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RESUMO

A obra do pintor norueguês, radicado em Curitiba, Alfredo Andersen sempre foi objeto de
críticas. O presente trabalho busca analisar uma seleção das críticas direcionadas ao trabalho
do artista, especialmente as feitas entre os anos 1903-1946. Desta forma aprofundaremos o
teor das críticas que se produziram desde a chegada de Andersen à Curitiba em 1902, até as
veiculadas  após a  sua  morte,  ocorrida  em 1935.  Para tanto  apresentaremos  o  artista,  sua
inserção  no meio  artístico  da  Capital,  a  organização  e  participação  nas  exposições  e  seu
trabalho como educador. Para análise das críticas se faz importante contextualizar a Curitiba
do início do século XX, uma cidade que passava por um processo de modernização vinculado
a  construção  de  uma  identidade  local  com a  participação  da  elite  econômica,  política  e
cultural.  Analisaremos  também  como  a  rede  de  sociabilidade  a  qual  Andersen  estava
conectado interferiu na produção de sua obra e na elaboração das críticas.

Palavras chave: Alfredo Andersen, crítica de arte, Curitiba.
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INTRODUÇÃO

A arte sempre foi objeto de crítica. Argan nos ensina que:

as obras artísticas sempre foram objeto de juízos de valor e consideradas como
componentes de um patrimônio cultural que exigia atenções particulares por
parte  da  sociedade  e  dos  seus  órgãos  representativos,  interessados  em
conservá-las  e  em  transmiti-las  (mas  também,  não  poucas  vezes,  em  se
desfazer  delas,  em  destruí-las,  em  substituí-las);  desde  a  antiguidade,
desenvolveu-se em torno da arte uma vasta literatura, de caráter diversificado:
cronístico ou memorialístico, teórico e preceitual, histórico-biográfico, erudito
e filológico, interpretativo ou de comentário.1

O que esta  pesquisa pretende discutir são as críticas ao trabalho do pintor norueguês

Alfredo Andersen, aqui radicado desde o início do século XX, no período de 1903 a 1946.

Nesse sentido aprofundaremos  o teor  das  críticas  que se produziram desde a  chegada de

Andersen à Curitiba em 1902, até as veiculadas após a sua morte, ocorrida em 1935.

As críticas abordadas iniciam em 1903, uma vez que logo após a chegada de Andersen

à Capital o artista realizou sua primeira exposição com cobertura na imprensa local, do jornal

Diário da Tarde. Desde então, Andersen participou de várias outras exposições coletivas e

individuais,  muitas  organizadas  por  ele  mesmo.  Por  isso,  neste  trabalho,  selecionamos

algumas  importantes  exposições  que  tiveram  repercussão  nos  jornais,  e  cujas  críticas

permitem observar quais eram as características em destaque na obra do pintor norueguês, a

cada contexto.

Em 1907 aconteceu a exposição no Museu Paranaense, de Andersen e seus discípulos,

organizada  pelo  artista  e  o  literato  Romário  Martins,  e  nesse  caso  a  fonte  analisada  é  a

divulgação da exposição no jornal A Notícia de março de 1907. 

Também serão estudadas as críticas publicadas no Jornal  Tribuna de Curitiba sobre

“A exposição  do Sr.  Andersen”,  escrita  por  Nestor  Victor  em março  de  1914.  Em 1918

Silveira Neto publicou no Commércio do Paraná uma análise da exposição de Andersen na

Galeria Jorge, no Rio de Janeiro. 

Avançando no tempo, outra crítica analisada foi publicada no jornal Gazeta do Povo

em setembro de 1922, de autoria de Laertes Munhoz. Finalizando a análise será comentado o

texto crítico publicado na revista Joaquim em 1946. 

