abril de 1899, ou seja, 46 anos após a emancipação política do Estado.
29

 

Entender sua trajetória artística e intelectual demanda o exame das circunstâncias políticas, 

econômicas e culturais sob as quais ele estava inscrito. Foi o único filho homem de José 

Freyesleben, um imigrante austríaco que havia conquistado um considerável patrimônio e 

reconhecimento social na cidade
30

 devido às suas atividades no comércio de tecidos finos.  

 A vinda de José Freyesleben e sua família para a região Sul do Brasil
31

 é parte de uma 

das alíneas da história paranaense – a política imigracionista. Fazendo uso das palavras de 

Magalhães, afirmamos que: 

A importância política da imigração no Paraná é de duas ordens: a primeira, pelo 

povoamento do território, diversificação das atividades econômicas e decisiva 

contribuição à urbanização, fatores que cooperam para o crescimento de receitas 

públicas; a segunda, de se formar no Paraná, como no resto da região Sul como um 

todo, a primeira classe média do país (composta por pequenos proprietários rurais, 

artesãos e comerciantes), segmento que, pela sua presença, concorre para a 

democratização da propriedade e do poder.32 

 Assim, mais do que povoar o território, a recém emancipada estrutura administrativa 

do Estado,  “formada pelos homens de comércio”
33

 que ambicionavam a pontecialização dos 

seus lucros com a economia ervateira, necessitava ainda, promover condições para a formação 

de mão-de-obra qualificada. A instrução pública, neste sentido, serviu-os em três aspectos: 

possibilitar o futuro aprendizado de “ofícios” entre membros das camadas populares que 

passavam a ser alfabetizadas, “abrasileirar” os imigrantes, os quais tendiam a preservar seus 

costumes, inclusive seu idioma, e garantir maior visibilidade do governo do Estado perante a 

população.
34

  

                                                
29 Para um debate aprofundado acerca dos antecedentes e consequências do processo de emancipação do estado, 

ver em: MAGALHÃES, Marion Brepohl, Op. Cit, 2001, p. 23-32  
30 De Bona em seu livro de memórias se refere a José Freyeslebe como um “conceituado comerciante” - De 

BONA, Theodoro. Op. Cit., p. 43 
31 De acordo com Fédora Freyesleben Perneta, sobrinha de Waldermar Curt Freyesleben e portanto, neta de José 

Freyesleben, a família Freyesleben deixou a Áustria na segunda metade do século XIX objetivando melhores 

condições de vida. O avô de Curt e a maioria de seus tios se estabelceram em Florianópolis. José foi o único dos 

irmãos a se fixar em Curitiba. PERNETA, Fédora Freyesleben. Entrevista concedida à Alice Freyesleben, 

Curitiba, 20 mar. 2014 
32 MAGALHÃES, Op. Cit., p. 32 
33 Ibidem, p. 24 
34  Mais informações em: OLIVEIRA, Maria Cecília. O ensino primário no Paraná: 1853-1889. Curitiba: 

Biblioteca Pública do Paraná, 1986.  
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“Família Freyesleben viaja para Constantinopla em 
meados de 1905”- Curt é a criança de pé a direita 
vestindo gravata escura. 

Outro estudo que nos auxilia a compreender um pouco
35

 da história e da rápida 

prosperidade financeira de José Freyesleben, foi o realizado pela historiadora Elisabeth S. 

Prosser, “Cem anos de Sociedade, Arte e Educação em Curitiba: 1853-1953”. Ao longo do 

capítulo “Curitiba: Novo Século, Nova Cidade”, a autora elenca as principais mudanças 

culturais que ocorreram nas primeiras décadas do século XX. De acordo com Prosser, numa 

atmosfera inspirada nos acontecimentos de Paris durante a Belle Époque, Curitiba também 

passava por um período de otimismo e efervescência econômica e cultural.
36

 

A autora nos fornece números relativos ao aumento da população, de estabelecimentos 

comerciais e dos diversos serviços prestados na cidade ante a administração “modernizadora” 

dos prefeitos Cândido de Abreu e Moreira Garcez.
37

 Neste contexto, os chamados “Serões de 

Arte”
38

 atraíam um considerável número de pessoas: 

[...]de todas as classes sociais, desde que comprassem ingresso e que estivessem 

bem vestidas. Assim, aflorava o painel da sociedade do mundo artístico curitibano 

na época; valorização do vestuário como via de superação das diferenças sociais; 

uma determinada flexibilidade nas barreiras sobretudo culturais, entre camadas 

diversas. [...] O público menos letrado [...] tinha acesso, assim, à cultura de elite, 

mercê do crescente processo de urbanização que popularizava a arte.39 

                                                
35 Digitalização da fotocópia da fotografia original gentilmente cedida por Fédora Pernetta. 
36 PROSSER, Op. Cit. p. 87-150 
37 Ibidem, p. 90. 
38  Festas promovidas nos salões de clubes, paróquias ou chás dançantes nas quais havia concertos, saraus, 

teatros, apresentações de danças e etc. Ibidem, 103. 
39 TRINDADE, Etelvina. Clotildes ou Marias. Curitiba: Fundação Cultural, 1996. p. 247-249, Aupd. Ibidem, p. 

103-104  
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Logo, a partir deste trecho, podemos inferir como o ambiente da infância de 

Freyesleben foi duplamente beneficiado pelas transformações econômicas, socioculturais e 

comportamentais ocorridas na cidade, dentre as quais, o crescimento do poder aquisitivo 

derivado da economia do mate. Assim, quando o público curitibano buscou uma 

representação identitária de si que fosse mais moderna e cosmopolita no início do século 

passado, passou a frequentar, e com isso, a fomentar os espaços destinados às atividades 

artísticas, o que gerou certa demanda pela cobertura destes eventos em impressos da 

época.
40

Além disso, ao se esmerarem por “parecer bem vestido”, os curitibanos fizeram com 

que lojas de fazenda, como a de José, localizada no coração da cidade entre a Travessa Nestor 

Castro e a Rua José Bonifácio, desfrutassem de grande movimento e lucratividade.  

 

 

As duas últimas construções situadas a direita (amarela e branca) 
eram respectivamente a loja de fazendas de José Freyesleben e a 
casa da família.41   

Sob tal perspectiva é possível afirmar que Freyesleben nasceu e se desenvolveu em um 

profícuo meio econômico e intelectual. De acordo com relatos concedidos pela sobrinha do 

pintor, Fédora Freyesleben Pernetta, José Freyesleben era um homem culto, em cujo salão de 

jantar "figuras” políticas e intelectuais importantes do meio social curitibano, eram assíduas.
42

 

Ainda usufruindo dos lucros obtidos com as exportações e o beneficiamento da erva mate, a 

elite curitibana “experimentava  progresso, prosperidade e modificações concretas, que se 

                                                
40 Kaminski disserta sobre a influência das primeiras revistas ilustradas na “formação de um gosto visual [...]  

articulado às novas sensibilidades modernas na Curitiba do início do século XX.” KAMISNKI, Rosane. Op. Cit., 

2012, p. 272 
41 Segundo Fédora Perneta, a casa branca da esquina construída por José, que atualmente abriga um grande 

painel de Poty Lazzarotto, foi o único endereço de Curt Freyesleben em Curitiba ao longo dos seus 71 anos de 

vida. Fotografia feita pela autora, mar. 2014  
42 PERNETA, Fédora Freyesleben. Entrevista concedida à Alice Freyesleben, Curitiba, 20 mar. 2014 
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refletiam no comportamento da sociedade.”
43

 Fábricas eram inauguradas, o parque gráfico da 

cidade expandia-se, jornais eram fundados (o Correio do Paraná nascia em 1916. Três anos 

depois fundou-se a Gazeta do Povo)
44

 e os imigrantes germânicos, abundantes na capital, 

participavam de todo este processo. E com ele, muitos enriqueceram. Além disso, “constituir-

se-iam também em formadores de opinião, criando, pela sua própria iniciativa, uma imprensa 

alternativa aos periódicos mantidos ou apoiados pelas camadas dominantes.”
45

 

Uma manifestação do sincretismo entre diversos grupos estrangeiros e a população 

local, característico destas primeiras décadas do século XX, é a fundação de espaços, como 

escolas, associações, clubes e jornais, cuja finalidade era preservar aspectos relativos às suas 

identidades natais.
46

 Tendo em vista os objetivos do nosso estudo, destacamos como 

relevantes, a criação dos colégios germânicos, do clube Deutscher Sängerbund, que depois 

passou a se chamar Clube Concórdia e do Clube Curitibano, fundado majoritariamente pelas 

elites envolvidas nos negócios da erva-mate.
47

  

Data do ano de 1916, durante o governo de Afonso Camargo, a matrícula do jovem 

Curt na Escola Alemã feita por seu pai. Lá, Freyeslebn conhece outro estrangeiro que figurará 

como uma das maiores referências artísticas de sua vida, o norueguês Alfredo Andersen, de 

quem trataremos mais detalhadamente a seguir. Este fora o primeiro e único professor de 

pintura na vida de Curt. Conforme trataremos ao logo deste trabalho, sua ligação com Alfredo 

Andersen foi muito intensa e interferiu diretamente na formação e concepção de muitas das 

posturas estéticas assumidas por Freyesleben, no decurso de sua atuação cultural e artística. 

Tal ligação durou até a morte do norueguês em 9 de agosto de 1935. A declaração mais antiga 

de Curt mais antiga por nós localizada, data do início do ano de 1933, período, portanto, em 

que Freyesleben ainda matinha a convivência com seu antigo mestre. Neste sentido, a matéria 

                                                
43

 PROSSER, Op. Cit. p. 95 
44 BORGES; FRESSATO, Op. Cit. p. 67 
45 MAGALHÃES, Op. Cit., p. 32 
46 VITOR, Nestor dos Santos.  A terra do futuro. Impressões do Paraná. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do 

Comércio, 1913. Reedição: Curitiba: Prefeitura Municipal, 1996 
47 Fundado em 25 de setembro de 1881, no Salão Lindemann, pelas elites curitibanas da época. Teve como seu 

primeiro presidente o Comendador Ildephonso Pereira Correia (tornou-se Barão do Cerro Azul em 1888), 
próspero industrial, comerciante de erva-mate e madeiras, e pioneiro no setor de transportes e negócios bancários 

na cidade. O Clube Curitibano deve sua fundação ao desejo das elites locais em opor aos numerosos clubes 

criados pelos estrangeiros, uma entidade que agregasse pessoas de origem nacional e também as disputas dos 

grupos carnavalescos. Era desejo também a necessidade de associar-se, para se encontrarem em convívio 

amistoso e útil, com o objetivo recreativo e cultural. PASTRE, Marcelo. O Clube Curitibano: Representações do 

“Plus da Educação. X Simpósio Internacional-Processo Civilizador, Campinas, 2007. Disponível em < 

http://www.uel.br/grupo-

estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/Artigos_PDF/Marcelo_Pastre.pdf> acesso em 2 jun 

2015 

http://www.uel.br/grupo-estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/Artigos_PDF/Marcelo_Pastre.pdf
http://www.uel.br/grupo-estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais10/Artigos_PDF/Marcelo_Pastre.pdf
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“Visitando o ateliê de Waldemar Curt Freyesleben”, publicada na Gazeta do Povo, assumiu 

valor relevante para nossa pesquisa ao nos auxiliar a situar a visão que Curt tinha da ‘arte’ na 

época de sua convivência com Andersen.  

 Nesta entrevista, após o retorno de uma viagem a São Paulo, Freyesleben diz que 

Curitiba ainda não chegou ao nível de desenvolvimento paulista no que diz respeito ao 

mercado de arte. Segundo ele, em São Paulo a arte não é restrita a uma determinada classe, 

não é “artigo de luxo”, sim uma “necessidade”. Mas, que devemos nos consolar (os 

curitibanos), pois a beleza natural de Curitiba é muito maior que a de São Paulo. De fato, o 

pintor foi um grande admirador da paisagem paranaense (só pinturas de paisagens 

paranaenses catalogadas por coleções são 45 obras
48

). Na mesma reportagem, Curt fala ainda 

da importância desta viagem à São Paulo para sua vida artística, pois ao visitar ateliês de 

alguns pintores paulistas, pôde compartilhar “(...)problemas pictóricos cujas soluções também 

eu procurava. Senti de perto a febre de outros artistas, vi coisas novas, temas tratados como eu 

aqui procurava tratar.”
49

 

 

1.1.1 Alfredo Andersen e a vida artística de Curitiba - 1900-30  

Faz necessário aqui, nos aprofundarmos brevemente nas circunstâncias do 

aparecimento de Alfredo Andersen na vida artística da cidade, uma vez que as ações levadas a 

cabo por Andersen são extremamente relevantes na constituição deste meio. A imigração 

definitiva de Andersen para Curitiba, segundo Valfrido Pilotto, data do ano de 1903.
50

 O 

pintor, cuja formação artística remetia à Academia de Belas Artes de Oslo e à Academia Real 

de Belas Artes de Copenhague, além de uma estadia em Paris, já havia passado pela capital 

paranaense uma década antes, inclusive elogiando a Escola de Belas Artes e Indústrias 

fundada por Mariano de Lima
51

. Quando retorna definitivamente para a cidade, passa a 

                                                
48 Listagem do catálogo da exposição póstuma realizada pelo Museu Alfredo Andersen, na época sob a direção 

de João Osório Brzeinski. “Catálogo exposição póstuma”, Curitiba: 1972 - Disponível para a consulta nos 

arquivos do Museu Alfredo Andersen, pasta Waldermar Curt Freyesleben.   
49 “Visitando o ateliê de Waldemar Curt Freyesleben”, Gazeta do Povo, Curitiba: 11 jan 1933 
50 PILOTTO, Valfrido. O acontecimento Andersen. Curitiba: Mundial, 1960 
51 A Escola de Belas Artes e Indústrias do Paraná foi fundada por Mariano de Lima em 1886. CARNEIRO, 

Newton. “Mariano de Lima e o Ensino das artes em Curitiba.” In: Revista Paranaense do Instituto de Letras e 

Artes. UFPR, 1972. Ainda, de acordo com Prosser e com as autoras Eliane Borges e Soleni T. B. Fressato, a 

criação desta instituição vai ao encontro do espírito positivista natural à época: “permeada pelos ideais de 

civilização, propostos pela elite, e acompanhados de um elemento novo: a necessidade da formaçãom de pessoal 

especializado nos diversos setores que a industrialização, embora ainda incipiente, começava a exigir.” 

PROSSER, 2004, p. 72. Logo, Borges e Fressato argumentam que a escola de Mariano de Lima era voltada para 

as classes menos favorecidas. A procura pelos cursos ministrados tinha como razão principal a aprendizagem de 
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ministrar um curso noturno na instituição de Mariano de Lima, além de dar aulas de desenho e 

pintura durante o dia em seu ateliê, e de desenho na Escola Alemã.  

Desde sua fixação na capital, Andersen propôs inúmeros projetos pela criação de uma 

instituição pública de ensino de artes para todos os níveis.
52

 O norueguês nutria o desejo de 

que fosse criada uma escola de artes de ensino profissionalizante e superior inteiramente 

subvencionada pelo Estado, de forma a possibilitar a reunião de todos os interessados, 

indiferentemente de suas situações sociais. Porém, Andersen jamais assistiria a inauguração 

de tal instituição, o que somente ocorreu em 1948 com a criação da Escola de Música e Belas 

Artes do Paraná
53

, treze anos após a morte do norueguês Alguns dos depoimentos de Alfredo 

Andersen concedidos ao então diretor da revista A Cruzada, Valfrido Pilotto
54

, ilustram a 

acentuada carência de incentivos culturais por parte dos agentes políticos, os quais se 

alternavam no governo do estado, mandato após mandato, negligenciando as demandas pela 

criação de uma instituição de ensino superior de artes. 

[...] na saída, na escada em frente da casa, eu disse a ele que estava resolvido a voltar 

para Noruega. O Dr. Vicente (Vicente Machado, foi governador do estado, na época, 

chamado presidente, de fevereiro de 1904 a abril de 1906) ficou muito sério e disse-

me: Não faça isso Sr. Alfredo. Eu preciso do senhor aqui, para me ajudar a educar o 

meu povo. Eu lhe farei Escola de Belas Artes, e eu lhe garanto que o senhor nunca 

terá razão de se arrepender. [...] No dia da abertura da exposição recebi a notícia de 

que o presidente tinha morrido. [...] prometi a mim mesmo continuar a obra por ele 
pedida, de “ajudar a educar meu povo.”  

[...] O dinheiro era sempre pouco, mas se passava assim mesmo, em esperança de 
que venha um governo com cultura suficiente para saber compreender a minha 

situação e arrumar as coisas para o bem do Estado. 

[...] Ao Dr. Alencar Guimarães, que como presidente do Congresso, tomou a 

Presidência interina depois da destituição do Dr. João Cândido, entreguei um projeto 

para uma Escola Técnica Primária. O Dr. Alencar deu o projeto ao Dr. João 
Pernetta, para fazer um conjunto com a Escola de Comércio. O projeto perdeu-se e 

não se falava mais disso! 

[...] Dr. Carlos Cavalcanti entrou no Governo com uma promessa, feita a mim, de 

auxiliar minha Escola. Em 1912, o seu governo pediu-me para elaborar um projeto 

para uma Escola Profissional de Arte Aplicada, com o respectivo orçamento. O 

projeto pronto foi aceito como ótimo e minha situação discutida [...] para afinal ser 

resolvido que o governo ia criar uma lei especial, para que os futuros governos não 

                                                                                                                                                   
um ofício requerido pelo progresso industrial e técnico em desenvolvimento no estado. Um dos ramos em maior 
ascensão era a produção de desenhos nos rótulos das embalagens de erva mate. Assim, “a arte era considerada 

um trabalho.” BORGES, FRESSATO, 2008, p.57  
52 PILOTTO, Valfrido. Op. Cit.,  p. 67-71 
53 Nos aprofundaremos na análise histórica de tal evento no segundo capítulo deste trabalho. 
54 Valfrido Pilotto (23 de abril de 1903 – 13 de março de 2006) foi um intelectual e figura política de extremo 

destaque para a consolidação do meio artístico curitibano, bem como para a preservação da memória das 

circunstâncias que envolveram tal processo. Valfrido deixou uma vasta obra escrita sobre a cultura, artistas e 

intelectuais paranaenses, a bigrafia de Alfredo Andersen, publicada em 1960, é um exemplo. Dicionário 

histórico-biográfico do Paraná. Curitiba: Chain, Banco do Estado Do Paraná, 1991, p. 367-68.  
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pudessem tirar ou suspender o dinheiro que o governo dele (C.C.) me daria 

mensalmente para eu fazer a Escola [...]. O Congresso tinha que votar o projeto de 

lei em março, poém nem em março nem em mês algum foi votada a minha lei. 

Só o Dr. Affonso Camargo, no seu primeiro governo, pensava ma instrução de Arte, 

e de ajudar-me.  [...] no último ano de seu governo, o Dr. Affonso de Camargo me 
comunicou que daria uma subvenção para minha Escola. [...] o primeiro ato do Dr. 

Munhoz da Rocha, que sucedia Affonso, foi cortar o auxílio por questão de 

economia! Dias depois ao decreto, aumentou ele o ordenado do seu parente, 

comandante da Polícia, com o dobro do que ele tirou da minha Escola. 

O mais interessante e triste era que, depois de suspensa a subvenção, muitos alunos 

despediram-se da Escola, que daí por diante, nem rendia o suficiente para pagar o 

aluguel da casa! Naquele tempo só tinham valor os que o governo protegia.
55

  

Portanto, mesmo com todas as tentativas de Andersen e com o anseio de muitos 

intelectuais por maior participação do Estado no financiamento das artes, fica claro que a 

instrução artística era, neste período, um privilégio para aqueles que podiam por ela pagar. Ou 

seja, circunscrita ao âmbito das elites. O advento da revolução de 30 e o “surto econômico” 

proveniente da economia cafeeira também na mesma década não trouxeram mudanças 

efetivas para tal quadro. Ainda que o café do norte do Paraná tenha promovido um aumento 

das rendas públicas e a ascensão de Vargas, uma centralização política, o Estado só atuará 

como principal agente cultural após o fim do governo Vargas e de seu interventor nomeado, 

Manuel Ribas, o qual esteve à frente do Estado, de janeiro de 1932 a novembro de 1945. 