1ARGAN, Giulio Carlo. Arte e Crítica de Arte. Lisboa: Editorial Estampa, 1988, p. 127.
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Para compreender a importância da crítica de arte nos valemos das preciosas lições de

Gonzaga Duque, Mário de Andrade e Giulio Carlo Argan, entre outros. A importância de

Gonzaga Duque reside no fato de sua obra ter sido uma das poucas escritas sobre crítica de

arte e história da arte no país no século XIX. O autor não pensou somente a arte produzida no

Rio de Janeiro de sua época, mas “procurou compreendê-la no universo cultural brasileiro

como um todo e levantou questões referentes ao surgimento da necessidade de constituição de

uma arte nacional”.2

Já  o  interesse  de  Mario  de  Andrade  era  delimitar  o  que  era  arte  nacional,  sem

influências  estrangeiras,  e  tinha  grandes  preocupações  com os  novos  rumos  estéticos  da

prática pictórica. Sua importância reside no fato de que foi “um inovador na prática crítica no

período modernista e estudos recentes confirmam muitas de suas assertivas e interpretações

de artistas e períodos passados”.3

Com Giulio Carlo Argan, aprendemos que existiram situações em tempos passados em

que o mercado se serviu do crítico de arte como instrumento para suas próprias manobras,

como o interesse no lançamento de novas correntes e de novos artistas.4

Na capital paranaense no início do século XX, como em outras cidades brasileiras, a

atividade  de crítico de arte,  se caracterizava  principalmente  por dois tipos de atuação:  na

imprensa através de jornais e revistas ou em ensaios para catálogos de exposição e livros

especializados.  “A crítica  então  praticada  era  o  que  chamamos  hoje de  nota  social, com

referência à pessoa do artista, seus dados biográficos alguns comentários externos à obra, de

modo a despertar o interesse do público (...)”.5 Como podemos observar no recorte do jornal

A Notícia de Curitiba, 5 de janeiro de 19066 (Figura 1).

              

2CHIARELLI,  Tadeu.  Gonzaga-Duque:  a  moldura e  o quadro da arte  brasileira.  In:  ___.  A arte brasileira/
Gonzaga-Duque. Campinas: Mercado das letras, 1995, p. 12.
3AVANCINI, José Augusto. O exercício da crítica. In: ___. Expressão plástica e consciência nacional na crítica
de Mário de Andrade. Porto Alegre: UFRGS, 1998, p. 17.
4ARGAN, Op. Cit., p. 139
5AVANCINI, Op. Cit., p. 24.
6Jornal A Notícia de Curitiba, 5 de janeiro de 1906.
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Figura 1: Nota crítica à Andersen publicada no jornal A Notícia de Curitiba, 5 de janeiro de 1906.

Notas como essa eram comuns nos jornais curitibanos, a cada evento realizado. Não se

trata de crítica especializada ou assinada, na maioria das vezes não há como saber quem é o

autor do texto. 

Para alcançarmos nosso intento de observar as modificações na crítica de arte sobre a

obra de Alfredo Andersen ao longo do período aqui delimitado, dividimos a pesquisa em três

partes.

No primeiro  capítulo  abordamos  no início  a  bibliografia  que norteou a  pesquisa e

produção do trabalho. Em seguida, o capítulo traz uma biografia do artista Alfredo Andersen,

desde sua formação artística na Europa, até sua chegada ao Brasil e sua instalação na cidade

portuária de Paranaguá. Na cidade, Andersen manteve uma rede de relações que permitiram

uma produção retratística da elite local. A paisagem parnanguara também foi retratada pelo

artista, com belas obras do porto e da localidade do Rocio. Dentre os trabalhos importantes

para a escrita do capítulo destacam-se o de Elisabeth Prosser, Amélia Siegel Corrêa e Daniel

Koslowski.

O segundo capítulo é dedicado à chegada de Alfredo Andersen a Curitiba, sua inserção

no meio artístico, a organização e participação nas exposições e seu trabalho como educador.

Para tanto se faz importante caracterizar a cidade que no início do século XX passava por um

processo de modernização urbana e cultural. A modernização estava vinculada a construção

da identidade local com a participação da elite econômica, política e cultural.  No capítulo
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observamos que a rede de sociabilidade à qual Andersen estava ligado possibilitou o uso de

sua obra “como imagem representativa da região”. Na produção do capítulo as obras de Luís

Fernando Lopes Pereira, Geraldo Leão Veiga de Camargo, Dulce Osinski e Rosane Kaminski,

foram de fundamental importância.

O terceiro  capítulo  inicia  com reflexões  sobre  a  atividade  da  crítica  de  arte  e  em

seguida faz a análise de algumas críticas à obra do Alfredo Andersen. A biografia escrita por

Carlos Rubens faz um apanhado das críticas celebrativas escritas ao longo do caminho do

artista, em jornais locais como  O Diário da Tarde, A Tribuna de Curitiba, Commércio do

Paraná, O Dia e no Estado de São Paulo, jornal da capital paulista e o Correio da Manhã do

Rio de Janeiro. O texto publicado por Laertes Munhoz na Gazeta do Povo e o texto da revista

Joaquim trazem uma visão contestadora da produção artística de Andersen. Analisaremos o

contexto  em  que  essas  críticas  foram  produzidas  e  destacaremos  alguns  dos  interesses

envolvidos.

Nas conclusões finais,  apresentamos também algumas considerações sobre o artigo

Modernidade no Paraná: do Andersen Impressionista aos anos 60, publicado em 1986 pela

pesquisadora  e  crítica  de  arte  Maria  José  Justino.  Esse  texto,  apesar  de  fora  do  recorte

temporal delimitado na pesquisa, revaloriza a memória de Alfredo Andersen e abre caminho

para novas pesquisas sobre ele, apresentando-o como um artista moderno em seu tempo que

experimentou  diversas  linguagens  artísticas,  indo  do  academicismo  ao  impressionismo

durante sua jornada.
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CAPÍTULO 1 – O ARTISTA ALFREDO ANDERSEN

Nesse  capítulo,  será  apresentada  a  bibliografia  já  existente  sobre  o pintor  Alfredo

Andersen, e que foi manejada para a elaboração deste texto. Em seguida, serão abordados

vários momentos da vida de Alfredo Andersen, desde sua juventude em Kristiansand, seu

aprendizado acadêmico em Copenhagen, Dinamarca, assim como suas influencias artísticas,

as  possíveis  causas  de  sua  migração  para  outro  continente  e  sua  estada  inicialmente  na

portuária Paranaguá.

1.1 Revisão Bibliográfica

Na elaboração desse trabalho foi importante a consideração de vários autores para a

abordagem, entendimento e discussão dos diferentes momentos em que perpassa a trajetória e

a critica ao trabalho de Alfredo Andersen. 

A partir do livro de Luis Fernando Lopes Pereira,  “O espetáculo dos maquinismos

modernos, Curitiba na virada do século XIX para o XX”, observam-se as modificações que

ocorriam na Capital, no período que coincide com a mudança de Andersen para a cidade.7 

As modificações na Capital  visavam uma modernização e a inserção do estado no

cenário nacional,  para isso era importante  a construção de uma identidade independente e

específica para o novo Estado. Ao Movimento Paranista couberam os projetos e a montagem

dessa identidade nas áreas da literatura e nas artes visuais.

Para a compreensão de parte das mudanças culturais citadas por Luis Fernando Lopes

Pereira,  como  a  modernização  gráfica  e  literária  e  o  surgimento  da  produção  local  nos

apropriamos  do  texto  de  Rosane  Kaminski,  “Gosto  Brejeiro:  As  revistas  ilustradas  e  a

formação de juízo estéticos em Curitiba (1900-1920)”, nele a autora nos da um panorama das

revistas publicadas no período e indica como através delas foi se formando um gosto “visual e

estético”8 para a nova sociedade que surgia.