Durante seu longo governo, Ribas investiu na construção de estradas para o escoamento dos 

produtos agrícolas até os portos, elevou o número de escolas regulares com intuito de 

“integrar” por meio do aprendizado de valores nacionais e promoveu políticas de incentivo à 

ocupação do Norte do Estado
56

. Neste sentido, a aplicação de recursos para as artes não foi 

uma premissa nem do governo em questão, nem de seus antecessores.  No entanto, apesar do 

pouco interesse por parte do governo em relação à arte, até 1935, Andersen manteve seu ateliê 

em constante atividade. Boa parte dos artistas atuantes, nos anos de 1920-30, foram seus 

alunos.
57

 O que lhe conferiu o epíteto de “pai da pintura paranaense”.
58

 

 

1.2 Da caixa de pintura ao ateliê de Andersen (e depois). 
 

                                                
55ANDERSEN, Alfredo. Entrevista concedia a Valfrido Pilotto. Apud. PROSSER, Op. Cit., p 117-118  
56  PINHEIRO MACHADO, Brasil. Entrevista. In: IPARDES – Instituto Paranaense de desenvolvimento 

Econômico e Social. Sobre a política paranaense: entrevistas. Curitiba, 1989. P. 5-24.  
57 DE BONA, Theodoro. Op. Cit., p. 17-51 
58 RUBENS, Carlos. Andersen, pai pintura paranaense. Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, 1995, p. 43-45 
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 Acreditamos, que a convivência com um agente cultural, professor e artista com um 

perfil como o de Alfredo Andersen, durante a adolescência e início da vida adulta, tenha sido 

uma ocorrência significativa no que tange o futuro envolvimento de Curt Freyesleben no meio 

artístico curitibano. De acordo com o próprio Curt, seu interesse pela arte, sobretudo pela 

pintura, esteve latente desde muito cedo:  

Eu tinha então entre 5 e 7 anos, aproximava-se o Natal. A fim de escolher três 

brinquedos [...], papai me levou à Casa Baluca no Cairo Pêra (tal memória provém 

do período em que os Freyesleben haviam se mudado para Istambul provavelmente 

entre 1904 e 1908, de acordo com Fédora Freyesleben Perneta). A minha primeira 

opção [...], o segundo brinquedo escolhido foi um pequeno gramofone [...]. Agora, o 

terceiro brinquedo que indiquei foi uma caixa de pintura. E preciso dizer: a caixa de 

pintura de tal forma que me impressionou que cheguei a sonhar nela e com ela. E 
como naquela época eu padecia de sonambulismo, num dos meus acessos 

sonâmbulos, procurei a tal caixa de pintura enquanto a babá de casa seguia meus 

passos. Em outra noite acordei soluçando, quando a babá perguntou – O que foi, 

Dôdo? – meu apelido – Respondi indagando – Onde está a caixa de pintura? No meu 

subconsciente tinha despertado a vontade de ser pintor”59  

Notoriamente, conforme acima exposto, o meio artístico e intelectual curitibano foi 

idealizado e edificado por um círculo de indivíduos em sua maioria pertencentes a uma elite 

urbana. Inspirados por um modo de vida europeu, expresso nos hábitos e valores que se 

materializavam nas múltiplas interações entre este estrato social.
60

 A chegada de Alfredo 

Andersen, com sua formação proveniente das academias europeias, serviu, sob este prisma, de 

reforço ao “gosto” erudito europeu aspirado pela elite. Ora, tendo em vista que a 

materialização deste meio artístico está relacionada à possibilidade de investimentos, 

advindos de capitais provenientes das atividades comerciais da economia ervateira e 

posteriormente da cafeeira, das fábricas e dos lucros obtidos com a infraestrutura, os lugares 

de discussão, produção e circulação artísticas eram basicamente restritos às elites. Há uma 

fala de Curt, não datada, muito emblemática neste sentido:  

Traple e eu já pintávamos por nossa conta e fomos procurar o pintor Andersen para 

estudar seriamente. Desde a primeira aula o seu ateliê nos encantou. Era inclusive 

uma espécie de galeria, pois ali estavam reunidos seus melhores trabalhos. Des’arte 

tínhamos uma espécie de pedagogia pela imagem tão influente na formação do 

espírito do artista. Mamãe assumiu o compromisso de pagar a Andersen os 25 mil 

réis de mensalidade, durante dois anos, sem que meu pai tomasse conhecimento. 

Para o Traple não houve problemas, já trabalhava na Impressora Paranaense e, 
portanto, ganhava seus cobrinhos e podia pagar o professor. [...] Porém, não me 

                                                
59 FREYESLEBEN, Waldemar Curt. Depoimento concedido à Adalice Araújo. s/ data de registro. Disponível no 

setor de documentação do Museu Alfredo Andersen, pasta Waldemar Curt Freyesleben. 
60 PROSSER, Op. Cit. p. 111  
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limitei ao estudo das artes plásticas, em 1918 ou 19, entrei para o Conservatório de 

Música do Paraná fundado pelo Maestro Léo Kessler. 61 

Quer dizer, dentre os jovens da capital paranaense, em meados do século XX, apenas 

aqueles que dispusessem de condições financeiras compatíveis com os custos, poderiam 

usufruir dos cursos e espaços especificamente destinados as artes enquanto manifestação 

criativa, como a Escola de Pintura e Desenho de Andersen. De modo geral, a maior parte dos 

interessados pelas artes plásticas era composta por filhos de imigrantes que buscavam nas 

artes manuais uma forma de inserção no mercado de trabalho. Contudo, de acordo com 

Prosser: “(...) havia sempre uma família rica que desejasse ter pintado o seu retrato ou uma 

parede na qual coubesse um quadro.”
62

  

Outra análise relevante do depoimento acima nos fornece, ainda, indícios acerca das 

contradições dos valores idealizados por essa elite, que se quer “ilustrada”, e suas práticas 

cotidianas.  Pois, ao mesmo tempo em que essa elite, idealiza a aproximação da arte como 

parte do perfil culto e erudito do qual busca se aproximar, alguns de seus membros não 

entendem como apropriado para si próprios (ou para seus herdeiros), a dedicação exclusiva ao 

exercício da arte. Curt menciona a desaprovação de seu pai em relação a sua carreira artística: 

“[...] Era sempre minha mãe quem pagava as mensalidades às escondidas de papai que me 

destinava a uma carreira comercial.”
63

   

Mas, embora tenha tentado, José não conseguiria segurar o desejo artístico de seu 

filho. O jovem Dôdo logo seria atraído para os eventos artísticos, embora, esparsos, que 

caracterizaram estas primeiras décadas. Num interessante estudo sobre o crescimento das 

atividades artísticas na “não oficialidade”, Ângela Brandão nos revela: “Incrível observarmos 

o número de artistas que circulavam pela Curitiba desse tempo, a partir, por exemplo das 

classificações por ocupação, feitas nos hotéis e hospedarias, registradas nos relatórios 

policiais.”
64

 

Em 1921, Freyesleben fez sua primeira exposição, com 44 obras, entre paisagens e 

retratos no salão da Associação Comercial do Paraná. Pouco tempo depois, por intermédio do 

intelectual paranaense Romário Martins
65

, expôs para a alta sociedade no Clube Curitibano
66

. 

                                                
61 FREYESLEBEN, Waldemar Curt. Conjunto de depoimento à Adalice Araújo publicado na Gazeta do Povo 

em 17 mai. 1970 sob o título “Freyesleben, uma mensagem de alegria”. 
62 PROSSER, Op. Cit, 132 
63 FREYESLEBEN à ARAÚJO, Op. Cit., 1970 
64  BRANDÃO, Ângela. A fábrica de ilusão; o espetáculo nas máquinas num parque de diversões e a 

modernização de Curitiba (1905-1913). Curitiba: Fundação Cultural, 1994, p. 62 
65 “Romário Martins (...) foi o ideólogo e o autor dos manifestos paranistas.” ARAUJO, Adalice depoimento à 

Elizabeth Prosser, 2011. A partir das primeiras décadas do século XX, em meio ao clima do modernismo 
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Desde sua passagem pelas aulas de Andersen no ateliê, Freyesleben estabeleceu laços de 

amizade com muitos indivíduos, cujos nomes figurarão em diversas ocasiões significativas 

para os eventos relacionados ao ambiente cultural curitibano, os quais serão mencionados no 

decorrer deste estudo. Segundo Nelson Luz, importante personagem no meio da crítica de arte 

em Curitiba, Curt Freyesleben era um homem de visitas que: 

[...] diante do pudim, depois de lhe elogiar as tonalidades que lembravam a Laura 

Dianti, de Ticiano, metia um pedaço de conversa relativa aos últimos desmandos da 

Bienal de Veneza, comentava o nascimento da segunda filha de um deputado 

estadual seu amigo e pedia mais uma fatiazinha de pudim, enquanto cantarolava um 

lied de Schumann.67   

Outra afirmação plausível diz respeito ao seu envolvimento com a crítica de arte, 

propriamente dita, nos principais periódicos da cidade. É provável que seu facilitado trânsito 

pelos ambientes reservados à elite intelectual ao longo de sua juventude, tenha sido um 

estímulo a mais para que o Curt passasse a se interessar pelas letras.  Entretanto, ao que 

pudemos constatar em nossas pesquisas, diferentemente de parte da intelectualidade e de 

alguns dos outros alunos de Andersen, como Lange de Morretes, por exemplo, Curt não foi 

tocado pelas temáticas e discussões de um dos principais movimentos intelectuais da época, o 

movimento Paranista. O qual, consoantemente às preocupações modernas que tomavam os 

círculos letrados de outras regiões do país, durante as décadas de 1920 e 1930, empenhou-se 

na busca simbólica por identidades e “espírito” regionais.
68

 Ao mesmo tempo em que, 

supunha-se, reforçaria os laços de identidade entre a população e a elite. Tal movimento tinha 

como um dos enfoques a integração ao projeto de sociedade e à incorporação à identidade 

regional do grande número de imigrantes que chegavam ao Paraná.  

Ainda refletindo brevemente sobre o movimento Paranista e o não envolvimento de 

Freyesleben com esta corrente, é tácito afirmar que nosso pintor manteve-se atrelado a outras 

concepções artísticas de caráter mais formais e universalistas, (isto fica claro em seus textos 

críticos, documentação que será pormenorizada do decorrer deste estudo) como a busca pelo 

belo por meio da cor ou das faturas e do equilíbrio na composição das obras, muito mais do 

que com a função social da arte em sua capacidade de legitimar e valorizar ideologias, como 

                                                                                                                                                   
brasileiro de cunho regionalista que se contrapunha aos paulistas ligados a Semana de 22, o intelectual 

desencadeou um movimento de valorização dos mitos, e símbolos paranaenses, inicialmente na literatura, mas 

que logo atingiu agentes ligados às artes plásticas. Sobre Paranismo, ver melhor em: DE CAMARGO, Geraldo 

Leão Veiga. Paranismo: arte, ideologia e relações sociais no Paraná. 1853-1953. 2007. 
66FREYESLEBEN à ARAÚJO, Op. Cit., 1970 
67 LUZ, Nelson. Fresyesleben, pequeno texto biográfico sobre o pintor (26 páginas) de autoria de Nelson Luz, 

também, pintor, professor e crítico de arte. Não há registro de data da produção do texto e nem de sua edição – 

disponível no setor de documetação Guido Viaro – Solar do Barão 
68 BORGES e FRESSATO, Op. Cit, 87-108  



20 

 

foi o caso do Paranismo.
 69

 Nossa perspectiva de estudo da história da arte no Paraná encontra 

substrato nas proposições do historiador italiano Giulio Argan quando este afirma: “A história 

da arte tem, pois, a função de estudar a arte não como um reflexo, mas como agente da 

história (...)”
70

 Assim, o contexto de insurgência de tal movimento e alguns dos seus 

propósitos implícitos, podem ser pensados através da reflexão de Norberto Bobbio, quando 

ele observa que:  

[...] a integração cada vez maior do Estado nos setores mais diversos da sociedade e 

a consequente necessidade de princípios de planejamento econômico e social, ou em 

todo o caso de uma mediação de interesses diversos. [...] se assistiu na esfera social 

profundas modificações que atingiram vastos setores da população tais como a 

consecução de um mínimo de segurança social, a difusão do consumo e de símbolos 

culturais homogeneizados, e o surgimento de tendências de tipo secular e privativo. 

Este conjunto de fatores implicou uma relativa estabilização das relações sociais, 

uma codificação mais ou menos compartilhada pela maior parte da população das 

regras de convivência civil e consequentemente, uma menor intensidade na 

participação política com objetivos de tipo geral e totalizante.71 

Curt, no final dos anos 1920 e durante a década seguinte preferiu frequentar outros 

ambientes, onde escritores, artistas e intelectuais debatiam sobre arte, literatura, cultura e por 

um viés alternativo aos paranistas, que publicavam suas concepções em periódicos como a 

Revista Ilustração Paranaense.
72

 A casa do poeta Rodrigo Júnior, dono da Farmácia Carvalho, 

poderia figurar como um desses espaços. Foi durante seu tempo de convívio com pessoas 

como Rodrigo Júnior, Otávio Sá Barreto, Coelho Júnior, Quintiliano Pedroso e Castela Braz, 

entre outros, na “Botica do Carvalho”, que Curt Freyesleben despertou definitivamente para a 

crítica de arte.   

 

1.3 O gosto acrisolado 
 

Sem o juízo, a arte seria uma amálgama confusa de fénomenos díspares, onde as 

obras que caracterizam uma época ou uma cultura, alterando-lhes por vezes o curso, 

se misturariam em paridade de valor com milhentas obras insignificantes, e nem 

sequer poderia manter-se diferenciação bem clara em cada civilização entre arte e 

                                                
69 Para maiores informações sobre as relações entre a produção de um aparato simbólico e os projetos políticos 

ver em: LEÃO, Geraldo.  “Interesses cruzados: arte, política e trocas sociais no Paraná do entreguerras.” In 

FREITAS, Artur, Org; KAMINSKI, Rosane, Org. História e Arte: encontros diciplinares. São Paulo: 

Intermeios, 2013. p.201-217 
70 ARGAN, Giulio. Op. Cit., p. 18 
71 BOBBIO, Noberto. (org.) Dicionário de política, 4ª Ed. Brasília: EDUNB, 1992. p. 903 (grifos meus)  
72 LEÃO, Geraldo.“Ilustração Paranaense: o pedágio para a assimilação” in: PARANISMO: ARTE, IDEOLOGIA 

E RELAÇÕES SOCIAIS NO PARANÁ. 1853 - 1953, Tese de doutoramento apresentada ao Programa de 

PósGraduação em História, do Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFPR, 2007, p. 170-75 
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ofício. (...) Enfim: o juízo que reconhece a qualidade artística de uma obra, dela 

reconhece ao mesmo tempo a historicidade.73 

Embora existam indícios que apontem para sua estreia nos meios da crítica da arte já 

durante a década de 1920
74

, o texto crítico de Freyeleben mais antigo que encontramos nos 

centros documentais pesquisados data de setembro de 1943. Mesmo, na documentação sob a 

guarda da família, não havia qualquer fragmento de escritos seus anterior a tal data. O 

primeiro exemplar de que dispomos é “Um pouco de arte – Arte – Diletantismo=Chantagem”, 

publicado no jornal Comércio do Paraná . O próprio Curt nos relata como se deu sua 

preparação para a emissão de juízo crítico quanto às produções e eventos artísticos. 

Entrecruzando os dados disponíveis, acreditamos que os episódios descritos abaixo se 

localizem entre os primeiros anos década de 1920 (Curt não especifica datas ).  

[...] fui expor em Florianópolis, esta primeira exposição foi realizada em junho de 

1921, foram apresentadas 44 obras, na maioria paisagens e alguns retratos. [...] 

Depois disso tudo, cheguei a estudar redação empiricamente na “Botica do 

Carvalho” como chamavam a Farmácia Carvalho, aliás de propriedade do poeta 

Rodrigo Júnior, No fundo da Farmácia, Rodrigo  Júnior mantinha o seu gabinete 
literário, frequentado por Otávio de Sá  Barreto, Quintiliano Pedroso, Pinto Rosas, 

[...], entre outros. Aí, fui levado por Coelho Júnior; durante dois anos Rodrigo Júnior 

teve comigo uma paciência espantosa iniciando-me no aprendizado da redação. 

Graças a ele estreei na imprensa como crítico de arte. A estreia foi com meu nome, 

surgindo em seguida o pseudônimo de Alfredo Emílio. Rodrigo Júnior e eu 

tornamo-nos grandes amigos, acompanhavamo-nos mutuamente aos bailes 

“polaqueiros”, sendo que Traple preferia ir aos bailes dos operários no Alto do São 

Francisco [...]. 75 

Conforme analisaremos, em seu primeiro ensaio crítico, Curt está mais preocupado 

com o lugar social e com a situação material dos pintores em geral, do que com o julgamento 

de determinadas obras ou tendências artísticas. Logo, este documento nos auxilia 

enormemente na tarefa de compreender como os acontecimentos e as conjunturas 

experienciados pelo pintor corroboraram para a formação de seus valores estéticos e suas 

concepções acerca do campo das artes em Curitiba.   

De acordo com a especialista em arte paranaense Maria José Justino, “o exercício da 

crítica (no Paraná) foi muito mais intuitivo [...]”
76

, ficando desde seu início a cargo daqueles 

que quisessem escrever sobre arte. Tendo em visa o fato de que não havia cursos específicos 

para a formação de críticos de arte - advogados, historiadores, artistas, engenheiros e toda a 

                                                
73 ARGAN, Giulio. Op. Cit., p. 18-19 
74 De Bona conta em seu livro que além de escrever sobre as artes plásticas, Curt escrevia também sobre a 

música e sobre concertos. DE BONA, Theodoro, Op.Cit., p. 45. Encontramos ainda na “cronologia” que aparece 

na Revista Textura, 1924 como sendo o ano de sua estreia como crítico de arte. Textura Revista Paranaense de 

estudos culturais, Secretaria de Estado da Cultura e do Esporte. Publicação Semestral, Ed. “Waldermar Curt 

Freyesleben”,  Curitiba, jan./jun. de 1981 p. 13 
75 FREYESLEBEN à ARAÚJO, Op. Cit, 1970. 
76 JUSTINO, Maria José. 50 anos do Salão Paranaense. Curitiba, PR: Funpar, 1995, p. 8 
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sorte de indivíduos que ambicionassem adentrar neste campo, o faziam desde que 

dispusessem de algum conhecimento da história da arte. Assim, o aperfeiçoamento de tal 

atividade acontecia, grosso modo, por meio da prática. Ao longo do seu estudo acerca do 

Salão Paranaense de Belas Artes
77

, Justino nos informa que “[...] o exercício da crítica 

enfrentou dificuldades. Algumas vezes, resvalou para questões pessoais, em que as emoções 

traíram, atendo-se o crítico a ninharias.”
78

 

No decorrer de sua produção crítica, Freyesleben optará, mormente, pelo uso de um 

pseudônimo, Alfredo Emílio, numa nítida homenagem ao pintor Alfredo Andersen. Além da 

homenagem ao antigo mestre, o uso do pseudônimo, permitiria também a distância necessária 

para mencionar suas próprias participações em Salões e exposições de arte, sobre as quais 

elegantemente, mesmo quando aclamadas ou premiadas, ele preferia não emitir juízos de 

valor
79

. Como podemos perceber neste trecho de 1952: 

A Medalha de Prata coube ao retrato do Sr. Pedro Viriato de Souza, executado pelo 

pintor Freyesleben. A respeito das supostas qualidades psicológicas desta tela, 

prometeu o Dr. Saul Lupion relatar-nos oportunamente o seu ponto de vista. [...]80 

Porém, no texto de 1943, Curt prefere assumir a autoria direta, talvez pelo conteúdo do 

ensaio, o qual toma um caráter passional ao exigir do Estado ações que garantam melhores 

condições de sobrevivência dos artistas:  

Apenas a venda de originais de artistas por comissões encarregadas e licenciadas 

pelo departamento cultural dum Estado devê-lo-ia ser permitido, fator esse altamente 

moral que, automaticamente, pô-los-ia, os artistas, em ótimas condições de vida, e 

aos aquisidores de obras de arte garantir-lhes-ia o capital empregado. Por fim, o caso 

da miséria dos legítimos e honestos artistas está-lo-ia, desta feita, resolvido de modo 

digno e preciso.81 

O uso de uma linguagem rebuscada, característica marcante em todos os seus textos 

até a década de 50, está, a nosso ver, de acordo com o a visão conservadora e elitista que o 

pintor tem em relação ao lugar social das artes. Vale ressaltar aqui que esta visão tradicional 

ou “acadêmica” do pintor, como alguns chamaram neste âmbito das discussões artísticas, se 

revela muito mais no que podemos chamar de “questão social” da arte. Isto é, Curt não 

assume posturas que relacionem ou que advoguem a favor das expressões pictóricas ou 

escultóricas como forma de os artistas retratarem problemas sociais, como alguns outros 

                                                
77 Nos aprofundaremos nesta temática no segundo capítulo do presente trabalho. 
78 JUSTINO, Op. Cit., p. 7 
79  Com exceção ao comentário que faz sobre sua obra “O Sósia” na resenha crítica “Écos do <Salão da 

Primavera>, do Clube Concórdia de Curitiba”. Documento que será pormenorizado no capítulo 3, localizado no 

Encadernado de 1952 no setor de documentação do MAC-PR.  
80 EMÍLIO, Alfredo.  VIII Salão Paranaense de Belas Artes, 1952. In: JUSTINO, Maria José. Op. Cit., p. 48 
81 FREYESLEBEN, Waldemar Curt. Um pouco de arte – Arte-Diletantismo=Chantagem, Comércio do Paraná, 

Curitiba set. 1943 
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agentes farão. Contudo, no que diz respeito a sua atuação como crítico, ele por vezes, 

discursará a favor de produções tidas como modernas na época, como é o caso da tela de 

Guido Viaro, premiada com a Medalha de Ouro do Salão de 51, questão que será explorada 

no segundo capítulo. 

Quanto ao linguajar requintado, em conjunto com algumas opiniões proferidas por 

Curt, ele nos revela muito acerca dos seus esquemas mentais sobre o “verdadeiro” valor das 

artes e do juízo estético: 

Avaliar uma pérola, uma esmeralda, um brilhante, uma joia, uma arquitetura, ou a 
qualquer outro produto da inteligência humana, requer, para cada caso, 

conhecimento de causa, compreensão técnica e tirocínio. E especialmente a obra de 

arte, neste caso reclama, para o seu julgamento e seu aproveitamento espiritual, 

conhecimento de profissional e raciocínio de avaliador com capacidade no assunto. 

O gosto individual, apenas, sem ser cultivado, não basta; só o gosto aprimorado, 

escolado, acrisolado, é capaz de satisfazer plenamente.82  

Mais um ponto que fica evidente no decorrer da análise do texto de 1943, é gigantesca 

importância que Curt atribui ao Estado. Este deveria agir como mediador ideal das transações 

mercadológicas artísticas e protetor dos interesses dos artistas, além de zelar pela reprodução 

do gosto “acrisolado”. É assim que ele sugere a resolução do problema do gosto e da arte 

“diletante”, os quais em sua opinião, tanto prejudicam o verdadeiro artista.  

E, para apagar as angústias materiais dos artistas pintores acima referidas, o mais 

acertado sê-lo-ia bastante eliminar, por lei, o comércio industrial da pintura, e 

proibir, também por lei, a proliferação mercantil dos diletantes e dos decadentes 

amadores a bem da educação oficial do bom gosto. [...] 