No estudo que Elisabeth Serafim Prosser produziu no livro “Cem Anos de Sociedade,

Arte e Educação em Curitiba: 1853-1953”, conseguimos o entendimento da participação da

7PEREIRA, Luis Fernando Lopes. O espetáculo dos maquinismos modernos – Curitiba na virada do século XIX
ao XX. São Paulo: Blucher Acadêmico, 2009.
8KAMINSKI, Rosane. Gosto brejeiro: as revistas ilustradas e a formação de juízos estéticos em Curitiba (1900-
1920).  In:  BREPOHL,  M.;  CAPRARO,  A.;  GARRAFFONI,  R.  (Orgs.).  Sentimentos  na  história. Curitiba:
Editora UFPR, 2012, p. 12.
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intelectualidade,  formada  pela  “aristocracia  campeira  e  da  aristocracia  do  mate  e  de

imigrantes europeus e seus descendentes”9 como figuras principais no fomento a educação,

arte  e  cultura  no  Estado.  Percebemos  o  envolvimento  desse  grupo  de  intelectuais  na

organização e criação de várias instituições educacionais e culturais da época.

Ainda sobre o tema arte-educação no Estado, a dissertação de Dulce Osinski, “Ensino

da Arte: Os Pioneiros e a Influência Estrangeira na Arte-Educação em Curitiba”, nos mostra

a participação fundamental do imigrante no ensino artístico. Entre eles Alfredo Andersen. A

autora o descreve como um “visionário em seu meio, defendendo sempre, tanto a necessidade

de um ensino profissional em nosso Estado quanto a premência pela ampliação do acesso a

produção e à apreciação artística”.10

A permanência dos ideais de Andersen no ensino da arte e a extensão de seu trabalho

podem  ser  observados  na  dissertação  de  mestrado  de  Rosemeire  Odahara  Graça,  “O

desenvolvimento  de um conteúdo educativo  voltado para a formação de apreciadores  da

linguagem visual no Museu Alfredo Andersen” que contribui para as atividades educativas e

informativas oferecidas atualmente à comunidade através do Museu Alfredo Andersen.11

Através de uma análise sociológica o livro “Alfredo Andersen, Retratos e paisagens de

um  Noruegues  Caboclo”  resultado  de  sua  Tese  de  Doutorado,  Amélia  Siegel  Corrêa,

reconstrói  as  redes  de  sociabilidade  nas  quais  o  artista  estava  inserido,  assim  como  os

interesses  envolvidos  na  produção  de  sua  obra  paisagística  para  a  construção  de  uma

identidade  para o Estado.  O trabalho demonstra  também o papel  central  de Andersen no

ensino artístico e nas exposições nas primeiras décadas do século XX.12

Ao abordar as pinturas de paisagem do artista, o trabalho de Conclusão de Curso de

Daniel Kosloski,  “A paisagem paranaense elaborada a partir  de Alfredo Andersen: entre

praias e campos (1892-1929)”, oferece um debate sobre a arte produzida no período e o

9PROSSER, Elisabeth Seraphim. Cem anos de Sociedade, Arte e Educação em Curitiba: 1853-1953: da Escola
de Belas Artes e Indústrias de Mariano de Lima à Universidade Federal do Paraná e a Escola de Música e Belas
Artes  do Paraná.  Coleção Páginas  Escolhidas,  150 Anos da Criação  Política do Paraná.  Curitiba:  Imprensa
Oficial, 2004, p. 20.
10OSINSKI, Dulce Regina Baggio. Ensino da Arte: Os pioneiros e a influência estrangeira na arte-educação em
Curitiba.  Dissertação  (Mestrado  em  Educação)  -  Setor  de  Educação  da  Universidade  Federal  do  Paraná,
Curitiba, 1998.
11GRAÇA, Rosemeire  Odahara.  O desenvolvimento de um conteúdo educativo voltado para a formação de
apreciadores da linguagem visual no Museu Alfredo Andersen. Dissertação (Mestrado em Educação) - Setor de
Educação da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2000.
12CORRÊA, Amélia Siegel.  Alfredo Andersen. Retratos e  Paisagens de um Norueguês Caboclo.  São Paulo:
Alameda Editorial, 2014.
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emprego da produção paisagística de Andersen, com temas como o pinheiro e a erva mate, na

representação das características do Estado.13

Para  a  compreensão  do  longo  processo  de  construção  da  identidade  do  Estado  e  a

participação  dos  vários  autores  que  colaboraram  nesse  projeto,  a  Tese  de  Doutorado:

Paranismo: arte, ideologia e relações sociais no Paraná. 1853-1953, de Geraldo Leão Veiga

de Camargo foi de fundamental importância.14

É  importante,  mencionar,  ainda,  a  contribuição  inigualável  da  historiadora  Adalice

Araújo, que serviu de referência para todos os autores aqui mencionados, com sua tese de

livre docência sobre arte no Paraná defendida em 1974. Na presente pesquisa, utilizamos o

verbete sobre Alfredo Andersen publicado no seu Dicionário de Artes Plásticas do Paraná,

que auxiliou na compilação sobre a estadia do artista em Paranaguá e em Curitiba.15

1.2 Sobre Andersen na Noruega

Nascido em Kristiansand, Noruega (Figuras 2 e 3), em 1860, Andersen foi um dos

muitos imigrantes que chegaram ao Brasil durante o século XIX. Alfred Emil Andersen era

filho de Tobias Andersen, capitão de navio, e Hanna Carine Andersen, dona de casa. Desde

muito cedo demonstrou interesse por desenho e pintura. As viagens a bordo do navio do pai,

principalmente para a Itália, foram importantes para a configuração do perfil do jovem artista.

Andersen trabalhou como assistente de Wilhelm Krogh conhecido pintor norueguês,

ceramista,  cenógrafo e decorador,  na capital  do país,  Oslo,  entre 1874 e 1878. Após esse

período, por incentivo de Krogh, mudou-se para a Dinamarca, onde foi admitido na Academia

Real de Belas Artes de Copenhagen, na qual estudou até 1883, quando, insatisfeito com a

sistemática de ensino, abandonou a academia e retornou a Oslo.16

A academia tinha um rígido método de ensino, seguindo o currículo Francês, “baseado

na perfeição da arte greco-romana e na importância  do desenho”. No início do ensino os

13KOSLOSKI, Daniel. A paisagem paranaense elaborada a partir de Alfredo Andersen: entre praias e campos
(1892-1929). 77f. Monografia (Trabalho de Conclusão do Curso de História, Memória e Imagem) - Setor de
Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2013.
14CAMARGO, Geraldo Leão Veiga de.  Paranismo: arte, ideologia e relações sociais no Paraná 1853-1953.
213f. Tese (Doutorado em História) - Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do
Paraná, Curitiba, 2007.
15ARAÚJO,  Adalice.  Dicionário  das  Artes  Plásticas  do  Paraná  –  ANDERSEN,  Alfredo  Emílio  (Alfredo
Andersen). In: artes na web. 2015. Disponível em <artesnaweb.com.br>. Acesso em 15 nov. 2018.
16FERREIRA,  Ennio  Marques.  2001  Andersen  volta  a  Noruega.  Curitiba:  Secretaria  e  Estado  da  Cultura,
Sociedade Amigos de Alfredo Andersen, 2001, p. 59.
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alunos  copiavam  gravuras  e  desenhavam  os  bustos  gregos  e  romanos,  para  só  depois

chegarem às aulas  de desenho de modelo vivo,  com a observação do real.   Esse método

considerado pouco flexível pelos artistas da época, na visão de Corrêa, pode ter sido o motivo

para Andersen abandonar a academia.17 

Figura 2: Cidade de Kristiansand na Noruega. Foto: Maurício Andersen, maio 2018.

Figura 3: Pintura de Alfredo Andersen, vista de seu estúdio em Lahelle, Krintiansand, Noruega, sem
data. (Óleo sobre tela, 70 x 115 cm; Acervo Particular - Noruega).