Em toda cidade culta deveria haver, comercialmente estabelecida, uma comissão de 

artistas ou artistas por si só autorizados, a fim de, a pedido dos interessados, ir-lhes 

orientar a compra e superintender a galeria de arte e cuidar de sua conveniente 

distribuição na residência, de maneira a poder, a obra de arte, desempenhar a sua 
elevada missão espiritual, pois é necessário que a mesma esteja colocada em 

condições a ser vista segundo manda a regra.  

Portanto, a fim de evitar a estas últimas aquisições desastrosas, conviria que os 

mesmos recorressem à opinião de artista amigo ou aos préstimos da comissão de 

artistas para tais fins estabelecidas comercialmente, no momento que desejasse 

efetuar a compra dum objeto de arte. Desta feita, poder-se-á reunir mediocridades, 

chantagens, cópias inferiores ou pinturas comerciais indecentes, a valiosíssimas 

obras de arte. Ademais, aos donos de coletâneas de trabalhos de arte, servir-lhes-ia 

esse recurso para não se prejudicarem financeiramente, ao mesmo tempo que evitar-

se-ia de se exporem ao ridículo.83 

Assim, analogamente ao depoimento de Andersen já citado, percebemos também nas 

palavras de Freyesleben, como o anseio da classe artística por maior apoio e subvenção do 

Estado, no que diz respeito à superação das dificuldades que se apresentaram durante o 

processo de edificação do meio artístico curitibano, persistiu ao longo das primeiras décadas 

                                                
82 Idem. 
83Idem . 
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do século XX. Ainda que com roupagens e demandas diferentes, como por exemplo, a luta 

empreendida por Andersen em prol da fundação de uma escola pública para a formação em 

artes. Ou ainda, a ausência de financiamento e espaços destinados às mostras, a carência de 

instituições validadoras de obras, como galerias e Salões em cujas premiações promovessem 

possibilidade de rendas para aqueles que se dedicavam exclusivamente à produção de arte. 

Todos esses fatores tardaram de alguma forma a solidificação de um meio próprio da arte na 

cidade. Concordamos com Justino quando ela afirma:  

[...] a arte e a política sempre mantiveram relações difíceis. [...] De um lado isso é 

bom. [...] De outro, não, porque arte exige investimento. O Estado por mais 

contraditório que pareça, ainda é uma garantia da liberdade de expressão, pois, em 

princípio estaria menos comprometido com a questão da mercadoria do que as 

galerias de particulares.84 

 Nesta lógica, diferentemente ao caso paulista, onde a subvenção privada dos chamados 

“capitães da indústria” foi diretamente responsável pelo fomento a produção cultural no 

período que se seguiu a Segunda Guerra, no Paraná, na falta de um “Chateaubriand” - criador 

do MASP e da TV Tupi  - ou de um “Ciccillo Matarazzo” - financiador do Museu de Arte 

Moderna de São Paulo (MAM) e da Bienal de São Paulo, o mecenato público foi o único 

caminho efetivo para o desenvolvimento do meio artístico curitibano.
85

 

Sobre esta questão, a década de 1940 representará um momento ímpar para aqueles 

envolvidos com a arte na cidade de Curitiba. O Estado começa a assumir seu o fundamental 

papel como principal agente cultural. Assim, os anos 1940 assistirão a dois eventos cruciais 

no que diz respeito à formação do meio artístico. A criação do Salão Paranaense de Belas 

Artes em 1944 e a Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP) em 1948. Tais 

instituições possibilitaram que um número cada vez maior de artistas passasse a buscar 

formação acadêmica e reconhecimento profissional em suas áreas.  A atuação de Curt 

Freyesleben, como agente e expectador do próprio meio a partir deste período, será 

pormenorizada no próximo capítulo de nosso estudo. 

  

                                                
84 JUSTINO, Op. Cit., p. 6. 
85 FREITAS, Op. Cit., 2013, p. 73 
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Capítulo 2 – O lugar de Freyes no meio artístico curitibano 
 

 

De maneira geral, a maior parte das informações disponíveis acerca de Freyelesleben 

em manuais de arte, em catálogos e reportagens, está focada em apenas um aspecto de sua 

atuação – pintor, discípulo de Alfredo Andersen.  Sob tal premissa, nos questionamos se a 

permanência de Freyesleben na história da arte paranaense se daria exclusivamente pela sua 

associação à figura de Andersen, fosse como discípulo, fosse como apólogo de seu mestre. 

Assim, intentamos aqui, pensar sua atuação num âmbito maior de ações, como por exemplo, 

na coordenação de comissões encarregadas da organização de certames artísticos e em sua 

atividade como crítico, tendo em vista a relevância de tal função, uma vez que, conforme 

elucida Kaminski, são os agentes críticos que “colaboram para o estabelecimento de certas 

regras de valoração que influem na formação do gosto estético.”
86

 

Logo, a proposta que norteará este segundo capítulo é a análise as atividades 

desenvolvidas por Freyesleben nas diversas esferas do meio artístico curitibano ao longo de 

seu processo de amadurecimento que acompanha a própria modernização e industrialização 

do Estado. Pois, como atestam os estudos realizados por Freitas e Leão
87

, desde a metade da 

década de 1940, se observa, já com a revista Joaquim, uma tentativa de superação do 

provincianismo cultural.
 88

 De acordo com os autores, tal preocupação também permeou o 

meio político. Primeiro sob a administração do interventor Manuel Ribas, resultando na 

criação do Salão Paranaense de Belas Artes em 1944; depois com Lupion e seu intento de 

“libertar o Paraná de seu isolamento provinciano”
89

, bem como, ao longo da década de 1950 à 

1960, quando, propiciada pela expansão do café no norte do Estado, a ideia de modernização 

acompanha o projeto de industrialização levado a cabo, desde o governo de  Munhoz da 

                                                
86 KAMINSKI, Rosane. “Notas sobre a legitimação da arte”. R. cient./FAP, Curitiba, jan/dez. 2006, p. 204 
87 FREITAS, Op. Cit, 2003; FREITAS, Op. Cit., 2013 ; CAMARGO, Geraldo Veiga Leão. Escolhas abstratas- 
Arte e Política no Paraná (1950-1962). (Mestrado em História) UFPR, Curitiba, 2002 
88 A revista Joaquim foi um periódico cultural editado pelo escritor Dalton Trevisan que circulou entre 1946-48, 

tinha como um dos pressupostos o combate ao regionalismo e conservadorismo uma predominantes nos meios 

culturais paranaenses em favor de valores artísticos universais e em acordo com as transformações inerentes à 

época: “Nós, filhos da Segunda Guerra Mundial, não fomos poupados pelos acontecimentos. [...] O mundo não é 

um só ; os nossos problemas estéticos e vitais são já os mesmos dos moços de Paris ou dos moços de Moscou. 

[...] Nossa geração, que reclama o seu direito de influir no destino do mundo, jamais fará arte paranista, no mau 

sentido da palavra. Ela fará simplesmente arte.” Joaquim,n.º9. Aupd., JUSTINO, Op. Cit., 1995, p. 4 
89 ROCHA NETO, Bento M., 1954 Apud. MAGALHÃES, Op. Cit., p. 57-58 
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Rocha (1951-55) ao de Ney Braga (1961-65).
90

 A partir de então, a presença da administração 

pública nos distintos âmbitos do meio urbano se torna cada vez mais intensa. Basta lembrar da 

inauguração do conjunto de prédios públicos do Centro Cívico em 1953, do Teatro Guaíra e 

da sede Biblioteca Pública do Paraná no fim de 1954. Todos, projetos arquitetônicos 

marcados pela geometria das formas, linhas retas e simplificadas - símbolos da arquitetura 

funcional moderna, valorizada desde o governo Vargas.
91

 O “lugar de poder” simbolizado 

pelo conjunto estrutural do Centro Cívico, formado por arrojados edifícios que abrigariam 

tribunais e secretarias, além do próprio Palácio do Governo, ratificava assim a nova posição 

do Paraná como um dos maiores produtores de café no cenário econômico brasileiro e 

mundial.
92

 Portanto, expressivo aferidor de rendas para os cofres da União.   

O comentário de Ney Braga em 1955 sinaliza a existência irrefutável de um ideário 

moderno presente nos meios paranaenses entre as décadas de 1940 e 1960 - “A capital cresce 

vertiginosamente, rompendo as suas roupagens velhas que precisam ser substituídas por 

outras, novas”. 
93

 A construção de um prédio para a Biblioteca Pública foi, do mesmo modo, 

um feito relevante para a vida cultural curitibana, além se tornar um ponto de encontro para 

intelectuais, o espaço abrigou as exposições do Salão Paranaense ao logo de toda a década de 

1950.  Por conta da prosperidade econômica,  Freitas identifica "certa euforia" quanto as 

aspirações da intelectualidade local neste período, o autor ilustra tal contexto reproduzindo as 

palavras de Temístocles Linhares  -   "Sustenta-se, e com razão, ter chegado já o momento de 

fazer compreender ao Brasil que soou  hora do Paraná"
94

 Portanto, a criação do Salão 

Paranaense em 1944 e fundação da EMBAP em 1948 inserem-se neste período em o Estado 

assume o papel de principal mecenas na cidade.  

 Tendo em vista que o nosso objetivo neste capítulo é compreender o papel 

desempenhado por Freyesleben em seu meio social e cultural, optamos por analisar o 

processo de urbanização e modernização pelo qual passava Curitiba nestas décadas, a partir 

das aspirações elitistas, isto é, do desejo comum a agentes políticos e culturais, que de fato, 

                                                
90MAGALHÃES, Op. Cit., p.51-78. 
91Cattani, Icleia B. “Estabelecimento da Arquitetura moderna no país” in: Arte Moderna no Brasil: constituição 

e desenvolvimento das artes visuais 1900-1950 .Belo Horizonte: C/Arte, 2011, . p. 79-80,  
92  FAGANE  O,  uiz Roberto. Fatores que influenciam a  ualidade do Café no Paraná. In: PREMIA 

EX ENSAO R RA , 2., 200 , Santa  erezinha de Itaipu. 2 Premio de Extensão Rural. Santa  erezinha de 

Itaipu: Emater Pr, 200 . p. 1 -  1. Disponível 

em:  <http://www.emater.pr.gov.br/arquivos/File/Biblioteca_Virtual/Premio_Extensao_Rural/2_Premio_ER/16_

Fat_infl_Qual_Cafe_PR.pdf>. Acesso em: 05 out. 2015 
93 Panorama, Curitiba, ano V, n.º 42, novembro, p. 8, 1955 
94 LINHARES, Temistócles. Panaraná vivo: um retrato sem retoques, Curitiba: Imprensa Oficial, 2000 [1953], 

p. 29; Apud., FREITAS, Artur. Arte e Contestação - o Salão Paranaense nos anos de chumbo, Curitiba: 

Medusa, 2013, p. 78 
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detinham condições para promover transformações efetivas no espaço e instituições urbanas. 

Salientamos, contudo, que não se trata de desconsiderar a amplitude dos movimentos 

existentes à margem das idealizações desta elite urbana, ou de ignorar as contradições 

presentes nesta sociedade que se quer moderna. Entendemos que as manifestações da cultura 

popular, o aumento da popularidade do rádio e do cinema, assim como o alargamento das 

regiões periféricas em virtude do crescimento populacional e das desigualdades sociais, são, 

igualmente, fenômenos relevantes para o entendimento de tal período. Entretanto, pensar a 

consolidação do meio artístico curitibano, sobretudo no que diz respeito às artes plásticas 

demanda um olhar focado à cultura “de elite”, tendo em vista que, o reconhecimento de um 

determinado artista neste meio está diretamente relacionado ao salão oficial de artes do 

Estado, o Salão Paranaense de Belas Artes, ou mesmo aos salões subjacentes como o do 

Clube Concórdia e ao espaço de formação artística por excelência, a Escola de Música e Belas 

Artes do Paraná. Estes, lugares de imanentes discursos de poder marcados pela valorização da 

“arte culta” como insígnia distintiva daqueles que “a sabiam apreciar”. Muitas das 

observações de Curt somente podem ser compreendidas por meio deste contexto: 

[...] e maior e mais eloquente ainda foi além das fronteiras nossas, varando-as 

vitoriosamente, levando a bandeira das artes paranaenses em triunfo pelos pagos 

longínquos de outras terras, onde a Arte merece a glorificação dos espíritos 

enobrecidos no culto acrisolado da religião das Belas-Artes.95 

Finalmente, conforme verificamos através da recorrência de nomes dos mesmos 

artistas e agentes citados nos debates acerca das ações culturais e da arte produzida no 

estado
96

, afirmamos que Curt, desde sua mocidade, esteve vivamente ligado ao grupo de 

intelectuais que pressionava as instâncias governamentais em favor da ampliação do 

investimento público no meio artístico curitibano, cujas pautas principais eram a criação de 

um salão oficial de belas artes e de instituição superior de ensino de artes.
97

  

 

                                                
95 EMILÍO, Alfredo. “8º Salão Paranaense”, O Estado do Paraná, Curitiba, Janeiro de 1952 
96 Ao longo deste trabalho utilizamos uma série de entrevistas e depoimentos de alguns agentes culturais, os 

quais estiveram envolvidos em ações que visavam estruturar o meio artístico curitibano. Tais fontes foram 

recolhidas nas pastas de documentos pertences aos acervos do MAC-PR, MON, Museu Alfredo Andersen e do 

Solar do Barão e na Divisão Paranaense de Documentação da Biblioteca Pública do Paraná. Nosso banco de 

dados se compõe de reportagens e matérias publicadas em periódicos, cartas, biografias, os quais serão citados 

no decorrer de nossa narrativa. 
97  Esforços já empreendido por Alfredo Andersen desde as primeiras décadas do século XX, conforme 

ilustramos no capítulo 1 do presente trabalho. 
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2.1 Anos 40, duas vitórias: a criação do Salão Paranaense e a fundação da 
EMBAP. 
 

Como procuramos deixar claro, as mudanças econômicas e sociais em voga ao longo 

de toda a década de 1940, faziam-se notar também nas esferas culturais e intelectuais. Apesar 

de um quadro geral danoso delineado após o fim da Segunda Guerra, no Paraná como um 

todo, se verificava um cenário de prosperidade propiciado pela produção cafeeira, pelo 

desenvolvimento da indústria e expansão do comércio e serviços.
98

 Prosser fala ainda, do 

perfil “ativo e interdisciplinar” da intelectualidade curitibana em toda primeira metade do 

século XX.
99

 O que, de fato, pode ser aludido pelas operações levadas a cabo pelos membros 

(muitos deles participavam simultaneamente de mais de um grupo) da Academia Paranaense 

de Letras, da Sociedade Amigos de Alfredo Andersen e pela organização da Sociedade de 

Cultura Artística Brasílio Itiberê, organizações estas, diretamente ligadas ao fomento da 

cultura e protagonistas quanto ao estabelecimento do Salão Paranaense de Belas Artes, aberto 

em 3 de novembro de 1944
100

 e para a fundação da Escola de Música e Belas Artes, cuja 

cerimônia de fundação ocorreu em 17 de abril de 1948.
101

 

Embora, o exame da documentação tenha demonstrado que Freyesleben, distintamente 

a muitos de seus amigos intelectuais e companheiros das artes, não se ocupou diretamente de 

encargos políticos ou administrativos - ao lado de nomes como Erasmo Pilotto
102

, Valfrido 

Pilotto, Fernando Corrêa de Azevedo e Raul Rodrigues Gomes, entre outros agentes culturais 

importantes, ele contribuiu a para a efetivação dos projetos que garantiriam a criação das duas 

instituições chaves no processo de consolidação do meio artístico na cidade. O texto 

biográfico dedicado a Curt, de autoria do intelectual Nelson Luz, amigo de Freyesleben e 

também pintor e crítico de arte da cidade, nos auxiliou a compreender , em alguma medida, a 

                                                
98 BOSCHILIA, Roseli. O Cotidiano de Curitiba durante a II Guerra Mundial. Boletim Informativo da Casa 

Romário Martins, V. 22, nº. 107, out. 1995, p. 32  
99 PROSSER, Op. Cit., p. 233 
100 “1º Salão Paranaense de Belas Artes – Sob o patrocínio do Governo do Estado, está marcado para amanhã sua 

instalação”, Gazeta do Povo, Curitiba: 2 fev. 1944  
101 Convite impresso para o comparecimento às solenidades de inauguração da Escola de Música e Belas Artes 

do Paraná, em nome da Sociedade de Cultura Artística Brasílio Itiberê, 17 abr. 1948 - Disponível no setor de 

documentação Guido Viaro - Solar do Barão. 
102 Nascido em 1910 e falecido em 1990, Erasmo Pilotto foi uma importante personalidade do meio artístico 

curitibano. Como membro fundador da Sociedade Brasilío Itiberê participou do movimento que culminou na 

criação do Salão Paranaense de Belas Artes. Foi diretor da revista Joaquim, periódico encabeçado por Dalton 

Trevisan que se opunha ao preceitos artístico de cunho regionalista associados ao movimento paranista. Atuou 

ainda na esfera política, estando à frente da Secretaria da Educação e da Cultural de 1947 a 49. Dicionário 

histórico-biográfico do Paraná. Curitiba: Chain, Banco do Estado Do Paraná, 1991, p. 367-68. 
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postura mantida por Curt no que tange seu envolvimento com os círculos políticos. Luz nos 

lega a seguinte elocubração: 

[...] (Freyesleben) nunca se arregimentou nas facções da política miúda que, 

infelizmente, sempre campeia nos setores artísticos. Nesse ponto, fez vida mais 

livre, dedicando-se a pintar o que sentia, sem maiores contatos com os comércios, as 
encomendas, as disputas.103  

 Assim, mesmo seu nome não figurando entre os mais destacados pelos jornais e textos 

da época, numa investigação mais atenta, percebemos que Freyesleben esteve constantemente 

presente junto ao grupo de pessoas cuja representatividade para a história cultural curitibana 

não foi obliterada. A fotografia de 1935, na ocasião do I Salão de Artes Plásticas Alfredo 

Andersen é uma das muitas imagens em que Freyesleben aparece circundado pelo grupo de 

artistas e intelectuais que tomaram parte nas políticas culturais ao longo das duas décadas 

subsequentes. 

 

I Salão de Artes Plásticas “Alfredo Andersen”, 1935. Da esquerda para direita: 

Thorstein Andersen, Curt Freyesleben, Augusto Conte, Theodoro de Bona, Guido 

Viaro, João Woiski e João Turin. Sentados: Otávio de Sá Barreto e Raul R. 

Gomes.104 

  

Ainda no que tange à influência e o prestígio junto aos dirigentes políticos de parte 

da intelectualidade curitibana como um aspecto crucial para a solidificação de instituições 

basilares na formação de artistas, validação e circulação das obras ao longo da década de 

1940, pensamos ser relevante uma pequena apresentação de Raul Rodrigues Gomes. Pois, 

subscrevemos as afirmações de especialistas em história da arte paranaense, como Maria José 

Justino e Elizabeth S. Prosser, ao perceber tal personalidade como um dos principais mentores 

                                                
103  LUZ, Nelson. “Fresyesleben”, documento datilografado, 26 páginas, s/ data – disponível no setor de 

documentação do Solar do Barão, Curitiba. 
104 In: Panorama da arte do Paraná II: discípulos de Andersen e artistas independentes. Exposição no BASEP, 

ago. a set. de 1976. Curitiba: BADEP, 1976. Disponível no centro de documentação MAC-PR 
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na execução de projetos vinculados ao desenvolvimento cultural da cidade
105

. Em seu texto 

publicado no Diário do Paraná em novembro de 1969, o próprio Raul R. Gomes nos lega um 

relato de suas atividades: 

[...] O plano aludido era este: apesar das mil dificuldades com que lutava, projetei 

um movimento muito sério de incremento das letras, artes e até ciência. Isso na 
década dos 40, mais precisamente em 43. Visava criar 1º - uma editora [...]; 2º - uma 

sociedade de artes musicais que surgiu com o nome de Sociedade de Cultura 

Artística Brasílio Itiberê da Cunha – SCABI; 3º - o Salão de Belas Artes que foi 

instituído e está no seu 26º. 

 

Repito: fundei todas essas instituições. O primeiro Salão foi organizado por mim, 

Erasmo Pilotto, Theodoro de Bona, João Turin, com o apoio irrestrito do imortal 

Manuel Ribas. Surgiu com prêmios, com diplomas etc. Fiz parte da comissão 

organizadora durante três ou quatro anos. Organizei também a Sociedade Amigos de 

Alfredo Andersen [...] 

[...] Tudo isso referente à SCABI, GERPA, Salão de Belas Artes, exposição de 
artistas paranaenses no Rio. [...]106  

Encontramos também, nos documentos referentes ao primeiro Salão Paranaense 

disponíveis para consulta no centro de documentação do MAC, uma carta endereçada a 

Valfrido Pilotto - então chefe de gabinete do Secretário do Interior, Major Fernando Flores - 

de autoria de Gomes, em que este descreve as condições de elaboração do projeto para a 

criação do certame oficial. 

[...] Elaborado cuidadosamente por mim, pelo De Bona e pelo Sampaio, tivemos em 

vista associar o Governo do Sr. Manoel Ribas a uma notável iniciativa artística sem, 

entretanto, amarra-lo pecuniariamente a vultosos compromissos. 

[...] Os sonhadores como Viaro preconizavam um salão brasileiro. Achamos muito 

para uma primeira arrancada. Façamos o Salão nº 1, depois o nº 2. E posteriormente 

concretizemos um plano mais amplo. 

Se com teu concurso pudermos quanto antes conseguir a aprovação do projeto [...] 

Mais de uma vez o Sr. Ribas me prometeu torná-lo lei. Até hoje ficou em promessa. 

Ajudes-me a levá-lo a executá-la.107 

   

 Ao longo de nossa pesquisa, nos atentamos para o caráter variante e por vezes, 

contraditório dos discursos históricos produzidos acerca das relações entre o interventor 

Manuel Ribas e a elite intelectual curitibana, articulada a favor da fundação de tal certame. 