17CORRÊA, Op. Cit., p. 49.
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Os  trabalhos  do  início  da  carreira,  na  volta  à  Noruega,  mostram  uma  produção

principalmente de retratos e paisagens da cidade e do entorno. Segundo Corrêa entre 1882 e

1891, Andersen pintou pelo menos dez retratos, o que a faz pensar que “eram uma fonte

potencial de renda para Andersen”.18 

Um dos retrados produzidos por Andersen foi de seu amigo o escritor Knut Hamsum.

Considerado um dos mais importantes escritores nórdicos, Hamsum atuou e influenciou a

mentalidade de seus contemporâneos.19 O escritor defendia assim como Andersen o “homem e

a natureza colocando-se contra a civilização industrial” e segundo Adalice Araújo isso pode

explicar por que apesar de conhecido na Europa, Andersen opta por viver no Paraná.20

Andersen deve grande parte de sua formação artística a Olaf Isaachsen, importante

pintor norueguês com quem começou a pintar ao ar livre. Isaachsen foi aluno da escola de

Dusseldorf,  e em Paris  foi aluno de Thomas Couture e Gustave Coubert.  Como aluno de

Coubert, Isaachsen teve contato com “uma pintura mais objetiva e próxima da realidade” um

movimento conhecido como realismo.21

O  realismo  de  Coubert  “marcou  uma  revolução  na  arte,  sua  determinação  de

representar o mundo tal como via, estimularam outros pintores a rejeitar o convencionalismo

e a seguir apenas sua própria consciência artística”22, o que influenciou em muito a produção

artística de Isaachsen e mais tarde de seu amigo Alfredo Andersen. Coubert “pretendia que

seus quadros fossem um protesto contra as convenções aceitas do seu tempo, “chocassem a

burguesia” para obrigá-las a sair da complacência, e proclamassem o valor da intransigente

sinceridade artística contra a manipulação hábil de clichês tradicionais”.23

Em 1889 Andersen foi enviado à França, para fazer a cobertura do Salão de Paris,

possivelmente pelo jornal em que trabalhava à época. Nesse período a capital francesa era

considerada o centro da arte, com muitas exposições, ateliês e um mercado que atraía muitos

artistas escandinavos. Mas Andersen não teve acesso aos principais centros, o que “deixou-o

longe das redes e dos códigos plásticos necessários para um melhor posicionamento no campo

artístico da sua terra natal”.24

18CORRÊA, Op. Cit., p. 43.
19Ibidem, p. 54-55.
20ARAÚJO, Op. Cit., s/p.
21CORRÊA, Op. Cit., p. 44.
22GOMBRICH, Ernst Hans.  A História da Arte.  Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda.,
1999, p. 511. 
23Ibidem, p. 511.
24CORRÊA, Op. Cit., p. 52.
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1.3 O Artista em Paranaguá

Em sua tese de doutorado "Alfredo Andersen - Retratos e paisagens de um norueguês

caboclo", Amélia Siegel Corrêa, relaciona alguns dos motivos que podem ter levado Andersen

a buscar um novo destino. Segundo a autora, a “formação do artista realizada distante dos

principais centros europeus, somado ao fato de ter se fixado em Kristiansand (...), o deixaram

distante das redes de sociabilidade dos pintores que controlavam o campo hegemônico da arte

escandinava”.25

Somada às dificuldades em estudar em grandes centros europeus, Correa relaciona a

possibilidade que Andersen teve em embarcar em uma nova viagem, de entrar em contato

com  novas  experiências,  em  um  continente  com  natureza  exuberante  e  com  sociedades

primitivas, como motivos para sua migração para a América.