Para Prosser, diferentemente ao que ocorria na esfera do poder federal, onde se verificou a 

participação de parte elite intelectual (logicamente, apenas daqueles favoráveis ao Governo 

Vargas), por meio da concessão de cargos públicos nos setores responsáveis pelas políticas 

                                                
105 JUSTINO, Op. Cit., p. 25-28; PROSSER, Op. Cit., p 234-258 
106 GOMES, Raul. A SCABI e um pouco da sua história. Diário do Paraná, Curitiba: 21 nov. 1969. 
107 Carta de Raul Rodrigues Gomes à Valdrido Pilotto, s/ data. Disponível no centro de documentação do MAC-

PR, grifo nosso. 
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culturais; no Paraná “a elite estadual foi ignorada e até desprezada em suas reivindicações 

pelo governo estadual na pessoa de Manuel Ribas.”
108

 

 De fato, em algumas fontes, como no trecho da missiva supracitado, encontramos 

sinais de certo descontentamento ou temor por parte dos intelectuais paranaenses, quanto ao 

atendimento ou não de suas demandas. Na ocasião da inauguração do 1º Salão, Valfrido 

Pilotto, em nome do governo do qual fazia parte, também revela uma discreta mágoa com as 

políticas culturais vigentes até a ocasião da instituição do Salão:  

[...] E assim continuará sendo, temos a convicção, pois chamando a si o dever de 

instituir exposições como a que ora se inaugura, demonstra, o Governo, de maneira 

inequívoca, o propósito de fazer cessar, para esses assuntos, a fase dos simples 

auxílios à iniciativa particular, e de que se ponha mãos à irretardável tarefa inerente 

aos poderes públicos.109 

 Contudo, em nossa opinião, ainda que as relações entre o interventor e a 

intelectualidade paranaense tenham sido conturbadas como argumenta Prosser
110

, reiterando o 

que tentamos destacar no primeiro capítulo, desde o início do governo de Manuel Ribas, já em 

1932, até a sua saída em novembro de 1945, havia sim, no Paraná um plano econômico e 

social de modernização que em alguma medida contemplava a esfera de políticas culturais. A 

observância de inúmeros testemunhos positivos acerca das realizações do governo de Ribas, 

inclusive do próprio Valfrido, reforça nossa percepção. 

O Sr. Manoel Ribas é aquele homem que, nos intervalos dos seus vultosos encargos, 

vai pessoalmente examinar os desenhos do adolescente humilde e talentoso, - como 

aquele nosso fulgurante Poty Lazzaroto, - e leva-o para o Rio, matricula-o na Escola 

Nacional de Belas Artes, onde já há três anos surpreende professores e críticos.111 

 Raul Gomes, igualmente, enaltece o apoio concedido por Manoel Ribas ao seu intento 

de levar artistas paranaenses para exporem suas obras no Rio de Janeiro:  

[...] Como, porém, tinha promovido a fundação da Sociedade Amigos de Alfredo 

Andersen [...],  me surgiu a ideia de lhe ampliar ousadamente a ação, levando ao Rio 
de Janeiro artistas e quadros de pintores nossos sob a égide de Manoel Ribas, o 

admirável intuitivo então na Interventoria. 

Logrei o apoio incondicional dele [...] O cometimento logrou imenso sucesso. 

Não ensarilhei armas. E me surgiu a arrojada vontade de criar o nosso Salão 

Paranaense de Belas Artes.  

Para tanto me dirigi a Manoel Ribas. E como sempre, em se tratando de 

empreendimentos de educação e cultura, exposto meu plano, ele O aceitou.112 

                                                
108 PROSSER, Op. Cit., p. 230. 
109 PILOTTO, Valfrido, “Discurso de inauguração do 1º Salão Paranaense”, Revista Intercambio – Ano VII, 

janeiro de 45, n.º 1, Rio de janeiro, p. 44 
110  De acordo com Prosser: “O interventor fora responsabilizado [...] pelos intelectuais envolvidos na 

reunificação da Universidade do Paraná, por falta de cooperação e pela paralisação naquela empreitada”. 

PROSSER, Op. Cit., p. 252.  
111 PILOTTO, Op. Cit., 1944 
112GOMES, Raul Rodrigues, texto elaborado para resgatar a história do Salão. s/ data. Disponível para consulta 

no MAC-PR 
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 Escrevendo como Alfredo Emílio sobre o 8º Salão Paranaense de Belas Artes 

realizado no final de 1951, Curt Freyesleben também torna nítida sua gratidão pelas ações que 

tiveram espaço no governo de Manoel Ribas –  

Tornemos a lembrar aqui, num preito de justa homenagem, o nome de Manoel 

Ribas, dinâmico Interventor Federal daqueles dias a quem o Paraná deve a criação 

do Salão Paraense de Belas Artes.113 

 Circunstâncias similares caracterizam a fundação da EMBAP em 1948, já no governo 

Moysés Lupion iniciado em 1947, as quais podem ser percebidas como um desdobramento 

das movimentações artístico-culturais articuladas em 1943.  

Com este objetivo a SCABI iniciou um movimento, através da convocação de outras 

entidades culturais, para que o assunto fosse estudado. Reuniram-se, portanto, a 

Academia Paranaense de Letras, o Centro de Letras do Paraná, o Centro Feminino 

Paranaense, a Sociedade de Amigos de Alfredo Andersen, o Círculo de Estudos 

Bandeirantes, o Instituto de Educação e o Colégio Estadual do Paraná. Diversos 

encontros aconteceram na Diretoria do Instituto de Educação, atraindo, em 

particular, os presidentes e diretores destas conceituadas instituições culturais: Oscar 
Martins Gomes, Raul Gomes, Erasmo Pilotto, [...]. 

Um memorial, assinado por todos os presidentes das principais entidades de 

Curitiba, foi dirigido ao então Governador do Estado, Sr. Moysés Lupion. O 

documento [...], foi entregue diretamente ao Governador. Era o mundo artístico de 

Curitiba que, unido pedia a criação de uma escola oficial de música e belas artes, no 

Paraná.114 

 O antigo sonho de Alfredo Andersen era então concretizado. Fernando Correa de 

Azevedo, foi assim, liberado das suas funções no Instituto de Educação para se dedicar 

exclusivamente à organização da nova instituição de ensino superior em artes. Azevedo, que 

já havia sido escolhido para a presidência da SCABI, cargo que ocupou por trinta anos, foi 

também nomeado como diretor o primeiro Diretor da EMBAP. 

[...] A mesma ata documenta que a proposição do professor Benedito Nicolau dos 

Santos, indicando o professor Fernando Corrêa Azevedo para o cargo, foi ampla e 

unanimemente aclamada pelos presentes. Esta indicação foi logo confirmada pelo 

governador, oficializando-se, assim, o reconhecimento não apenas da comunidade 

de artistas e intelectuais, mas também do governo, pela atuação do professor e, a 

partir de então, diretor.
115

  

 Numa crítica publicada no O Estado do Paraná em 1952, Fresyesleben, “disfarçado” 

de Alfredo Emílio, ilustra sua estima e respeito nutridos por Azevedo, o qual, já no início da 

década de 1950 ocupava o cargo de Diretor do Departamento de Cultura do governo de Bento 

Munhoz da Rocha Neto. 

                                                
113  EMÍLIO, Alfredo. “O 8º Salão Paranaense”, Estado do Paraná, Curitiba: s/ data, 1951. Disponível no 

Encadernado do 8º Salão Paranaense – centro de documentação MAC-PR.  
114  SAMPAIO, Mariza. Memória-Paraná: Fernando Corrêa de Azevedo (1913-1975), Jornal Indústria e 

Comércio, Curitiba: mar. 1989, 163-164. Apud. PROSSER, Op. Cit., p. 257 
115 EMBAP. Um pouco da história da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Texto introdutório ao Guia 

Acadêmico da EMBAP: 1993, Curitiba: EMBAP, 1993 
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É, com justiça, e com muita satisfação, que vamos citar aqui, ainda o nome daquele 

batalhador cuja energia nunca arrefece quando imbuída da melhor boa vontade para 

levar avante um trabalho em honra ao Paraná. Estas referências, quiçá muito 

merecidas, cabem ao Professor Dr. Fernando Correia de Azevedo, exemplar Diretor 

do Departamento de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria essa, 

corretamente superintendida pelo Dr. Newton Carneiro, próveto membro do 

Gabinete do Governador Dr. Bento Munhoz da Rocha Neto.116 

 Logo, a despeito do mérito estético de sua produção pictórica e de seus conhecimentos 

técnicos característicos ao seu metier, fica claro que a escolha de Freyesleben como um dos 

professores fundadores da EMBAP, pode ser inegavelmente associada à dinâmica de relações 

entre artistas, intelectuais e agentes políticos, as quais se processavam em distintas esferas de 

sociabilidade. Com efeito, percebemos que uma das características inerentes ao meio artístico 

curitibano, ao menos, ao longo das décadas de 1940 e 1950, foi justamente essa conformação 

elitista, fechada e voltada pra si. Prosser sintetiza: 

É desnecessário apontar as coincidências entre a diretoria e o conselho técnico da 

EMBAP, a diretoria da SCABI, os membros da Sociedade Amigos de Alfredo 

Andersen, os organizadores do Salão Paranaense de Artes Plásticas e os mentores da 

fundação da nova instituição de ensino.117 

Como membro intrínseco a tal universo, Freyesleben pinta, escreve e se relaciona 

profissionalmente com os indivíduos que transitam pelos mesmos espaços que ele. Um 

segundo trecho do documento encontrado nos arquivos do Solar do Barão nos ajudou ainda 

mais a assimilar como Curt era percebido por seus pares: 

Conheci Freyesleben aí por 1937, quando casei. Não lembro como se deu a 

apresentação. Talvez naquela roda de gente de arte, pois ele era também da poesia, 

dos romances e das crônicas e, principalmente, muito sensível à música erudita, 

cujos ambientes frequentava, sempre muito bem posto, muito amável e conversador. 

Fazia amizades com facilidade, dava-se com todo mundo e estava sempre visitando 

as famílias, as redações, as rádios, as solenidades, os açougues, as lojas, as 

repartições. Ministros, generais, governadores, bedéis, negros, brancos, padres, 

almoxarifes, motoristas e, principalmente artistas de todas as artes, esse era e 

sempre foi o mundo de Freyesleben. E sabia o nome dos cachorros do seu fulano, 
conversava com os canários e as orquídeas do seu sicrano, era íntimo dos macacos e 

das araras do Passeio Público, estava a par de tudo quanto ocorria na cidade, no 

Brasil e no estrangeiro.
118

 

 

2.2 O mestre Freyes 

 
[...] o Professor medíocre obriga o aluno a aceitar determinada ‘fatura’, e assim, de 

início, mata, mutila e obstrui ao novato inexperiente, o desabrochamento do 

‘individualismo’ - peculiar ao estigma que vinculisa (sic) o caráter de cada qual.119 

                                                
116 EMÍLIO, Alfredo. “8º Salão Paranaense”, O Estado do Paraná, Curitiba: jan. 1952. 
117 PROSSER, Op. Cit., 262-63 
118 LUZ, Nelson. Documento datilografado do Solar do Barão, Op. Cit. 
119 EMÍLIO, Alfredo. “I Salão Paranaense de Belas Artes”, O Dia, Curitiba: nov. 1944 
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Nos três primeiros anos, a EMBAP funcionou no edifício do Instituto de Educação do 

Paraná, mesmo local em que Mariano de Lima havia organizado sua Escola de Belas Artes e 

Indústrias 
120

 e onde, anos mais tarde, Erasmo Pilotto fora coordenador da Escola de 

Professores de Curitiba. A partir da década de 1950, a sede da Escola passa a ser 

definitivamente o prédio localizado na Rua Emiliano Perneta, nº. 50.121 

As fontes acerca das atividades desenvolvidas por Freyesleben como professor da 

EMBAP são tanto quanto difusas Ao que parece, no ato de fundação, Freyesleben foi 

nomeado para ministrar a disciplina “Perspectiva e Sombra”
122

. Tal escolha foi discutida, anos 

depois, por Adalice Araújo, importante artista, crítica e estudiosa da arte paranaense, por 

considerar que dentre o grupo de artistas que assumiram as primeiras disciplinas ofertadas, 

Curt, por suas técnicas artísticas características, não era o nome mais indicado para o cargo. 

Chama a atenção o limitado número de disciplinas ofertadas pelo Departamento de 

Belas Artes e o caráter aleatório em relação à escolha de professores. Por exemplo, 

Freyesleben era menos indicado para ministrar Perspectivas e Sombras: com sua 

formação altamente científica [...], Lange de Morretes estava muito mais apto para 

assumir esta disciplina.”123 

Reservamos o terceiro capítulo deste trabalho para nos aprofundarmos na análise de 

algumas das produções pictóricas de Freyesleben com o objetivo de melhor compreender suas 

opções técnicas, formais e as poéticas constituintes de suas criações artísticas, mas, já 

adiantamos que a percepção da autora quanto à nomeação contraindicada, ou “aleatória”, 

como se refere Araújo, para a disciplina, nos parece oportuna. De fato, posteriormente, 

Freyesleben passará a ministrar a disciplina de “Paisagem”, o que comprovamos pela 

localização de um grande número de fotografias de aulas suas ministradas em Caiobá e em 

outros espaços abertos no início dos anos 1960.
124

 

 

 

                                                
120 CARNEIRO, Newton. “Mariano de Lima e o ensino de artes em Curitiba”, Revista do Instituto de Letras e 

Artes. Curitiba: UFPR, 1972 
121 PROSSER, Op. Cit., p. 268 
122  Livro de Atas das reuniões da Congregação da EMBAP (1948-1988) – Disponível no centro de 

documentação da EMBAP. 
123 ARAÚJO, Adalice em depoimento a Prosser, 2001. Apud. PROSSER, Op. Cit., 264  
124 Além da abundância de material fotográfico disponíveis no Centro de Documentação do MAC-PR, não 

localizamos documentos que especifiquem a data de quando Curt Freyesleben passa a ministrar a disciplina de 

paisagem. 
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Curt Freyesleben com alunas numa aula de paisagem, 

Caiobá, 1962.125 

Todavia, encontramos também, a menção de que Curt teria lecionado ainda a 

disciplina de “Natureza Morta”. A informação pode ser conferida na Revista Textura do 

primeiro semestre de 1981, exemplar exclusivamente dedicado a Freyesleben. Tal impresso 

foi publicado pela Secretaria de Estado da Cultura e do Esporte
126

 como parte do projeto 

“interessado em detectar os ‘elos’ fundamentais que permitem [...] dinamizar a análise do 

desenvolvimento das linguagens artísticas entre nós (paranaenses) [...].”
127

 

Na avaliação de Luz, apesar de Freyesleben nunca ter “servido” para professor, pois 

era “a sua maneira, muito aferrado às próprias ideias, [...], às técnicas de sua pintura”
128

, o 

pintor assessorou muito seus alunos, sobretudo, no que diz respeito ao trato da cor.
129

 A 

apreciação de alguns depoimentos de seus ex-alunos publicados na imprensa em anos 

posteriores à sua morte (1970),  nos levou a percebê-lo como uma presença influente no que 

diz respeito a formação técnica e artística de seus alunos  – 

[...] durante a aula tomava o pincel de nossas mãos, apropriava-se de nossa obra, 

terminava nosso trabalho, assinava e presenteava a obra ao dono. [...] Mas eram 
geniais suas pinceladas aleatórias. Paisagens de céu cor de rosa, reflexo verde no 

nariz... [...] era o mestre amigo, carinhoso, humano. Nos queríamos muito.130  

 

 Afora sua comentada teimosia, seu perfeccionismo ou seus princípios artísticos e 

estéticos pouco versáteis, como afirma Luz - “ ueria as formas conhecidas, as perspectivas, a 

composição. [...] e quando os pontos de vista alheios não concordavam com os seus, 

desconversava e pronto! Freyesleben só admitia a pintura ocidental [...].” -  é axiomático 

                                                
125 Fotografia s/ crédito, Pasta Waldermar Curt Freyesleben – MAC-PR.  
126 Waldermar Curt Freyesleben, Textura Revista Paranaense de estudos culturais, Op. Cit, p. 23 
127Ibidem., p. 2 
128 LUZ, Nelson. Documento datilografado.Op. Cit.  
129 Idem. 
130 ANDRADE, Lauro. “Artes plásticas memória”, Diário do Paraná, Curitiba: 24 abr. 1977  
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afirmar que tendo lecionado na EMBAP de 1948 até sua morte em 1970, Curt foi parte 

integral e influente da formação de diversas gerações de pintores paranaenses. Tal percepção 

nos levou a seguinte interpelação: como um respeitado e querido professor da EMBAP que 

lecionou por mais de 20 anos influenciando gerações de novos pintores, poderia figurar nos 

trabalhos historiográficos, como o de Eliane Borges e Soleni T. B. Fressato
131

 apenas como 

um “discípulo”?  

Costumava me chamar de Matisse, o que aliás não era muito do meu agrado, porque 

eu teria preferido ser chamado de Renoir. (...) Passados tantos anos, ainda hoje me 
dou conta quando me lembro daquele fato (...). Como não gostar de uma pessoa 

assim, Freyes, além de excelente professor, excelente artista, mostrava-se tão 

vulnerável quanto nós como seres humanos e que nos dava a oportunidade de, sem 

dramas ou alarde, participar de seu mundo de sonhos?132 

 

Ao comentar os trabalhos expostos no 4º Salão de Alunos, da Secção de Artes 

Plásticas, da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, realizado em dezembro de 1951, 

Curt deixa transparecer o elevado valor que atribui à formação artística regular e às 

disciplinas acadêmicas tradicionais. Ainda, denota uma concepção bastante rígida quanto ao 

caráter processual e gradual do desenvolvimento técnico exigido aqueles que visavam 

produzir a boa arte - “O tempo é fator decisivo na arte.” 
133

. Ao narrar seu passeio pelo Salão 

acompanhado por duas alunas, o pintor escreve: 

Tanto Odette (Angely) quanto Daisy (Essenfelder) pensam muito bem sobre o 

“Desenho do Gesso”; dizem elas: “só quem aproveita o máximo na classe do 

“Desenho do Gesso”, terá a sua tarefa facilitada na classe do “Desenho do Modelo 

vivo”, e isso porque terá compreendido a importância dos valores no desenho e , 

posteriormente também na pintura. E para compreender o valor no desenho, é 

necessário o curso do “Desenho do Gesso.” 

[...] Precisamos citar aqui os alunos: Lenir Mehl, Carmen Weidner POntoni, Muriel 

Holzman, Ninon Muller, Hans Joaquim Urban e Maria da Conceição Cercal, alunos 

esses que muito bem aprenderam os conhecimentos do desenho do gesso, e cujos 

trabalhos expostos atestam profícua aplicação e muito honram o Estabelecimento 

Educandário da Escola de Musica e Belas Artes do Paraná."134 

  O tom sempre elogioso aos alunos é marca indistinguível das críticas escritas por 

Freyesleben. Considerando o conjunto de textos localizados, constatamos como uma de suas 

preocupações parece ser o enaltecimento e exaltação da instituição da qual faz parte, dos seus 

colegas de profissão, dos seus alunos e da arte paranaense em geral.  

                                                
131 BORGES, Eliane; FRESSATO, Soleni T. B, Op. Cit., p. 63-80. 
132 Depoimento anônimo de um ex aluno, Imprensa Oficial do Paraná, Curitiba, 5 abr. 1988 
133 EMÍLIO, Alfredo. “I Salão Paranaense de Belas Artes”, O Dia, Curitiba: nov. 1944 
134 EMÍLIO, Alfredo. “ º Salão de alunos da Secção de Artes Plásticas, da Escola de Música e Belas Artes do 

Paraná”, Serviço para O Estado do Paraná, Curitiba: dez. 1951 (grifo do autor). Documento disponível no 

MAC-PR 
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Ninon Múller, Hans Urban, Lenir Mehl, Muriel Holzmann, Adalice Araújo, Zilá 

Sicuro e Maria Conceição [...], realmente merecem o maior cumprimento, pois, 

apresentaram, cada qual, trabalho de grande esmero e  comprovaram o 

aproveitamento auferido na Escola de Música e Belas Artes do Paraná.  

[...] Há muitos e variados processos na arte gráfica, e é muito curioso observar-se o 

que há de interessante já realizado neste setor, [...] relativo às Artes Gráficas, em 

cujo panorama tanto se destacam os alunos e muito se evidência o nome do nosso 

ilustre Professor Guido Viaro.135 

 Findada a excursão, Freyesleben, manifestamente satisfeito, ainda acrescenta: 

[...] encerramos com todas as formalidades a festa do nosso carinhoso encontro no 

Salão dos alunos da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E Daisy e Odette 
mergulharam célebres na cidade já afundada na atmosfera de safira da noite que fora 

baixando... Mais uma festa de arte que se deslocou no horizonte da nossa vida...136 

 Logo, a grosso modo, podemos afirmar que em razão do próprio elo com seus 

fundadores, o ensino formal das artes plásticas ofertado pela EMBAP, pautava-se em métodos 

didáticos tradicionais e conservadores que remontavam as estruturas curriculares das 

academias europeias desde o século XIX.
137

 Assim, os princípios pedagógicos empregados 

por Curt no decorrer de sua trajetória dentro da instituição não podem ser puramente 

considerados como retrógados ou obsoletos. Para melhor situar as características do ensino 

das artes plásticas consagrado neste espaço institucional da cidade, é preciso, verdade seja 

dita, perceber a próprias referências que compunham e constituíam as poéticas artísticas dos 

mestres e diretores que ali atuavam. 

 

Sentados, da esquerda para a direita, estão os seguintes professores: 

Leonor Botteri (1916-1998)(trajando vestido claro em decote “V” com 

                                                
135 Idem. 
136 Idem. 
137  Para um maior aprofundamento no assunto ver: LEÃO, Geraldo. Escolhas abstratas, arte e política no 

Paraná – 1950-1962. Dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós Graduação em História da UFPR, 

Curitiba, 2002, p. 57. 
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cinto escuro), Waldemar Curt Freyesleben (trajando jaleco de pintura e 

meias brancas), João Ramalho (com as mãos nos joelhos) e Theodoro de 

Bona (de óculos). Entre os alunos encontram-se os seguintes atuais 

artistas e/ou professores: Icléa G. Rodrigues, Ivens Fontoura (agachado 

entre Leonor Botteri e Freyesleben), Fernando Calderari (logo atrás de 

Theodoro de Bona), João Osório Brzezinski (logo atrás de João 

Ramalho), Juarez Machado (no alto, na fileira atrás de Freyesleben).138 

 

2.3 "Acadêmicos e modernos" - Freyesleben entre as polêmicas do Salão Pa-
ranaense de Belas Artes.  

 

Um ‘Salão de Artes’ constitui sempre, em qualquer estação do ano, um centro de 

irradiação humana [...]139 

 De forma sumária, de acordo com o que depreendemos da análise dos debates críticos 

acerca do Salão Paranaense de Belas Artes e da documentação oficial referente ao certame, 

pensar a oposição recorrente entre “acadêmicos” e “modernos” demanda considerar uma vasta 

gama de fatores que não se relacionam especificamente com as características intrínsecas às 

obras de arte apresentadas. Desde a primeira edição do Salão 
140

, a “Secção de Pintura” estava 

divida em duas categorias – “Divisão Geral” e “Divisão de Arte Moderna” – havendo apenas 

uma medalha de ouro (premiação máxima) paras as duas categorias
141

, o que corroborou, 

desde a primeira edição do certame, para a formação de duas vertentes contrárias: 

“acadêmicos” e “modernos”. Contudo, não encontramos critérios discriminatórios para 

alocação das obras em uma ou em outra categoria, o que em, alguma medida, já demonstra o 

imbricado sistema de juízos variantes relativos à classificação de uma determinada obra como 

moderna ou não. 

 De fato, em termos oficiais, ao longo da década de 1940 até fins de 1950, a produção 

da geração de pintores da qual Freyesleben fazia parte dominou os espaços de validação 

institucionais dedicados às artes plásticas no Estado, isto é, as comissões organizadoras e 

premiações do Salão Paranaense de Belas Artes e as cadeiras da EMBAP. O que é, ao nosso 

ver, historicamente compreensível, posto que, conforme explicitamos até aqui, foram eles 

                                                
138 Fotografia de grupo de alunos e professores captada no Atelier de Modelagem da EMBAP no início dos anos 

1960. Disponível nos arquivos do Museu Alfredo Andersen – Curitiba. 
139 FREYESLEBEN, Waldemar. “5º Salão Oficial Paranaense de Belas Artes”, O Dia, Curitiba: 25 dez. 1948 
140 Ainda que no Decreto n.º 2004, o qual instituituiu a realização do evento apontasse a existência de quatro 

categorias: Pintura, Escultura, Arquitetura e Desenho, na primeira edição do evento foi organizada apenas a 

exposição de Pintura. As demais categorias só passaram a fazer parte do certame ao longo das edições seguintes. 

“Ato da Interventoria Federal no Estado - Decreto n.º 2004, Diário Oficial do Paraná, Curitiba: 27 set. 1944 - 

disponível nos arquivos do MAC-PR; Para maiores detalhes sobre a organização dos demais Salões vem em 

JUSTINO, Maria José. Op. Cit, 1995. 
141 Atos do decreto nº. 2009 - Aprova o Estatuto do I Salão Paranaense de Belas Artes, Curitiba: 26 out. 1944. 

Disponível nos arquivos do MAC-PR. 
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muitos dos agentes responsáveis pela consolidação de tais instituições. Sob tal premissa, 

rotulou-se como “acadêmicos” os trabalhos de pintores como Freyesleben, Traple, João 

Ghelfi, Lange de Morretes entre outros artistas que haviam estudado com Alfredo Andersen. 

Para Freitas, estes pintores tendiam “à preservação dos códigos naturalistas”
142

. A frente 

“moderna” estaria então, a princípio representada por aqueles nomes que não se vinculavam a 

tradição artística iniciada com Andersen. Justino fala em duas linguagens principais que 

orientaram os artistas em Curitiba nas décadas de 1940 a 50, o “andersismo, evolução do 

naturalismo para o impressionismo [...] e a de Viaro, inclinada para o expressionismo”
143

. 

Portanto, através das fontes apresentadas, o primeiro imperativo que definiu o sentido do 

moderno foi a oposição à centralidade de Alfredo Andersen como mentor e talento máximo 

da produção artística no Estado. Em nossa percepção, não havendo, de maneira geral, uma 

plataforma específica fundamentada para discussões e manifestos sobre a arte moderna, estes, 

se modificavam conforme seus enunciadores. Em meio a tal cenário, tendo sido aluno de 

Andersen e apólogo incontestável do legado deixado pelo mestre norueguês, Freyesleben era 

tido como um pintor acadêmico.  

Já se disse que se pode elogiar Viaro sem desmerecer Andersen. Pois esse é o ponto 

preciso: não se pode. (...) Há um tempo para semear e outro para colher; se houve 

um tempo em que era de bom tom admirar Alfredo Andersen, agora é necessário 

exorcizar sua sombra144. 

 Todavia, a contraposição entre “acadêmicos” e “modernos”, principalmente nestes 

anos iniciais do Salão mostra-se um tanto problemática. Seguindo os mesmos passos da 

argumentação de Chiarelli, se partirmos do suposto critério de definição da pintura moderna 

sustentado pela independência de uma obra em relação a sua realidade externa
145

, a 

especificação de uma pintura de Viaro como moderna, por exemplo, e uma de Freyesleben 

como acadêmica poderia ser questionável, uma vez que, sob critérios rigorosos quanto a 

autonomia formal e narrativa da pintura moderna, ambos os autores, cada um a seu modo, 

estão comprometidos com a representação naturalista instaurada no renascimento
146

. Ainda, 

se inserimos nesta discussão sobre a pintura dita moderna ou a pintura acadêmica 

apresentadas no salão oficial, comparações com os debates vigentes em relação a algumas 

                                                
142 FREITAS, Artur. Arte e contestação: o Salão Paranaense nos anos de chumbo. Curitiba: Medusa, 2013  
143 JUSTINO, Op. Cit., p. 12 
144 TREVISAN, Dalton. “Viaro Helás... e abaixo Andersen”  Joaquim, Curitiba, nº 7, dez. 1946. p. 10  
145  CHIARELLI, Tadeu. “Entre Almeida Jr. E Picasso”, in: FABRIS, Annateresa (org.) Modernidade e 

modernismo no Brasil, Campinas, SP: Mercado de Letras, 1994. p.57 
146  Para um maior aprofundamento nas questões sobre autoreferencialidade e autonomia como conceitos 

fundadores da arte moderna ver em: FABRIS, Annateresa “Arte moderna: algumas considerações”. In: FABRIS, 

Annateresa; ZIMMERMANN, Silvana. Arte moderna. São Pulo: Experimento, 2001, p. 15-7. 
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produções imanentes de outros meios artísticos como o do Rio de Janeiro e São Paulo, 

marcados pelas experiência concretistas e pelas linguagens abstratas, sobretudo, após a 

primeira Bienal de 1951, as balizas entre caráter moderno e o acadêmico dos pintores 

curitibanos tornam-se ainda mais problemáticos.  

 Entretanto, como bem salienta Nascimento, “o artista estabelece uma relação entre a 

arte que se fazia a partir das condições existentes no ambiente [...]”
147

, ou seja, “não se pode 

afirmar [...]  que os artistas da época tivessem consciência da chamada ‘arte de fundo de 

quintal’ (definida essencialmente por paisagens e retratos)” 
148

. Mas, um olhar consciencioso 

lançado do presente para o passado, revela certo “atraso”, ou melhor, certa discrepância no 

que diz respeito às pesquisas artísticas realizadas pelos pintores curitibanos até fins de 1950, 

em relação aos ambientes supracitados. Sobre tal questão, Justino aponta: 

A escolha da própria pintura como espaço privilegiado revela o peso acadêmico do 

salão no seu começo. Enquanto lá fora vivia-se a aventura do objeto, insistíamos na 

pintura, e o Salão era lugar exclusivo de contemplação. 

[...] Desfile de políticos, do clero, dos militares e da sociedade curitibana. Na época, 

a cultura dava prestígio. No entanto, gradativamente, as inaugurações vão se 
voltando para os profissionais da arte.149 

 Todavia, não é nosso intento aqui, sugerir uma correlação do tipo centro-periferia, 

“como se o eventual desequilíbrio simbólico entre contextos geográficos distintos fosse 

sempre uma expressão direta do desequilíbrio econômico ou político”
150

. Apenas procuramos 

tornar claras algumas das especificidades sobre os sentidos assumidos pelos discursos 

modernos aplicados à produção artística na metade do século XX em Curitiba. Tal 

preocupação se justifica em virtude de uma das questões centrais que norteia nosso trabalho - 

Seria, de fato, Freyesleben um pintor e crítico de arte orientado estritamente por uma visão 

artística acadêmica?  Para outro pintor, de uma geração mais jovem que a de Curt, não resta 

dúvida: 

[...]Mas, como explicar, na constituição do Júri deste Salão, a presença unanime de 

das honorabilidades rançosas? Por que os dois membros da Comissão Julgadora, [...] 

são ambos acadêmicos, bonzos reconhecidos, avessos à arte moderna [...] 

Especialmente de saber eleito o Sr. Freyesleben, essa notabilidade provinciana 

[...]?151  

                                                
147 NASCIMENTO, Carla. Nilo Previdi: Contradições entre a Arte Moderna e Arte Engajada na Curitiba entre os 

anos 1940-60. (Mestrado em História) UFPR, 2013p. 119 
148 Ibidem., p. 120 
149 JUSTINO, Op. Cit., p. 1-6 
150 FREITAS, Op. Cit., 2013, p. 72 
151 PERSIO, Loio. “O XIV Salão Paraense de Belas Artes ou a burrice oficializada”. O Estado do Paraná. 

Curitiba, 27 dez. 1957 (grifo nosso) 
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 Quanto à acusação de Pérsio - Freyesleben como “avesso a à arte moderna” -, 

voltaremos ao tão emblemático fragmento no decorrer deste tópico, por ora, interessa-nos 

discutir a associação entre academicismo e “provincianismo” que permeou os debates acerca 

do Salão. Indiferentemente ao lugar de onde emana o discurso - fosse o mais conservador dos 

agentes, ou o mais obstinado dos “modernos” - o que se verifica em recorrentes falas é o 

desejo de inscrever uma identidade cultural no Paraná merecedora de reconhecimento em 

âmbito nacional. Conforme anteriormente exposto, desde a metade da década de 1940 até 

meados de 1960, havia no meio artístico, assim como nos projetos políticos o intento de 

“libertar o Paraná de seu isolamento provinciano” 
152

. Para Antonio Candido de Mello Souza, 

a relação dialética entre o local e o cosmopolita é uma forma comum de longa duração
153

. 

Com efeito, constatamos de fato, a recorrência de inúmeros comentários de críticos e 

intelectuais desejosos pela legitimação do meio artístico paranaense como um dos “grandes” 

no cenário nacional. Selecionamos dois pareceres de caráter opostos e pertences a momentos 

distintos que reforçam nossa afirmação. O primeiro, de autoria de Nelson Luz data do início 

do ano de 1948, portanto, antes da fundação da EMBAP e se refere ao 4º Salão Paranaense:  

Lembro-me de uma entrevista em que Picasso falava sobre o ambiente artístico em 

Paris. E afirmava (...) que de uma laranjeira (Paris) só poderíamos esperar laranjas 

(arte arejada). Em proporção a Picasso (...), os nossos pinheiros só poderão dar 

frutos pinhões, mas é claro! (...) O IV Salão Paranaense foi a feira dos pinhões. 

Alguma falta de seleção, pois a oferta era pequena e eram fracos e carunchados. Isso 

fez com que os pinhões maiores parecessem gigantes de boa qualidade. (...) Fala-se, 

agora na fundação da Academia (EMBAP). A ideia é interessantíssima e se se 

souber aproveitar os valores, daremos um pulo imediato para adiante.154  

O segundo, alude ao período iniciado nas primeiras décadas dos anos 1960, quando as 

produções não-figurativas, consideradas por parte dos agentes culturais como 

“indiscutivelmente” modernas por traduzirem as experimentações plásticas recentes e se 

destacarem em exposições e eventos artísticos de proporções internacionais, passam a ser 

premiadas – percebemos o contento do artista Ennio Marques Ferreira, então diretor do 

Departamento de Cultura, ao ratificar que o principal certame de arte da cidade era requisitado 

por críticos e artistas “de fora”. 

Acredito que a excepcional premiação – a mais elevada do Brasil (com exclusão é 

claro da Bienal e dos Prêmios de Viagem do Salão Nacional), que atraiu para 

Curitiba grandes vultos da arte contemporânea do Brasil, fez desta a maior mostra de 
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artes plásticas até hoje realizada em nosso Estado e talvez o mais importante salão 

regional do país. Esta é a opinião de críticos e artistas que aqui vieram 

especialmente para visitar o Salão do Paraná.155 

 Tanto por sua participação nas comissões julgadoras ou como artista concorrente às 

premiações do certame, e principalmente por sua atividade como crítico de arte, investigar a 

trajetória de Freyesleben no meio artístico curitibano demanda considerar o amplo quadro de 

elementos inerentes a tal meio. Agente e expectador de seu ‘campo de trabalho’, Freyes, como 

era chamado por seus colegas de profissão, não estava imune às inquietações compartilhadas 

pelos artistas curitibanos. Sua vontade de ver a pintura paranaense e seus participantes 

sobressaírem-se no contexto nacional era inconteste. 

Assim aconteceu quando da realização do último grande “Salão Paranaense” em 

1951, que, apesar dos pesares, constituiu, assim mesmo, uma consagradora festa 

artística e pôs em relevo, altissonantemente, o mérito e o prestígio do Paraná nas 

artes, considerando este, em face da evolução das artes nacionais, como parcela 

eficaz da constelação artística do Brasil. O Salão Paranaense em nada ficou devendo 

aos Salões dos demais Estados. 

[...] 

A sua grande tela, “Fundação de Curitiba”, que se encontra na “Sala de Honra” do 

Colégio Estadual, admirada que foi no Salão Nacional de Belas Artes e nos Salões 

do Paraná, esta sua soberba composição em nada desmerece no confronto com as 
obras dos grandes compositores da pintura nacional. “Fundação de Curitiba” 

representa um documento artístico de valor universal, ao mesmo tempo que é o 

cartão-de-ouro do artista Theodoro de Bona, filho privilegiado do Paraná, orgulhoso 

deste seu cidadão que tão alto eleva, dentro e fora das nossas fronteiras, o espírito 

paranista da terra das araucárias.156  

 Ainda neste mesmo texto sobre os acontecimentos e obras pertinentes ao Salão de 

1951, Curt anuncia uma longa série de elogios à artistas como Leonor Botteri, Isolde Hötte, 

João Turin, Lange de Morretes, Nelson Luz, Innocência Falce, Zorá Silva, Thorstein 

Andersen, entre outros, que não enviaram obras para participar do certame. Mas, ao final do 

texto, os censura, pelo o que Curt atribui como o não cumprimento do dever para com a arte 

paranaense: 

Em dezembro do corrente ano realizar-se-á o 9 º Salão Paranaense de Belas-Artes. 

Acreditamos que será o maior Salão efetivado nas nossas plagas artísticas, e oxalá 

participem deste próximo-futuro grande certamen oficial de belas-artes em Curitiba, 

artistas brasileiros de todos os Estados e Estrangeiros em geral. 

O Paraná, pela sua Secretaria de Educação e Cultura, os convida desde já e o Paraná 

da Arte espera que cada artista cumpra o seu dever, o seu dever de comparecer ao 9º 

Salão Paranaense de Belas-Artes de 1952.157 

O envolvimento de Freyesleben com o Salão Paraense, para além da condição de 

pintor selecionado, data da primeira edição do evento em 1944. O cumprimento da 

                                                
155 FERREIRA, Ennio Marques. “Salão do Paraná na Berlinda”. Curitiba: O Estado do Paraná, 28 dez. 1962 
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determinação expressa no Artigo 20 do Estatuto do 1º Salão Paranaense de Belas Artes, 

impediu que o artista concorresse aos prêmios correntes naquele ano - ainda que contasse com 

três obras suas selecionadas: o Retrato de Silvina Bertagnoli, de 1944, além de mais duas 

paisagens, cujas datas não conseguimos identificar
158

 - sua atuação como um dos membros da 

Comissão Organizadora e também como parte do júri, ao lado de Guido Viaro e Pedro 

Macedo, vedou sua concorrência à medalhas ou menções honrosas.
159

  

Ao todo, como artista expositor, Freyesleben participou, nada menos do que de 14 

edições do Salão Paranaense de Belas Artes. A pouca documentação preservada e de maneira 

quase arbitrária não nos permite saber com precisão quais foram as obras submetidas e aceitas 

nos certames. São pouquíssimos os catálogos preservados, bem como as fichas de inscrição. 

Há alguns anos, cuja documentação é abundante, como no caso da primeira edição em 1944, 

outras vezes, não encontramos quaisquer evidências de que de fato o Salão tenha ocorrido, 

como é o caso de 1945
160

.  Por meio das evidências disponíveis, ordenamos a seguinte 

trajetória de obras expostas: 1º Salão, realizado em 1944; 3º Salão em 1946; 4º - 1947; 5º - 

1948; 8º- 1951; 9º - 1952; 10º - 1953; 11º- 1954; 12º - 1955; 13º - 1956; 14º- 1957; 15º - 

1958; 17º - 1960 e 18º em 1961.
161

  

Mas, a primeira medalha viria apenas em 1951 na 8ª edição do Salão, quando Curt foi 

agraciado com a prata pelo “Retrato do Senhor Viriato de Souza”. Com um intervalo de cinco 

anos, o pintor voltaria a figurar entre os premiados em 1956, desta vez em primeiro lugar, 

garantindo a medalha de ouro com a célebre composição “O Sósia”, pintada dez anos antes da 

data da premiação.
162

 O período compreendido entre o final da década de 1940 até o fim dos 

anos 1950, pode ser assinalado como o momento de maior produtividade laboral de 

Freyesleben. Além da profusão de textos críticos de autoria do autor (muitos como Alfredo 

Emílio) datados deste período
163

, ele ainda conseguiu a medalha de prata em 1950 no 3.º 

Salão de Belas Artes do Clube Concódia, com o “Retrato de Estanislau  raple”; uma 

premiação com o bronze no 4º Salão de Belas Artes do Rio Grande do Sul em Porto Alegre 

em 1953 com a obra “Vovô Biendrodt”. No ano seguinte Curt ganha a prata no mesmo salão 

gaúcho, desta vez com “Fébora F. Biernbrodt e mais uma premiação no Salão de Belas Artes 
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de Primavera do Clube Concórdia de Curitiba em 1954, medalha de ouro pela composição 

“Vavá”.
164

 

Como membro de comissão organizadora e julgadora, além do evento supracitado, 

Freyesleben exerceu a função de jurado na edição de 1955 - o 12º Salão Paranaense de Belas 

Artes, dividindo o júri com Paulo Emílio Gomes e Artur Nísio. E ainda protagonizou, como 

jurado, o polêmico episódio envolvendo os prêmios distribuídos no 14º Salão Paranaense de 

Belas Artes em 1957, o “Salão dos Pré Julgados”.
165

 

 

 
Comissão Julgadora do XIV Salão Paranaense de Belas Artes, 1957. Da 

esquerda pra direita: Gerson Pompeu Pinheiro, Waldemar Curt 
Freyesleben e Tasso Correa. A obra ao centro de Arcangelo Ianélli foi 
premiada com medalha de ouro.166  

 

 No final dos anos 1950, o clima de inquietação entre os jovens pintores, muitos deles, 

egressos da EMBAP, contrastava com a tradição artística estabelecida ao longo de mais de 

dez anos de edições do Salão comandas pelo grupo que havia promovido as mudanças 

culturais no início dos anos 1940. As divergências entre as gerações não eram apenas de 

cunho estilístico, elas se davam também quanto às concepções diferentes sobre a função da 

arte. Os jovens artistas como Fernando Velloso, Loio Pérsio, Garfunkel, Violeta Franco e 

Ennio Marques Ferreira se reuniam em lugares como no ateliê de Violeta, a “Garaginha” ou 

na fábrica de molduras de Ennio, transformada em galeria em 1957 e apelidada de Cocaco, 

para discutir sobre suas pesquisas artísticas e buscar meios para “reformar o Salão 

Paranaense”.
167

 Freitas acrescenta que: 
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[...] a atuação docente de Poty Lazzaroto e Guido Viaro, recém saídos (no início dos 

anos 1950) da revista Joaquim, foi decisiva para a formação de pequenos cenáculos 

de jovens artistas paranaenses abertos ao modernismo. Afastados tanto [...] de 

Andersen quanto do concretismo, artistas como Loio Pérsio, Ennio Marques, Violeta 

Franco, Fernando Velloso [...] se envolveram com um expressionismo leve, de 

tendência social e humanística [...].
168

 

 De fato, o panorama geral desde a segunda metade da década de 1950 havia se 

transformado profundamente desde os anos iniciais do Salão. O contato dos jovens pintores 

paranaenses com as experimentações artísticas que ocorriam em outros meios se intensificou 

neste período. Na Bienal de Veneza o expressionismo abstrato foi consagrado tendo Pollock e 

De Kooning como representantes máximos do movimento, a própria organização da Bienal de 

São Paulo, que fora visitada pelo grupo de jovens artistas paranaense, abriu caminhos para a 

inserção do Brasil no circuito de arte moderna internacional.
169

 No plano político, a situação 

também era complexa, o país passava por um período de instabilidade e incertezas desde o 

suicídio de Getúlio Vargas em 1954. Nascimento compara a situação dos artistas curitibanos 

na década de 1950 à dos paulistas durante a década de 1920, pois ao vivenciar as 

transformações ocorridas no espaço urbano, eles ambicionavam alcançar a “modernidade” 

também na arte, e consequentemente em seus espaços de validação.
170

 Segundo a autora, o 

principal desafio dos artistas curitibanos ao longo da década de 1950 era romper com a 

tradição artística ainda inspirada no naturalismo, fomentado pela EMBAP, e atualizar as 

“formas artísticas em relação ao tempo vivido.”
171

 

 Assim, 1957 foi um ano consideravelmente intenso no que diz respeito à esfera 

profissional e social da vida de Curt Freyesleben. O pintor, que expôs alguns de seus trabalhos 

ao lado de nomes como os de Garfunkel e Previdi no Museu Nacional de Belas Artes no Rio 

de Janeiro em junho de 1957, foi denunciado em dezembro, como desonesto e imparcial em 

sua função de jurado no Salão de Belas Artes Paranaenses, por parte do mesmo grupo de 

pintores que havia divido espaço com Curt no certame do Rio. Após seu ato extremo - “ [...] 

tão exasperado ficou que rasgou a menção honrosa que lhe fora conferida, e isto em pleno 

salão, minutos após abertura da amostra.”
172

- Paul Garfunkel publica um texto no O Estado 

do Paraná para esclarecer sua posição: 

[...] Falou-se muito, nestes últimos dias, em pintura moderna e pintura acadêmica. 