Em 1893 Andersen aporta em Paranaguá. Desde o início teve ajuda do Sr. Hartog de

nacionalidade holandesa, que ensinou a língua portuguesa ao pintor. Na cidade portuária de

poucas  perspectivas  profissionais  fez  vários  trabalhos  como  arquiteto  e  decorador  de

residências, e, principalmente, teve uma produção retratística da elite política, da burguesia

local e de estrangeiros ligados à construção da estrada de ferro.26

Ainda na Noruega, Andersen pintou retratos de seu amigo e tutor artístico, Isaachsen,

e de uma personalidade norueguesa, o já mencionado escritor Knut Hamsun. Esses retratos

“mostravam uma aposta no gênero (...),  e esse esquema apreendido foi central para o seu

encaixe na cidade litorânea de Paranaguá”.27

A experiência retratística norueguesa somada à sua consistente formação acadêmica,

faziam de Andersen um artista diferenciado na pequena cidade, o que contribuiu para o seu

estabelecimento em Paranaguá.28

Durante sua permanência na cidade litorânea, Andersen formou laços de amizade com

outros  estrangeiros  que  estavam  no  país  para  a  construção  da  estrada  de  ferro  ligando

Paranaguá  a  Curitiba.  Essa  convivência  com estrangeiros,  a  maioria  nórdicos  e  alemães,

segundo Amélia Siegel Corrêa, foram importantes para a permanência do artista no Paraná.29

25CORRÊA, Op. Cit., p. 60.
26Ibidem, p. 95.
27Ibidem, p. 60.
28Ibidem, p. 97.
29Ibidem, p. 95.
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Em  seus  anos  em  Paranaguá  e  durante  toda  sua  vida,  Andersen  pintou  muitas

paisagens da cidade. Tinha especial apreço pela localidade do Rocio e sua vida cotidiana, que

o  artista  representou  em  várias  de  suas  telas.  Observamos  nessas  produções  que  “suas

paisagens constroem uma relação harmoniosa do homem com o meio ambiente, sendo uma

característica que o artista vai adotar na representação de outras paisagens paranaenses”.30

Complementando a análise das obras feitas em Paranaguá, para Corrêa “o grupo de

imagens do litoral traz também ora vestígios, ora evidências concretas de um olhar sensível e

atento aos caiçaras e seus modos de vida simples”. Andersen desenvolveu uma empatia pelo

belo local que pode ser vista nas muitas representações pictóricas feitas pelo pintor.31

A chegada  de  Andersen  na  Capital,  assim  como  suas  atividades  como  artista  no

estúdio fotográfico e como professor na Escola de Mariano de Lima,  serão abordados no

próximo  capítulo.  Suas  relações  com  a  intelectualidade  local  e  o  empenho  destes  na

conformação de uma sociedade moderna e com identidade própria também fazem parte do

segundo capítulo.

30KOSLOSKI, Op. Cit., p. 33, 38.
31CORRÊA, Op. Cit., p. 262.
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CAPÍTULO 2: A CURITIBA DE ALFREDO ANDERSEN

O objetivo  deste  capítulo  é  situar  alguns aspectos  culturais,  sociais  e  urbanos que

caracterizavam Curitiba quando o pintor norueguês Alfredo Andersen decidiu transferir-se

para essa cidade. Andersen já morava no Brasil desde 1893, na cidade litorânea de Paranaguá,

e visitou Curitiba pela primeira vez ainda em 1893. Anos mais tarde, em 1902, decidiu morar

em Curitiba e ali instalar o seu primeiro atelier de desenho e pintura, dividindo espaço com o

fotógrafo Adolpho H. Volk, em troca da pintura de cenários para o ateliê. Depois Andersen

lecionou  em  sua  própria  casa,  e  este  ateliê  se  transformaria  num  importante  espaço  de

formação de artistas em Curitiba.32

Em relação  a  Curitiba,  também  abordaremos  seus  círculos  de  sociabilidade  e  sua

participação na formação de uma identidade regional.

2.1 A Primeira Impressão

Para a análise da arte, educação e cultura produzidas em determinado período em uma

certa sociedade, faz-se importante o levantamento da intelectualidade desta mesma sociedade.