Para mim, não existe discriminação nenhuma. Há Pintura, uma Pintura só. A pintura 
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moderna pode ser terrivelmente acadêmica, enquanto a pintura dos mestres do 

passado era muitas vezes tão moderna quanto a pintura dos nossos tempos. [...] Para 

mim existe a Pintura honesta, dos artistas que pintam não só com os olhos e com as 

mãos, mas também com o coração, [...] com todos os sentidos. [...] E infelizmente 

existe a pintura dos falsos artistas [...] esses falsos pintores são desonestos que 

rebaixam a pintura à categoria de mercadoria. [...] Os que visitarem, na Biblioteca 

Pública, nossa Exposição, a exposição dos revoltados, dos pré julgados, poderão 

constatar que nossa pintura, a de Lio, de Nilo, a de Alcy e de todos os outros 

modernos é bem heterogênea. A única coisa que temos em comum, creio eu, é a 
sinceridade, o amor que professamos à pintura.173 

 O que mais no chamou atenção a respeito dos episódios polêmicos que abarcaram este 

Salão, foi a cobertura extensiva da imprensa, que inflamou ainda mais o celeuma, e 

principalmente, a completa passividade de Curt nos meios midiáticos, em relação a todas as 

acusações por ele sofridas. Mesmo após a publicação do agressivo texto de Loio Pérsio no O 

Estado do Paraná -  

Este XIV Salão Paranaense anulou por completo, todos os esforços despendidos 
pelos artistas e críticos conscientes nos Salões anteriores. [...] depois da bomba 

atômica e do satélite artificial, continuam perpetrando uma pinturinha que já era 

ruim e desonesta no século passado (os jurados). [...] Fazemos votos, com 

sinceridade de que o Sr. Guido Arzua (Diretor do Departamento de Cultura 

responsável pela escolha dos nomes que compuseram a Comissão Julgadora do 

evento) tenha sido ludibriado, engambelado pela lábia dessas múmias cheias de 

esperteza prática. [...] então o Sr. Arzua não encontrou no Brasil, um crítico, ou 

pintor modernista, ou pelo menos simpático à escola moderna? Seria preciso 

desentocar da sua obscuridade medíocre esses dois espécimes arqueológicos? 

Especialmente [...] o Sr. Freyesleben [...], pintor d’antanho e crítico engraçado, que 

escreve deliciosas asneiras sob o pseudônimo de Emílio não sei de quê?174 

Freyesleben, ao publicar na Gazeta do Povo, seu balanço sobre o certame, se limita a 

fazer comentários benevolentes aos premiados e a destacar o contentamento do Secretário da 

Educação e Cultura do Paraná, Vidal Vanhoni, com a qualidade das obras que figuraram na 

exposição.
175

 Talvez, a neutralidade de Curt no tocante às acusações por ele sofridas, possa 

ser melhor compreendida pela análise mais ampla dos conteúdos de seus textos críticos.  

No decorrer de sua atividade como crítico de arte, as avaliações de Freyesleben acerca 

da produção de “arte moderna” circunscrita aos debates artísticos do meio curitibano, foram, 

de maneira geral, sempre favoráveis às incursões e experimentações plásticas, tanto aquelas 

operadas pelos “novos” nomes, como Loio Pérsio e Nilo Previdi (pertencentes a uma geração 

posterior a de Curt), quanto as daqueles já consagrados como modernos na pintura do Estado, 

tendo Guido Viaro como exemplo máximo. Na análise crítica de Freyesleben sobre os 

                                                
173 GARFUNKEL, Paul. “Reflexões à margem do XIV Salão”, O Estado do Paraná: Curitiba, 27 dez. 1957 
174 PÉRSIO, Loio. “O XIV Salão Paraense de Belas Artes ou a burrice oficializada”. O Estado do Paraná. 

Curitiba, 27 dez. 1957 
175FREYESLEBEN, Waldemar Curt. “Salão Paranaense de Belas Artes”, Gazeta do Povo, Curitiba:  5 jan. 1958.  
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trabalhos de Viaro, observamos que a exaltação da qualidade pictórica do italiano, é uma 

constante.  

A Medalha de Ouro conquistou-a o ilustre artista-pintor Guido Viaro. [...] se lhe 

revela toda a pujança do espírito criador em vibrátil colorido de atraente pátina, 

harmonizante, quente, comunicativa e cativante, irradiando uma veludosa harmonia 
de par com um gosto esplêndido. [...] A Medalha de Ouro do Salão de 1951, Guido 

Viaro obteve em sinal de recompensa aos seus aquilatados valores e méritos 

comprovados na pintura entre nós.176  

Outro ponto da atuação crítica de Curt que o distancia indiscutivelmente de uma 

atitude conservadora em relação às artes foi sua contínua atenção com a divisão “Sala  ivre” 

no Salão Paranaense – destinada a “novíssima geração de pintores”
177

: 

Cada qual desses jovens pintores apresenta qualidade própria. Ida Hanemann pende 

para o modernismo. A larguesa de sua pincelada, a síntese colórica, e especialmente 

a “pressa de transmitir” e de emitir à nós outros, é que é próprio daquilo de que 

chamam modernismo.178 

Mesmo seu comentário sobre Loio Pérsio - cinco anos antes do Salão dos Pré Julgados 

- revela uma postura, no mínimo mais arejada por parte de Freyesleben quanto às aspirações 

modernas dos artistas paranaenses, do que as acusações de Pérsio apontam: “Finalmente 

temos o talentoso Loio Pérsio na lista dos contemplados pelo ‘Prêmio de Aquisição’. [...], que 

se destaca como desenhista, representa uma grande esperança no Paraná.”
179

. Dando 

continuidade, Curt ainda anuncia outros pintores “modernos”:  

Nelson Luz, o poeta, o nosso crítico de arte e o pintor nosso da ala dos avançados, 

muito, por certo, ainda irá alcançar na sua pintura, pois as provas que desta já nos 

deu falam suficientemente (...) da eclosão do porvir da Arte Moderna em terras 

paraenses.180 

 Portanto, ao tomarmos sua crítica de arte como plano de análise, Freyesleben passa 

longe de uma posição especificamente conservadora ou tradicionalista, como a demonstrada 

por João Woisk, por exemplo, também professor fundador da EMBAP, titular da disciplina de 

“modelagem” na instituição: 

Aqui no Paraná, não temos artistas nem melhores nem piores. Há os que pintam e os 

que não pintam. (...) Está mais longe da meta o que mais quer aparecer. (...)VIARO: 
já de entrada me reservo o direito de cortar nove dos dez quadros e ver apenas o que 

teve medalha de latão no Rio. Como é que este quadro passou com aqueles reflexos 

de casas na água e com aquela perspectiva tão errada, não compreendo. (...) Se 

tivesse estudado com Andersen ou com qualquer aluno do Mestre erraria menos em 

coisas básicas do ofício.181 

                                                
176 EMÍLIO, Alfredo, Op. Cit., 1952. 
177 EMÍLIO, Alfredo. Op. Cit., 1944 
178 Idem. 
179 EMÍLIO, Alfredo. Op. Cit. , 1952 
180 Idem. 
181 WOISKI, João. “Salão Paraense de Artes de 19  ”. Gazeta do Povo, Curitiba, 16 dez. 44. (grifo nosso)  
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2.4 “Ao jovem e caríssimo amigo” - as relações de amizade no mesmo grupo 
social. 

 Outra documentação que analogamente nos fez depreender a propagandeada dissensão 

entre “acadêmicos” e “modernos” de forma mais reticente e cautelosa, foram algumas cartas 

disponíveis para a leitura nas pastas dos arquivos do MAC dedicas a Freyesleben. Esta 

missivas asseguram que o nível de proximidade e de afeto Curt para com Ennio Marques 

Ferreira e Fernando Velloso não desvaneceu, mesmo após as circunstâncias narradas acerca 

do Salão de 1957. Ou seja, ainda que colocados “em pé de guerra”
182

 pela imprensa local, no 

plano pessoal, este artistas não formalizaram qualquer inimizade. Pelo contrário, podemos ver 

primeiramente nas saudações de Curt e em suas despedidas, como o pintor se dirige a Velloso 

de maneira simples e familiar: “Meu caro Fernando” ou simplesmente “amigo Fernando” e 

ainda: “Ao jovem e caríssimo amigo”. Ao se despedir, depois de tratar de assuntos 

corriqueiros entre amigos, como a família ou aspectos cotidianos da vida profissional, 

Freyesleben escreve: “com recomendações para sua patroa, aqui fico aguardando ordens, 

Freyes”
 183

. 

 Ao se dirigir a Ennio Marques, nosso missivista também se mostra muito a vontade 

como podemos notar: “Meu caríssimo artista-diretor, Ennio” ou “Voltarei aqui lá pelas 3-4 

horas da tarde, um outro abraço, Freyes”
184

. Anos antes, em outro escrito endereçado à Ennio, 

após citar projetos artísticos dos dois em conjunto, Curt escreve: “ uanto à Exposição do 

Dep. de Cultura para Ponta Grossa, trago amanhã dia 11, uma careta do Freyes, talvez 30x30, 

que pode representar o meu pobre nome numa apresentação pública”
185

.  Ao se despedir, o 

Freyesleben escreve de forma jocosa, mas, com carinho - “Minhas homenagens ao diretor, 

Freyes”
186

 - na época Ennio ocupava o cargo de diretor do Museu de Arte do Paraná. 

 Ao nosso ver, a ocorrência das palavras acima reproduzidas, exemplifica que, a 

interpretação dos vínculos entre agentes culturais por meio da suspensão de tais vínculos aos 

planos meramente artísticos e institucionais, simplifica e homogeneíza o sistema 

multifacetado das correlações sociais formados por estes atores da história da cultura artística 

curitibana. Ainda que pudessem divergir quanto às suas preferências estético-estilísticas ou 

                                                
182 "Em pé de guerra os artistas plásticos paranaenses ". O Estado do Paraná, Curitiba, 22 de dez. 1957 
183 FREYESLEBEN, W. Curt. “Cartas para Fernando Velloso” datadas do ano de 1962 - setor de documentação 

MAC-PR. 
184 FREYESLEBEN, W. Curt. “Bilhete para Ennio Marques” datado de 9 dez. 1964 – setor de documentação 

MAC-PR 
185 FREYESLEBEN, W. Curt. Carta para “Ennio Marques” datada de 11 set. 1962- setor de documentação MAC 

-PR 
186 Idem. 
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mesmo que disputassem o reconhecimento de suas obras nos espaços institucionais, o 

pertencimento a um mesmo grupo social e as relações de afetividade dele derivadas podiam 

transcender as aparentes oposições deduzíeis a primeira vista, provavelmente, isto ocorreu não 

só no caso destes três artistas, mas entre outros indivíduos ligados ao meio artístico e ao meio 

político curitibano, os quais sempre estiveram imbricados.  

 Os anos 1960 são notoriamente mais calmos para Curt. Conforme explicitamos acima, 

ele ainda participou da 17ª e 18ª edições do Salão. Mas, apenas na categoria de artista 

concorrente e não mais envolvido com comissões organizadoras ou julgadoras. 

Diferentemente da década antecessora, o nome de Curt passará longe das novas polêmicas 

que substituíram o embate entre “acadêmicos” e “modernos” pelas divergências entre 

“figurativos” e “abstratos”. 
187

 O que podemos constatar é que, após a recorrência de obras 

não figurativas entre as principais premiadas nos certames de 1961, 1962 e 1963
188

, o que 

ocorre simultaneamente à renovação de parte dos dirigentes responsáveis pelas políticas 

culturais no Estado
189

, nota-se, nos já consolidados espaços para discussões e produções 

simbólicas, certa sincronia entre as manifestações artísticas modernas da cidade com as “de 

outros centros artísticos importantes”
190

. De acordo com Freitas, as condições de aceitação e 

os discursos sobre a arte moderna em Curitiba “amadurecem” definitivamente após os anos 

iniciais da década de 1960, ao constatar que deste período em diante, o Salão de Artes Oficial 

passa a ser reconhecido como parte circuito nacional da arte moderna ao atrair um número 

cada vez maior de não paranaenses
191

. Justino, por sua vez, entende que a legitimação da 

pintura não figurativa no Salão, significa, finalmente, a atualização do meio local às questões 

artísticas internacionais
192

 - “E isso não se deu com 50 anos de atrasado, como se costumava 

dizer, mas no seu tempo; nem antes, nem depois (...).” 
193

. Com mais de 60 anos de idade e 

afastado da crítica de arte, o senhor Freyesleben manteve sua atividade como docente, e 

continuou assim, cercado por seus amigos, colegas e alunos da EMBAP. Essa opção 

possivelmente o ajudou a permanecer, curioso e aberto às novas poéticas, por meio do contato 

                                                
187 Para uma discussão mais profunda acerca de tal conjuntura ver em: LEÃO, Geraldo. Op. Cit., 2002 
188 “Ditadura Abstracionista”; “Júri de controle remoto”;“fim da mediocridade”; “destruição de formalismos 

fotográficos” são alguns dos termos emblemáticos e recorrentes em críticas neste três anos – Ver textos de 
Garfunkel; Pattitucci; Ennio M. Ferreira; Eduardo Virmond; Calderari; Jair Mendes; Brzezinski e Walmor 

Marcelino In: Os encadernados do MAC-PR – 17º,18º, 19ª,20º anos. Setor de Documentação do MAC-PR 
189 LEÃO, Geraldo. Op. Cit., 2002 
190 FREITAS, Artur. Op. Cit.,2003,  p. 118 
191 Ibidem, 118-9 
192  Cabe ressaltar que as obras não figurativas atingem grande valor de mercado no início dos anos 1960. 

FRANCINA, Francis. “A política da representação.”, In: WOOD, Paul. Modernismo e disputa.São Paulo: Cosac 

& Naif, 1998. p. 128 
193 Justino, Op. Cit., p. 71 
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com inúmeras gerações de novos pintores e a produzir excelentes composições até bem 

próximo do seu fim, que chegaria em maio de 1970. 
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Capítulo 3 -  "Pincelada Verde" -  a cor e a poética de Curt Ra-
dovanovic Freÿesleben 
 

No presente capítulo buscaremos expandir nossa compreensão sobre a produção 

pictórica de Freyesleben, bem como dos principais comentários e críticas referentes às 

características de suas obras. Para tanto, dispensaremos atenção às diversas interpretações 

(por vezes contraditórias) que outros agentes culturais fizeram do legado pictórico deixado 

por Curt e, em seguida, examinaremos duas telas produzidas por Curt em momentos distintos 

de sua trajetória artística. Novamente, um conjunto de relatos de familiares, amigos, artistas e 

do próprio pintor nos servirá como base de compreensão, pois ao buscarmos inúmeras 

informações em fontes de naturezas diferenciadas, procuramos entender sua personalidade 

para melhor compreender sua produção pictórica 

De acordo com o que afirma Baxandall
194

, não podemos pretender a análise da vida e da 

obra de Freyesleben fora daquilo que ele pôde ser e do que pôde pintar. Ainda assim, 

observamos que a complexidade em julgar e classificar determinada produção artística é 

tamanha, que não há concordância nem entre os principais críticos e historiadores da arte 

paranaense no que diz respeito ao caráter das obras de Curt.  

Recolhemos aqui algumas das afirmações acerca da obra de Freyesleben articuladas por 

importantes figuras do meio artístico curitibano, como o crítico e pintor Nelson Luz; a 

também artista, crítica de arte e historiadora da arte Adalice Araújo; do pintor João Osório 

Brzezinki
195

 e da especialista em artes plásticas paranaense, Maria José Justino. De forma 

geral, identificamos contradições e variações entre os discursos destes agentes. Luz, por 

exemplo, em um mesmo texto aponta para direções distintas como podemos apreciar:  

[...] as obras de Freyesleben poderiam ser situadas numa linha partindo do realismo, 

que tangencia o impressionismo e vai até as fronteiras expressionistas.196  

[...] Teve de abrir a caixa de tintas em consonância com as suas exigências 

individualíssimas. E acabou sendo um impressionista sui generis, misto de clássico 

e moderno, quando não tinha acenos de um expressionista todo seu, inconfundível 
e... paradoxal!197  

[...] Sempre senti em Freyesleben, um pintor estranhamente anacrônico.  Criatura do 

século vinte, foi, em termos um neoclássico, um epígono do naturalismo, tem acenos 

                                                
194 BAXANDALL, Michel. Op. Cit. 
195 Nascido em 1944, João Osório, ainda bastante jovem, foi o artista mais premiado da década de 1960: em 

poucos anos, conquistou o maior número de premiações em toda a história do Salão (...) com 10 premiações num 

total de 11 participações. Simultaneamente, esteve presente nas Bienais de São Paulo de1965 e 1969, foi 

nomeado, em 1969, representante local da Associação Internacional dos Artistas Plástico (órgão da UNESCO), 

apareceu em verbetes de enciclopédia e dicionários especializados, assumiu etre 1971 e 1977 a direção da Casa 

Alfredo Andersen, substituiu Viaro como professor da EMBAP em 1968 (...) FREITAS, Artur. Op. Cit., 2013. p. 

111-2 
196 LUZ, Nelson. Apud. Textura - Op. Cit., p. 48 (grifo nosso) 
197 Ibidem, p. 43 (grifo nosso) 
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românticos, roçou pelo impressionismo sem jamais ousar um expressionismo 

desvairado, à Nolde, à Munch, à Ensor ou à Kokoscha! 198 

[...] Mas por sua preocupação preferencialmente ótica, embora com reservas 

especiais, o fato de o julgarmos impressionista.199 

 Justino por sua vez, exprime opinião similar à de Araújo, situando Freyesleben 

próximo ao expressionismo:  

Não só de academicismo viveu o Salão. São visíveis linguagens mais atraentes, 

guardando momentos formidáveis da arte paranaense. Dos paranaenses destacaria 

[...] a pintura intimista de Freyesleben, expressando mais pela cor do que pelo 

desenho, entre o naturalismo e o expressionismo; [...].200  

 Num texto para uma mostra retrospectiva aberta em 15 de abril de 1988, publicado na 

Revista Galerie de la Societé, intitulado “ m precursor do expressionismo no Paraná”, 

Adalice Arújo aproxima as obras de Freyesleben e Bakun do expressionismo e contrapõe o 

comentário de Luz acerca de um suposto “neoclassismo” em Curt:  

[...] Como Bakun, Freyesleben foi incompreendido por seus contemporâneos. [...] 

Muitos equívocos, havendo inclusive quem o chamasse de neoclássico; logo ele que 

não dava a menor importância ao desenho! [...] Se tivesse nascido trinta anos mais 

tarde, com condições de ultrapassar o objetivismo visual de sua formação, 

certamente Freyesleben teria sido uma dos maiores expressionistas abstratos 

brasileiros.201 

 Igualmente, na opinião de Brzezinki, “[...] podemos sem dúvida alguma considera-lo o 

primeiro expressionista paranaense.”
202

 Já para Valfrido Pilotto, Freyesleben: “É pintor 

brasileiro diferentíssimo. Algo universal. De toda parte. Não se apresenta fácil de ser 

entendido [...]. Complicou então o nome, isto é, expos os seus ingredientes todos.”
203

 Pilotto 

se refere aos diferentes usos de grafias nas assinaturas que Curt conferiu às suas obras. Pilotto 

interpretou tais variações como desdobramento do próprio desenvolvimento artístico de Curt 

em meados da década de 1940, rumo à demonstração de uma poética pictórica particular -  

Freyesleben, que era apenas Curt W. Freyesleben, completou com coragem seu 

nome, passando a ser [...] Curt. W. Radovanovic Freyesleben [...]. O artista, 

sentindo-se fora da casca apenas agora, quis falar com os que ainda não o aplaudem 

em sua transição. Quis dizer que quando produzia comportadinho, sem nada de 

invulgar, como se fosse filhote dos clássicos, a pintura não era sua. Poderia ser, 

quando muito, um vestígio dos mestres, inclusive de Andersen. Mas, o seu anseio 

era ser verdadeiramente Curt W. Radovanovic Freÿesleben (com acento e trema 

absurdos), e não Curt W. Freyesleben (sem a reminiscência balcânica e os efeitos 
gráficos), ex mocinho dos tempos das exposições coletivas da escola do genial 

                                                
198 Ididem, p. 48 (grifo nosso) 
199 Ididem, p. 49. 
200 JUSTINO, Maria José. Op. Cit., 1995, p. 12 (grifo nosso) 
201 ARAÚJO, Adalice. “Freyesleben, um percussor do expressionismo no Paraná”, Revista Galerie de la Societé, 

Ano I, n.º 5, Curitiba: abr. 87 
202BRZEZINKI, João Osório. Apresentação do catálogo da exposição póstuma realizada em 1972 - disponível 

para consulta no centro de documentação do MAC-PR. 
203 PILOTTO, Valfrido. “Freyesleben, o que encontrou a si mesmo.” In: Profanações. Curitiba: Condor, 1947, p. 

92-95 Apud. Textura, Op. Cit., p. 37-38.  (grifo nosso) 
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norueguês. [... ] Vê-se que ele já é ele. Que já pode assinar o seu nome estrambótico, 

por que, já não vemos escândalo nisso [...].204 

O ao observar a busca (provavelmente experimentadas por outros ex alunos de 

Andersen) de uma espécie de identidade artística que o distinguisse dos “tempos das 

exposições coletivas da escola do genial norueguês”, Pilotto sinaliza o anseio de Freyesleben  

no esforço de desvencilhar-se desse rótulo de “discípulo”. 

 Com efeito, vale ressaltar que o estatuto ontológico da obra de arte encerra uma 

multiplicidade de leituras possíveis. Sempre seremos reféns da ambiguidade ao nos postarmos 

em frente a uma obra. Além disso, não é nosso objetivo neste trabalho enquadrar a 

especificidade da produção pictórica de Freyesleben em movimentos artísticos característicos 

a outros contextos históricos que não o do meio artístico paranaense, como é o caso do 

impressionismo e o expressionismo
205

.  

A análise da recepção de suas composições, assim como a observação duerta de 

algumas de suas telas, sobretudo, aquelas produzidas a partir da década de 1940, nos levou a 

verificar a existência de um consenso sobre o pintor Waldermar Curt Radovanovic 

Freyesleben - ele foi um colorista.  

Aluno de Alfredo Andersen, de início andou nas pegadas do mestre, mas a cor, logo 

depois, passou a dizer Freyesleben, sempre e cada vez mais.[...] A forma através da 

cor [...] amalgamada de tintas e valores dizendo as imagens.206  

 

3.1 A forma através da cor. 
 

Ao nos defrontarmos com tantas menções em relação ao valor primordial conferido 

por Freyesleben à cor em suas obras - “[...] como colorista, não teve rivais nem epígonos.”
207

 - 

                                                
204 Ibidem, p. 37. (grifo nosso) 
205

 Tentar enquadrar as características da pintura de Freyesleben sob estes movimentos do fim do século XIX e 

início do XX, respectivamente, oriundos dos meios artísticos europeus, nos parece uma estratégia de 

compreensão para as obras de Curt muito pouco profícua. Isto porque, se os pintores impressionistas romperam 

com a academia francesa ao propor outra acepção estética em que o realismo cedesse espaço aos efeitos de luz 

provocados pela cor, em que as figuras dispusessem de autonomia em relação ao contorno. Da mesma forma, 

para pensar o expressionismo como movimento nas artes pictóricas, é importante considerar seu contexto de 

insurgência e as demandas sociais a ele inerentes, isto é, os anos posteriores a Primeira Guerra, bem como, seus 
princípios simbólicos, como a expressão da emoção e da subjetividade através do uso de cores fortes, da 

distorção das figuras e da dramaticidade das obras. Para maior aprofundamento sobre o tema ver em: DE 

PAULA, Robson Rodrigues. Intersemiotic dialogues: interactionism and impressionist painting on 

stage/Dialogos intersemioticos: interacionismo e pintura impressionista em cena. Soletras, v. 12, n. 24, 2012, p. 

101-116, 2012. Disponível em: http://www.cefetsp.br/edu/eso/patricia/guia.html acesso em 3 nov. 2015  Ou seja, 

por meio desta breve elucubração, percebemos o quão confusas são as interpretações dos agentes críticos 

paranaenses sobre as características da produção de Curt, 
206 LUZ, Nelson. Apud Textura. Op.cit., p. 42-48 
207 Ibidem, p. 47 
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nos pareceu oportuno tomar como uma de nossas bases teóricas o texto de Jaqueline 

Linchtstein, “O desenho e a cor”
208

. Nele a autora remonta, por meio de uma retrospectiva 

histórica, os principais elementos que permearam tal debate teórico quanto à essência da 

pintura, muito mais do que quanto à prática artística de fato.
209

 Assim, vale ressaltar que, ao 

evidenciarmos tais questões, visamos compreender menos às próprias produções pictóricas de 

Freyesleben, do que os discursos emitidos sobre as mesmas. Pois, conforme elucida 

Lichetenstein, “o discurso põe em cena procedimentos papéis e hierarquias muitas vezes 

distantes da realidade das obras em si [...].”
210

  

Contudo, a partir do texto de Lichtestein é difícil imaginar que as questões teóricas 

aqui apresentadas não fossem também pertinentes para o pintor paranaense quanto à execução 

de suas obras. Como podemos verificar no trecho abaixo, de autoria de Freyesleben, sua 

convivência com a figura de Andersen (artista este, cuja formação tem origem nos meios 

artísticos europeus na segunda metade do século XIX sendo, portanto, atravessada em alguma 

medida pelos debates teóricos entre a cor e desenho) teve significado inegavelmente 

referencial no que diz respeito à formação das concepções artísticaS de Curt - 

[...] da personalidade invicta deste pintor, do perfil da sua natureza de artista, da sua 

sensibilidade de esteta e da sua inteligência perceptiva e eclética no campo das artes. 

[...] já fora certa vez, enviado de Oslo a Paris na função de correspondente de jornais 

noruegueses, e isso no exercício de crítico de arte e cronista junto ao Salão Oficial 
de Belas Artes da França. [...] Este pequeno Intermezzo deixa patente o quanto o 

admirável pintor de paisagem e gente do Paraná, era preciso e meticuloso, como 

preciso e meticuloso o seu desenho é [...].211 

É provável, ainda, que mesmo por conta de suas próprias leituras acerca da teoria da 

arte, Freyesleben de fato, percebesse a si mesmo como um pintor ‘colorista’. A narrativa de 

Nelson Luz vem, mais uma vez, nos auxiliar a compreender um pouco mais acerca da visão 

que Curt tinha da arte: “ ia bastante [...]. Era grande apreciador de romances, desde Joyce e 

Maugham até os temas policiais e de aventuras. Mas nunca deixou de ler sobre a vida dos 

pintores e de ver todas as reproduções que podia.”
212

 Logo, considerando a amizade e a 

interlocução que Freyesleben e Luz mantinham sobre as artes, principalmente sobre a pintura, 

o trecho que se segue, proferido por Luz, é revelador também no que diz respeito a função da 

cor na composição pictórica de Curt:  

                                                
208 LICHTENSTEIN, Jacqueline. “O desenho e a cor” In: A pintura: textos essenciais. Vol. 9, São Paulo: Ed. 34, 

2008 
209 Ibidem, p. 9 
210 Idem. 
211EMÍLIO, Alfredo. Op.cit., 1952  
212 LUZ, Nelson. Apud. Textura, Op. Cit., p. 42 
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Também Delacroix, após explicar a distinção de “tinta” e “valor”, diz: “O colorista 

completo possui por igual a preocupação do valor e da tinta, que dizer, além dos 

valores o emprego dos tons felizes e harmoniosamente justapostos, que por via desta 

justaposição assumem uma força e um brilho surpreendente. Colorir bem [...] é 

eleger as cores belas em si e combina-las em formosas relações, sábias e justas. As 

cores podem ser profundas ou ligeiras, ricas de tintura ou neutras, matizadas ou 

quebradas, a paleta pode ser limitada ou extensa, pouco importa. [...] Há um gênero 

de emoção que é peculiar da pintura, [...] há uma impressão que resulta de 

disposição das cores, das luzes, dos sonhos [...]é a que chamaria a música do quadro. 
Antes de saber o que o quadro representa [...] vocês são colhidos por este acorde 

mágico...”213.  

A antinomia entre a cor e o desenho, no que tange a disputa pelo aspecto mais 

importante de uma obra pictórica, provém de longa data, mais precisamente da Itália 

renascentista. A histórica rivalidade entre o norte e o sul da península se desdobrou, no século 

XVI, também nas questões teóricas quanto à definição da pintura. Para os venezianos e 

lombardos, tendo como exemplo máximo as criações de Ticiano, a pintura deveria ser 

essencialmente definida pela cor, esta, a única capaz de transmitir a vida do quadro e assim, a 

responsável pelo prazer da contemplação de uma obra. Já para florentinos e romanos, a 

pintura se definiria como uma “arte que procede essencialmente do intelecto, isto é, a arte do 

desenho”
214

. Tal objeção, segundo Lichtestein remonta às questões filosóficas gregas. 

Aristóteles sugeriu que o desenho expunha uma ordem prévia, um projeto anterior, enquanto a 

cor e sua adequada distribuição estariam relacionadas à pura subjetividade e por vezes, ao 

específico acaso. 
215

 Assim, o debate se estenderá até a academia francesa já no século XVII. 

Em sua revisão bibliográfica, Lichtestein acrescenta que os franceses foram os responsáveis 

por transformar a questão “num antagonismo violento” 
216

 ao transformarem a primazia do 

desenho numa “doutrina oficial da Academia de Colbert e de Le Brun”. 
217

   

 Assim, novamente a identificação de Curt como pintor colorista, herdeiro dos debates 

históricos acerca do lugar da cor na imagem pictórica, se mostra pertinente também quando 

pensamos suas especificidades como mestre no ensino da pintura. Como sugerimos no 

capítulo anterior, a partir das afirmações de Nelson Luz, crítico de arte e amigo íntimo de 

Curt, este, nunca foi um exímio professor
218

, estando mais inclinado a orientar seus alunos 

quanto ao trato da cor. Para Lichtenstein, existe de fato, uma anarquia imanente à esfera 

colórica de qualquer processo pictórico -  

                                                
213 Ibidem, p. 48 
214 Lichtestein, p. 11 (grifo nosso) 
215 Idem. P. 11 
216 Ididem, p. 13 
217 Idem. 
218 Ver tópico 2.2 O mestre Freyes, p. 34-38 
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[...] porque o desenho é a única parte da pintura que se pode submeter às condições 

de um aprendizado escolar. Contrariamente à arte da cor, que escapa a qualquer 

regulamentação, o desenho pode ser ensinado porque sua prática obedece a regras.219  

 Neste sentido, alguns dos rótulos atribuídos a Freyesleben, já discutidos no decorrer 

deste trabalho, seja “acadêmico” ou “conservador”, podem ser mais uma vez questionados se 

especularmos que tais adjetivos são mais adequados aos defensores do desenho e da ‘ordem’. 

Ora, se desde o Renascimento, os discursos sobre a pintura que afirmavam o lugar desta como 

atividade intelectual superior por excelência pautavam-se, sobretudo, na depreciação da cor, 

considerada apenas ‘maquiagem’ e associada ao puro prazer, enquanto, o desenho por sua 

vez, era relacionado diretamente ao domínio do conhecimento, ou seja, era visto como um 

meio de evidencia do inteligível
220

 - concordamos com Lichtestein quando a autora coloca 

que, de certa maneira, as raízes dos debates intrínsecos à produção de arte moderna já em fins 

do século XIX, os quais se colocam junto a insurgência do Impressionismo, emergem da 

“vitória” da cor. O “elogio da maquiagem é a pedra angular de uma nova argumentação que 

desemboca simultaneamente numa nova teoria da pintura, definida em termos de autonomia e 

de especificidade”
221

. Sob tal lógica, Freyesleben foi um pintor com inquietações formais 

mais compatíveis com as problemáticas modernas do que as acusações de Loio Pérsio citadas 

no segundo capítulo ilustram
222

. Nelson Luz nos conta: 

A forma através da cor, eis uma das suas maneiras de tratar a tela. Se nos tempos da 
escola desenhou a lápis ou carvão, isso teria sido obrigatoriedade do currículo. Mas, 

depois disso, não tenho conhecimento de nenhum desenho seu. 223  
 Ainda segundo Nelson Luz, mesmo críticos de arte que transitavam nos circuitos 

nacionais, como Sergio Milliet e José Geraldo Vieira expressaram admiração com os estudos 

à óleo de Curt:  

O ateliê era um enorme barracão onde poderia caber um super avião. Aquilo 

cheirava a terebintina, tintas e vernizes [...]. Inúmeros quadros, alguns já antigos, 

outros em andamento; e telas em branco aguardando a vez. Mas nenhum desenho, 

pois Freyesleben não fazia estudos a não ser a óleo.Vários desses estudos, em 

tamanho pequeno, eram obras, ao meu ver, definitivas, de raro sabor, que o nosso 

artista entendia como coisa sem importância. Comprei alguns, ganhei outros, troquei 

mais outros por tintas estrangeiras que eu mandava de São Paulo. [...] Quando 
Sérgio Milliet e José Geraldo aqui estiveram em 1948, levei-os a visitar os nossos 

melhores artistas. Ambos ficaram encantados, entre outras coisas, com tais estudos, 

de minha propriedade. É que ali o artista deixara pinceladas espontâneas, 

maravilhosas de sentimento e técnica. Ainda ultimamente (1973) quando Geraldo 

Vieira aqui esteve com outros críticos brasileiros, fez questão de ressaltar, uma vez 

                                                
219 LICHTESTEIN, Op. Cit., p. 13 
220 KERN, Maria Lúcia Bastos. “Imagem manual: pintura e conhecimento” in: FABIS, A; KERN, M.L. (orgs.) 

Imagem e conhecimento. São Paulo: Edups, 2006. p. 21-25 
221 LICHTESTEIN, Ibidem, p. 16 (grifo nosso) 
222 Ver a citação de Loio Pérsio na página 47 
223 LUZ, Nelson. Apud. Textura, Op. Cit., p. 42 
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mais, as qualidades desses trabalhos, qualificando-as como um impressionismo um 

tanto à Renoir, de magnífico teor artístico.224  

O texto do próprio Milliet, publicado Estado de São Paulo em fevereiro de 1948, 

sobre os artistas do Paraná, reitera as memórias reveladas por Luz. Neste texto, após uma 

breve explanação sobre o cenário artístico curitibano e seus principais membros, que 

compreende, inclusive, críticas a demais pintores, Milliet destaca: “Há ainda em Curitiba um 

pintor de muito caráter, Freyesleben [...].É um pesquisador [...] um artista conciencioso.”
225

 

Portanto, por esta perspectiva, ainda que Curt Freyesleben não possa ser considerado um 

pintor ousado em termos semânticos, uma vez que se dedicou quase exclusivamente a 

composição de retratos e paisagens, ou como escreveu Luz, “exigia assuntos bem objetivos, 

do cotidiano”
226

, sua atenção e pesquisa voltadas às cores, o levaram a uma maneira particular 

de dar emprego aos materiais. Sua pintura tonal, podemos dizer, seus toques largos de pincel e 

o denso empastamento foram se tornando, ao longo dos anos, mais e mais particulares. Logo, 

muitos dos seus pares, como Pilotto e Luz, assimilarão tais mudanças em sua expressividade 

pictórica como decorrência de seu amadurecimento artístico e de sua emancipação da sombra 

do mestre Alfredo Andersen:  

Penso que a maior luta da maioria dos discípulos de Andersen foi relativa à 

libertação daquela moda, bem leonardesca e renascentista, dos fundos escuros de 

onde a figura deveria surgir [...]. Freyesleben e outros [...] tiveram novas tomadas de 

ângulo, não só quanto ao claro-escuro, como com relação às possibilidades 

compositivas e à problemática do assunto e da cor. [...] Lembro bem de quando 

Freyesleben, após vários anos de experiências, entendeu que, numa tela, todas as 

cores usadas devem estar, em maior ou menor intensidade em todas as partes!227  

 

 

 

 

3.2 Os retratos. 
 

As forças impulsionadoras de uma arte viva do retrato não se encontram 
exclusivamente no artista. Devemos manter em mente que ocorre um contato íntimo 

entre criador e objeto criado [...]. Raramente aspectos da interação emocional ou dos 

acordos obtidos chegam ao público. A verdade supreendente e indefinível manifesta-

se na obra como dádiva de um afortunado momento imprevisto, e assim se esquiva 

da consciência pessoal e histórica.228  

                                                
224 LUZ, Nelson. Apud. Textura, Op. Cit., p. 45 
225 MILLIET, Sérgio. “Artistas do Paraná”, O Estado de São Paulo, São Paulo: 6 fev. 1948 
226 LUZ, Nelson. Apud. Textura, Op. Cit. p. 49 
227 Ibidem, p. 42-48 
228 WARBURG, Aby. “A arte do retrato e a burguesia florentina”. In.: WARBURG, Aby. A revonação da 

Antiguidade pagã. Contribuições científico-culturais para a história do Renascimento europeu. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2013. Trad.: Markus Hediger. p. 123 
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 No decorrer de nossa pesquisa, o contato com algumas das obras de Freyesleben, 

muitas das quais atualmente fazem parte de importantes acervos como o do Museu de Arte 

Contemporânea do Paraná e do Museu Oscar Niemeyer, nos suscitou uma série de questões 

acerca de como poderíamos compreender historicamente nosso objeto de estudo também pela 

interpretação de suas telas.  

Contudo, para os objetivos intrínsecos a este trabalho, entre paisagens e retratos, foram 

duas as composições que, ao nosso ver, se apresentaram como as fontes imagéticas mais 

profícuas rumo a compreensão histórica da personalidade artística de Curt : a) “O Sósia”, 

autorretrato de 1946, medalha de ouro no Salão Paranaense de Belas Arte de 1956, hoje parte 

do acervo MAC; e b) o “Retrato de Germano  raple”, última obra concluída por Freyesleben 

pouco antes do seu falecimento em 7 de maio de 1970. Tal escolha se justifica a partir de 

alguns pontos centrais, explicados a seguir. O primeiro retrato, “O Sósia” pode ser 

considerada a obra mais renomada de Curt, a famigerada “pincelada verme” foi objeto de um 

belíssimo texto de Valfrido Pilotto um ano após sua execução
229

. Além disso, a obra em 

questão foi agraciada com duas medalhas de ouro em premiações distintas - Salão Paranaense 

de 1956 e Salão de Primavera do Clube Concórdia em 1952, e foi comprada pelo Governo do 

Estado Paraná, como prêmio de aquisição.
230

 O próprio título da composição nos chamou a 

atenção quanto às possibilidades de análise da mesma, conforme procederemos ao longo deste 

capítulo. Já o interesse pelo “Retrato de Germano  raple” surgiu após a contemplação do 

original exposto no Museu Oscar Niemeyer, seguida do contato com outras duas fontes 

documentais: o depoimento de Freyesleben à Adalice Araújo (muitas vezes já referenciado 

neste trabalho), dizendo: “Minha obra resume-se em duas telas. Uma paisagem que pintei em 

1968 na chácara [...] e no retrato de Germano Traple concluído há pouco.”
231

; e o relato que 

Fédora Perneta, sobrinha de Curt, conferiu, quando gentilmente nos recebeu para uma 

conversa. 

Eu me lembro, isso eu me lembro tão bem... [...] vovó já era mais velha e tudo. Ele 

disse assim: “Esse retrato eu pintei de encomenda, mas não vou entregar.” Eu digo: 

“Dôdo, você não pode, se é encomenda...”- “Mas, não vou! Não vai me pagar e eu 

não vou entregar. Vai ficar comigo porque esse aqui é a melhor cara que eu achei. A 

pele que eu achei... cor de pele ideal. Esse eu não vou dar pra ninguém. Esse vai 

ficar pra mim. Diz pro Traple que eu não vou dar o meu quadro pra ele. Que vai 

ficar comigo, que eu acertei a pele e que vai ser meu modelo.” 

                                                
229 Pilotto, Valfrido. Op. Cit., 1947 
230 A documentação acerca destas premiações pode ser aferida na pasta “Waldemar Freyesleben” no setor de 

documentação do MAC-PR  
231 FREYESLEBEN à ARAÚJO, Op. Cit, 1970 
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Tais episódios são ainda reveladores no que diz respeito à relação que Freyesleben 

mantinha com a venda de suas obras. De fato, o mercado de arte em Curitiba, mesmo a partir 

da década de 1940, era ainda pouco expressivo, o que dificultava que os pintores 

sobrevivessem exclusivamente da venda de seus quadros.
232

 Assim, a relação de Freyesleben 

com as esparsas demandas mercadológicas existentes era de uma ordem bem específica, 

mesmo quando produzida quadros sob encomenda, suas motivações transcendiam e muito a 

questão meramente financeira, conforme o depoimento de Fédora pôde nos revelar. Suas 

preocupações iam além da semelhança física. “O que ele chamava de retrato psicológico era 

levado muito a sério, nem que a obra demorasse meses e ele se visse obrigado a praticamente 

morar na casa do retratado.” 
233

 Araújo igualmente reporta a especificidade que Curt mantinha 

com a arte da retratística: “Freyesleben dizia que pretendia fazer retratos psicológicos e 

realmente conseguiu. O centro de interesse dos retratos [...] concentra-se no olhar. [...]”
234

, 

para a autora “a veemência do olhar é tal que, só cabe um termo: expressão”
235

. Neste sentido, 

é possível pensar que, de certa maneira, aspectos íntimos de sua poética estão 

inexoravelmente contidos em suas composições. Não à toa, o sujeito mais retratado por Curt, 

foi ele mesmo, o que demonstra um considerável narcisismo e uma dose relevante de vaidade 

em sua personalidade. Só de obras catalogadas pelo MAC, encontramos 17 autorretratos de 

Curt em distintas fases de sua vida.
236

 E como afirma Luz, era “raro o trabalho sem assinatura 

e sem data, pois Freyesleben tinha o cuidado de assumir, sempre , a autoria.”
237

 Ao mesmo 

tempo, há menções que destacam seu lado amistoso e afável. Uma das formas para conhecer 

quem foram seus amigos e pessoas íntimas, é identificar que são as figuras de seus retratos - 

É encomenda? Perguntei. E diante da sua afirmativa, eu quis me informar do preço. 

Freyesleben contou que um amigo seu, cuja filha era muito bonita. Moravam num 

hotel e a pintura foi feita lá, das quatro as seis da tarde, em 25 sessões. - Mas qual 

vai ser o preço! Insisti. O artista, com o pincel em riste, explicou: Este quadro custou 

exatamente 25 jantares no Braz Hotel! Freyesleben era assim.238
  

 

 

 

 

                                                
232 JUSTINO, Maria José. Op. Cit., p. 11 
233BRZEZINKI, João Osório, Op. Cit.  
234 ARAÚJO, Adalice. Op. Cit., 1987 
235 Idem 
236 Listagem disponível na pasta de Freyesleben no setor de documentação do MAC-PR. 
237 LUZ, Nelson. Apud. Textura, Op. Cit., p. 49 
238 Ibidem. p. 45 
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3.2.1 O Sósia 

 

 
Freyesleben. O Sósia, 1946, óleo s/Eucatex, acervo 

MAC-PR, fotografia digitalizada.239 

Com a análise desta obra, percebemos algumas particularidades da composição que 

sintetizam, por alto, as resoluções dos “problemas pictóricos” citados por Curt treze anos 

antes.
240

 Nosso entendimento sobre a obra em questão parte também da afirmação que o 

filósofo da arte Jean-Luc faz sobre o autorretrato: 

[...] um retrato es la representación de uma persona considerada por Ella misma. 

Esta definición es tan correcta como simple. Sin embargo, dista de ser suficiente. 

Define uma función o uma finalidade: representar uma persona por ella misma, no 

por sus atributos o atribuiciones, ni por SUS acts, ni por las relaciones em las que 

participa.241 

Logo, podemos considerar tal composição não como um autorretrato no sentido de 

uma reflexão especular ou imagem invertida por um espelho e sim algo mais, um sósia - que 

                                                
239 Imagem digitalizada do livro 50 anos de Salão Paranaense, Maria José Justino. Op. Cit., p 81 
240 Ver nota 48, página 13 
241 NANCY, Jean-Luc. La mirada del retrato. 1ª Ed. Buenos Aires: Amorrortu, 2006. p. 11 
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por definição parece o real, mas não o é. Compondo e metamorfoseando sua integridade 

como figura, por meio de pinceladas tão espessas que atestam seu ser irreal, essa sua parte que 

só pode ser apreendida por meio da arte. Um prolongamento da personalidade de Curt que se 

faz sensível através da materialidade pictórica. Essa cópia, esse sósia, dotado de parte de sua 

personalidade restante, é dono de cabelos revoltos, de olhar inquiridor, de uma vivacidade 

febril - transmitida pelo júbilo no empastamento e desenhada pela total à rejeição ao traço - 

num movimento contrário ao que se dava com o personagem de Wilde, Dorian Grey
242

, é fácil 

acreditar que na medida em que Curt vai envelhecendo e se deteriorando no plano presente, 

seu sósia atravessará as décadas e por que não os séculos, cada vez mais belo.  

A porção esquerda do premiado autorretrato, abriga ainda, nitidamente, uma isolada 

pincelada verde.  Seu minucioso estudo de gradação de cores denuncia: este ruído verde 

dissonante fora proposital e, ao nosso ver, exprimiu, ainda que de forma tímida e bastante 

frágil
243

, seu desejo de subversão aos cânones da pintura retratística, ao mesmo tempo em que 

afirma sua singularidade e autenticidade enquanto pintor e encerra o toque final de ironia para 

provocar especulações por toda a posterioridade da obra. “Pincelada verde que entra para a 

história das artes plásticas do Paraná. Porque estará exclamando aos quatro ventos dos frágeis 

e falhados: Subi a montanha! Encontrei-me! Pude ver a  uz!”
244

  

 

3.2.2 O retrato de Germano Traple: 

 

Nossa maior motivação para nos debruçarmos sobre esta obra reside na própria estima 

que Freyesleben nutria por ela. Tanto que, conforme constatamos com as fontes acima 

                                                
242 No romance O retrato de Dorian Grey, o protagonista mantém-se para sempre jovem e belo enquanto todos 

os efeitos do tempo e de suas maldades manifestam-se no seu retato. WILDE, Oscar. O retrato de Dorian Gray; 

trad José Eduardo Ribeiro Moretzsohn, Porto Alegre: L&PM, 2009   
243 Vale destacar aqui, que nossos comentários sobre a obra em questão se referenciam ao conjunto de pinturas 

produzidas pelo próprio Freyesleben. Possivemente, numa comparação histórica mais aprofundada com outros 

nomes da retratística, poderíamos chegar à outras interpretações com relação aos autorretratos de Curt. A título 
de exemplo: se tormássemos alguns dos autorretratos de Remabrant, a afirmação da ousadia de Freyesleben, 

poderia ser questionada, tanto pelo trato da cor dado pelo mestre holandês, quanto pela sua ousadia em atestar 

seu envelhecimento em suas pinturas. Outra comparação que ainda poderá se configurar como tema de futuros 

estudos, seria entre a ousadia quanto as regras de representação convencionais da retratísca demonstrada por 

Picasso na composição do Retrato de Kahnweiler, em que o pintor desconstrói a sequencia de planos e as 

empreitadas de Freyesleben neste mesmo sentido, como foi o caso da pincelada verde, muito mais tímida do que 

a do pintor espanhol. Para um maior aprofundamento na questão da tela de Picasso ver em: BAXANDALL, 

Michel. Op. Cit.  
244 PILOTTO, Valfrido. Apud. Textura, Op. Cit., p. 37-38 



62 

 

apresentadas, em sua opinião, toda sua obra poderia ser reduzida a esta tela, finalizada em 

1970, último ano de sua vida e a mais uma paisagem pintada dois anos antes.  

Caminhava lentamente, com certa dificuldade tinha projetos para mais trabalhos e, 

como sempre, falou no trato das cores, nos resultados que andava buscando, numa 

espontaneidade que vislumbrava, sempre inconformado com a luta grande da 
inspiração e dos materiais - “Agora estou começando a conseguir”, era sua frase 

habitual.245  

 

 

Retrato de Germano Traple, 1970. Óleo sobre 

tela, Coleção Museu Oscar Niemeyer.246 

   

Para Curt, fora apenas ao pintar Germano, sobrinho de seu querido amigo dos tempos 

da escola de Andersen e colega na EMBAP, Estanislau Traple, em que o pintor encontrou a 

“cor de pele ideal”, a cor modelar, base para futuras composições. Impressão esta, que o fez 

                                                
245 LUZ, Nelson. Apud.. Textura, Op, Cit., p. 44 
246 Fotografia da obra original feita pela autora em visita ao MON. 
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se recusar a cumprir a encomenda que lhe havia sido feita pelo próprio Germano, pois desta 

vez, conseguira: havia acertado!   

Comentários de Brzezinski e Arújo, mencionam que nos períodos finais de sua 

carreira, Freyesleben passou a empregar uma técnica que denominava “Flottage” ou 

“Flotage”, dependendo da fonte
247

 - cujo princípio era eliminar o frívolo, semelhantemente as 

técnicas japonesas.  Com efeito, ao apreciar o retrato acima, é difícil julgar qualquer parte 

como desnecessária, a inexistência de contornos ou grafismos que delimitem a figura; a massa 

cromática, agora, mais engendrada pelas vibrações das pinceladas do que, pelo grosso 

empastamento, transmitem de fato o essencial.  A mesma liberdade de tons, notada na análise 

anterior, lhe permitem certa diluição da forma. Obviamente, além da força do olhar (ainda que 

enviesado) difundida por um azul sem igual, outro aspecto que nos chamou atenção é a 

ampliação das mãos e, simultaneamente a transmissão gestual carregada das mesma, em 

contraposição ao detalhamento esparso a elas dedicado, mesmo situando-as nos primeiro 

plano. 

Por fim, há um episódio envolvendo a obra em questão muito emblemático para 

compreendermos o valor e o reconhecimento conferido a sua produção artística pelos demais 

agentes culturais. Segundo a narrativa de Fédora, após o incidente médico que levou 

Freyesleben à morte no dia 7 de maio de 1970 - “Falei com o doutor, médico do hospital: 

Escuta, eles mataram meu tio! Ele era um homem cardíaco, ele veio aqui pra operar a 

próstata, tiraram todos os remédios do coração!’”.
248

 - a cobiça pelo referido retrato, que 

jamais fora entregue ao destinatário inicial, se iniciou tão logo o óbito de Curt era confirmado:  

[...] Eu sabia disso (que Freyesleben não entregaria a obra ninguém, pois a usaria 

como modelo) e esse quadro tava até na escola... na casa do Alfredo Andersen, que 

ele pintava lá e tudo. Passou, passou, passou... No dia que meu tio morreu, ele tava 

no hospital ainda. Eu cheguei em casa pra buscar roupas e tudo. [...[ Aí, tocou a 

campainha... O que é? “Ah, eu vim buscar o quadro, o quadro de Germano  raple.” 

Como assim? “Ah, o Freyes me deu em vida... eu vim buscar.” 

[...] O Marcelino Ramon. Era um homem que ele conhecia... Todos os pintores 

conhecem. Vivia no meio dos artistas e o Dôdo ia muito na casa dele... pintou a 

mulher dele. Eles moravam aqui na Carneiro Lobo, e o Dôdo, ele ia muito almoçar 

com eles, conversavam de arte... Mas, eu tenho certeza que o Dôdo não deu pra ele. 
Porque ele disse que nunca ia dar nem pro Germano Traple, que era pra pagar, 

pagar! Ele não quis aceitar... 

Mentira: “Eu vim buscar que ele me deu”. Eu digo: “Meu senhor, não houve nem o 

enterro aqui, a família nem resolveu nada e o senhor já veio buscar o quadro? 

Ninguém sabe, se o senhor tiver alguma coisa aí por escrito em cartório, o senhor 

traga. Dá licença que nós tamos cuidando da família que está de luto.” Fechei a 

porta. 

                                                
247 ARAÚJO, Adalice. Op. Cit., 1987; BRZEZINSKI, João Osório, Op. Cit., 1972.  
248 PERNETA, Fédora entrevista concedia a Alice Freyesleben, Curitiba: 20 mar. 2014  
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[...]Aí, passou, passou, passou. O quadro ficou na casa do Andersen ali... ficou ali, aí 

chegou o Ennio Marques Ferreira, vivia indo lá e tal. E viu aquele retrato... “Eu 

quero esse retrato.” 

[...] Agora ele diz que comprou, sabe? Eu não sei quem vendeu, porque pra mim, 

não perguntaram! A Guisla, única irmã, ela também não sabe. E tinha muito quadro 

do Dôdo que tava lá na casa (Casa Alfredo Andersen, hoje Museu Alfredo 

Andersen) e a gente nem sabia, porque ele pintava e deixava lá. Aí, o Ennio pegou e 

comprou aquele quadro. 

[...] Aí, eu contei (para o Fernando Velloso) que o Marcelino Ramon já foi lá 
também e queria esse quadro. Aí, o Ennio foi lá e pegou e comprou o quadro. Aí, 

nós falamos isso. Ele ficou todo sem jeito... Fernando que é meu sobrinho. [....] 

Bom, mas eu sei que o Fernando foi lá e falou com o Ennio. “Ennio, tá ficando chato 

com a família. Porque a família diz que não vendeu, diz que o Freyes nunca ia 

vender e todo mundo sabe disso. E você...” - “Pois, é... me venderam lá na Escola e 

não sei que.” 

“Então vamos fazer um acordo. Você faz uma permuta. Você troca esse quadro por 

um outro... que a família vai te dar um outro. Que esse quadro é nosso!” 

Tá aqui, ó! Termo de permuta... (Fédora faz a leitura do documento em voz alta):  

“O senhor Ennio Marques Ferreira, proprietário de tela de autoria de Waldemar Curt 

Freyesleben, denominada Retrato de Germano Traple de 1970, concorda em 
permutá-la com o trabalho do mesmo autor, denominado O Filósofo, 1964, de 

propriedade das senhoras Gisela Freyesleben e Olga Freyesleben Moreira [...]” As 

duas irmãs dele... “[...] que igualmente concordam com a mencionada permuta.”249 

Percebemos então, a partir de nossa reflexão sobre os dois retratos analisados, que a 

importância aferida aos trabalhos de Freyesleben pelos agentes do meio artístico local logo 

após sua morte, se deve aos seus méritos como pintor, e não pelos rótulos a ele atribuídos em 

diferentes momentos. A observação feita durante a exposição vigente no MON de novembro 

de 2013 a dezembro de 2014, “A expressão de Freyesleben” reitera tal afirmação. Esta 

exposição foi levada a cabo graças ao projeto do setor de Ação Educativa em parceria com o 

Departamento de Museologia, Restauro e Conservação ambos do MON. “ em o objetivo de 

apresentar ao público a trajetória de um artista de grande importância e que tenha obras no 

acervo Museu Oscar Niemeyer.”
250

 Constaram na exposição quinze obras do artista, entre 

retratos e paisagens, além de cinco objetos de Freyesleben: uma maleta, um cavalete, uma 

paleta e um jaleco do artista e uma escultura da cabeça de Freyesleben feita por outro artista 

paranaense Erbo Stenzel.
251

  

 Ou seja, “acadêmico”, “precursor do expressionismo no Paraná” ou “impressionista 

discípulo do mestre Andersen”, o fato é que a análise documental realizada demonstrou a 

ineficácia e insuficiência contidas em tais rótulos, os quais homogeneízam e generalizam a 

multiplicidade de manifestações artísticas de Curt reveladas em meio as suas ricas divisões 

cromáticas e experimentações plásticas. Estas, dentre os outros fatores aqui apresentados, 

                                                
249 Idem. 
250  Disponível em: http://www.museuoscarniemeyer.org.br/noticias/2013/11/04/mon_quinta-projeto <acessado 

em 25 de agosto de 2014> 
251 Ibidem 

http://www.museuoscarniemeyer.org.br/noticias/2013/11/04/mon_quinta-projeto
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levaram com que sua produção artística fosse qualitativamente valorizada e reconhecida no 

meio artístico do qual fazia parte.  
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4. Considerações finais 
 

 O objetivo fundamental desta pesquisa foi contribuir para a historiografia da arte 

paranaense, uma vez que procuramos empreender um desvencilhamento de simplificação por 

meio de rótulos recorrentes ao levantar as condições socioculturais vividas por Waldemar 

Curt Freyesleben e a produção artística delas originadas. Como pudemos verificar, através da 

análise das fontes, Freyesleben foi um importante agente cultural no processo de consolidação 

do meio artístico curitibano, cujas contribuições para a arte do Estado, até então não haviam 

sido contempladas por estudos acadêmicos. Salientamos, contudo, que a narrativa histórica 

que aqui se encerra é apenas uma das formas de tornar inteligível uma pequena fatia do que se 

intitula “História do Paraná”. Assim, entendemos que a temática apresentada não se esgota 

aqui, pois, por meio de novos olhares, novos recortes e novas delimitações, as percepções 

aqui apresentadas podem se tornar ainda mais significativas. Tanto em relação às questões 

estéticas, formais e conjunturais da produção pictórica Freyesleben, bem como, no que se 

refere a sua crítica e atuação como mestre de pintura. 

  Visamos ainda, ampliar a gama de estudos que relacionam a formação de um meio 

artístico em Curitiba aos projetos de modernização urbana propostos pelas elites dirigentes do 

Estado, uma vez que, a produção do aparato simbólico e histórico cultural condizente com tais 

projetos está indissociada das atividades imanentes do próprio meio artístico. Neste sentido, 

constatar a elevada importância atribuída por Freyesleben à criação do Salão Oficial de Arte e 

da EMBAP, pôde nos auxiliar a perceber o lugar de tais instituições em meio às 

transformações vigentes no ambiente cultural. Tais instâncias desempenharam papel 

determinante no que diz respeito à formação e sobretudo, à introdução dos artistas ao meio 

social das artes. Pois, constituíram-se como pontos referenciais no plano da validação e 

reconhecimento de um artista por seus pares e pelo poder oficial, bem como, no plano da 

circulação das obras e consumo da arte local. Pensar o Salão Paranaense de Belas Artes e a 

EMBAP em relação ao seu contexto histórico nos permite assimilar como a própria arte, seu 

ensino e seus participantes eram encarados neste período. 

 Como evidenciamos por meio das fontes apresentadas, a trajetória de Freyesleben 

abarca aspectos importantes relativos ao meio artístico de Curitiba. O recorte temporal 

selecionado, que corresponde, na opinião dos agentes críticos citados, ao período de 

maturidade artística do pintor, coincide também ao momento de consolidação do campo 

destinado às artes plásticas na cidade, pois é justamente a partir da década de 1940 em que o 
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Estado assume a responsabilidade como maior financiador de espaços destinados a produção, 

como a EMBAP e à exibição e circulação das obras de arte, como ocorreu desde a criação do 

Salão Paranaense. Sob tal perspectiva, quando a pesquisa se debruça a discutir o contexto de 

criação de tais instituições e admite a preponderância da oficialidade no cenário artístico 

estudado, assim como, quando enfatiza as ações de agentes culturais como Freyesleben, busca 

também salientar a posição destes, como elementos primordiais aos projetos de urbanização e 

modernização que gradualmente estruturam a cidade. Embora, o início da modernização da 

cidade de Curitiba, que indissociavelmente acompanha a expansão do espaço urbano, possa 

ser situado ainda num recorte mais recuado (como o apresentado no capítulo 1), será a partir 

da década de 1950 em que observaremos a catalisação de tal processo encabeçado pela 

administração modernizadora de Bento Munhoz e seu intento de “libertar o Paraná do seu 

isolamento provinciano”.
252

 Assim, em Curitiba, mesmo as reivindicações, características ao 

fim da década de 1950, pela atualização das linguagens artísticas até então dominantes, só 

podem ser pensadas, a partir preexistência dos espaços e agentes relacionados à então arte 

“tradicional” ou “conservadora”: o Salão Paranaense de Belas Artes, a EMBAP, os artistas 

premiados e os mestres da Escola. Pois, como bem colocou Le Goff, cabe aos indivíduos a 

tarefa de definir o “moderno” no seu tempo e espaço a partir da relação que mantém com o 

passado.
253

 Afinal, é preciso que haja um meio destinado às artes plásticas, para que reflexões 

sobre o fazer artístico e demandas por atualizações a ele relacionadas, possam ser elaboradas. 

Estas, culminaram em Curitiba com a legitimação da abstração como arte moderna por 

excelência em meados da década de 1960.  

Novamente, fazemos questão de reiterar que nossa intenção com esta pesquisa não foi 

olvidar outras dimensões inerentes ao processo de urbanização e modernização que se situam 

a margem dos ambientes das elites, contudo, inegavelmente a situação social de Freyesleben, 

bem como dos indivíduos que com ele conviveram e ao seu lado empenharam-se para a 

consolidação do meio artístico na cidade, estava intrinsecamente relacionada aos grupos 

dirigentes que gozavam de poder político e econômico no Estado. 

Outra ressalva que se faz relevante, diz respeito ao intenso uso, por nós conferido, aos 

relatos orais e memórias individuais de pessoas que conviveram com Curt. Quanto a tal 

elemento, tão recorrente em nosso trabalho, esclarecemos que a partir do objetivo inicial da 

pesquisa aqui apresentada - entender a participação de Waldermar Curt Freyesleben no 

                                                
252 ROCHA NETO, Bento M., 1954 Apud. MAGALHÃES, Op. Cit., p. 57-58 
253 LE GOFF, Jacques. “Antigo/Moderno”. In.: Enciclopédia Einaudi, Lisboa, IN-CM, 1997, vol. 1- Memória e 

História, p. 370 a 392 
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processo de formação de um meio artístico em Curitiba - este foi o mecanismo mais imediato 

que encontramos para iniciar nossas investigações. Todavia, na medida em que outras fontes 

foram sendo localizadas, como por exemplo, seus textos críticos; estatutos de regulamentos 

do Salão Paranaense; bem como a própria análise de suas obras; entre outros, acabamos por 

nos confrontar também com a questão dos rótulos associados a memória construída sobre este 

agente cultural: um pintor acadêmico, discípulo do Andersen. Foi então, que partimos em 

busca de uma compreensão mais profunda acerca de sua atuação, para além dos rótulos 

aferidos. Neste sentido, a análise de seu ambiente de formação cultural apresentada no 

primeiro capítulo nos levou a percebê-lo a partir das possibilidades existentes em tal 

ambiente. Assim, se Freyesleben não fez uso de sua arte para denunciar questões sociais, 

como fizeram outros artistas considerados modernos ou se não optou pelas experimentações 

plásticas abstratas, como alguns outros, tal postura não evidencia uma posição essencialmente 

conservadora ou excessivamente atrelada às lições aprendidas com seu mestre dos primeiros 

tempos, Alfredo Andersen. Conforme explicitamos por meio das fontes, sua ligação com a 

arte era passional e arejada: são habituais os elogios à arte moderna e aos novos artistas em 

seus textos críticos. Para Curt, a arte ocupava lugar autônomo em meio às atividades 

humanas, não estando subjugada à debates teóricos ou estéticos quanto à sua função social. 

Em sua visão, a arte conduzia-nos “para o outro lado da vida - o da beleza [...], do sonho - 

compensando-nos pelos sacrifícios aqui sustentados ‘prá ficar de pé’”.
254

 É o que reiteram os 

relatos de seus alunos referenciados no segundo capítulo deste trabalho. Logo, se a alcunha de 

discípulo não é fundamentalmente equivocada, visto que, de fato Freyesleben frequentou às 

aulas ministradas por Andersen ao lado de outros nomes de destaque para a pintura 

paranaense, ela é, ao nosso ver, insuficiente, tendo em vista que, Curt ocupou-se durante 

muito mais tempo da função de mestre como professor da EMBAP, onde lecionou por mais 

de 20 anos influenciando gerações de novos pintores, do que esteve sob as orientações do 

mestre norueguês em seu período de juventude.  

Do mesmo modo, a não distorção dos planos característica de sua pintura, bem como 

sua falta de ousadia em termos semânticos, não devem apagar sob o rótulo de “acadêmico” 

sua busca por uma expressividade poética particular a partir do uso das cores e 

empastamentos que o conduziam a uma contínua pesquisa artística e arejamento estético. 

Como lembra Warburg na introdução ao Mnemosyne, para compreender o ímpeto “artístico 

                                                
254 FREYESLEBEN, Waldemar C. “5º Salão Oficial de Belas Artes”, O Dia, Curitiba: 25 dez. 1948 
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no lugar que lhe compete - isto é entre Dionísio e Apolo - é preciso emancipar-se do ‘uso 

quotidiano e superficial dessa teoria da oposição.’”
255
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