Curitiba, do século XIX  e início do XX, não foge a esta regra. Como bem disse Elizabeth

Prosser, 

“a  participação  dos  intelectuais,  aristocratas,  imigrantes  na  criação  de
instituições  culturais  e  educacionais  tinham  por  objetivo  comum:  o  da
educação da sociedade local por meio da vivência cultural e das artes. Ou em
outras palavras, a elevação do seu nível educacional, por meio da cultura; ou
ainda, o aprimoramento cultural, por meio da educação”.33

32CORRÊA, Amélia Siegel.  Alfredo Andersen. Retratos e  Paisagens de um Norueguês Caboclo.  São Paulo:
Alameda Editorial, 2014, p. 92-93.
33PROSSER, Elisabeth Seraphim. Cem anos de Sociedade, Arte e Educação em Curitiba: 1853-1953: da Escola
de Belas Artes e Indústrias de Mariano de Lima à Universidade Federal do Paraná e a Escola de Música e Belas
Artes  do Paraná.  Coleção Páginas  Escolhidas,  150 Anos da Criação  Política do Paraná.  Curitiba:  Imprensa
Oficial, 2004, p. 21.
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Nas décadas finais do século XIX, os literatos e intelectuais que detinham um capital

social maior criaram uma relação de dependência com os artistas que aqui chegavam, e que,

em sua maioria, pertenciam às camadas mais pobres da população e tinham uma formação

intelectual menos sofisticada. Esses artistas necessitavam da intervenção dos intelectuais junto

aos poderes públicos, na concessão de bolsas de estudos na capital do Brasil e na Europa.34 

Foram  também  os  intelectuais  que  participaram  da  criação  de  várias  instituições

educacionais e culturais, atuando como “professores nas escolas de ensino formal e informal,

críticos,  escritores,  donos  ou diretores  de jornais  e  revistas,  plasmaram,  uns  mais,  outros

menos,  os rumos da sociedade em que viveram”.35 Os intelectuais  da primeira  metade do

século XX tinham um “perfil  ativo,  interdisciplinar  e interinstitucional,  o grupo tinha um

espírito de colaboração e cooperação com uma unidade de propósitos e de esforços entorno do

objetivo maior que era o de dotar Curitiba de instituições de ‘cultura superior’ como as que

existiam nos países e nas cidades civilizadas e cultas”.36

Importante observar que os mesmos indivíduos tinham uma presença destacada

“nas mais diversas e importantes organizações educacionais e culturais é fato
significativo para a compreensão do alcance das atividades e iniciativas dessa
intelectualidade  que  modificou  a  realidade  do  seu  entorno  e  cujas
consequências  podem  ser  notadas  na  sociedade  local  e  nacional  até  à
atualidade”.37

Naquele contexto, entre os imigrantes que vieram para Curitiba e se destacaram no

século XIX está Mariano de Lima, criador da Escola de Belas Artes e Indústrias, em 1886,

que foi a primeira instituição voltada ao ensino de artes em Curitiba. 

De  origem portuguesa,  Mariano  de  Lima  estudou  cenografia,  pintura  e  escultura.

Chegou em Curitiba para executar a decoração e os cenários do Teatro São Teodoro. Com o

fim  de  seu  trabalho  no  teatro,  recebeu  um  incentivo  do  então  presidente  da  província,

Visconde de Taunay, para a criação de uma escola de Artes e Indústrias. 

34CAMARGO, Geraldo Leão Veiga de.  Paranismo: arte, ideologia e relações sociais no Paraná 1853-1953.
213f. Tese (Doutorado em História) - Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do
Paraná, Curitiba, 2007, p. 16.
35PROSSER, Op. Cit., p. 21.
36Ibidem, p. 233.
37Ibidem, p. 275.
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O surgimento da escola se deu “em um contexto em que a mão de obra artesanal

pretendia ser gradativamente substituída pela técnica industrial, abrindo espaço para o ensino

artístico  e  profissional,  na  tentativa  de  associar  a  técnica  com  a  estética  e  na  busca  do

equilíbrio, beleza e operacionalidade”.38

Artistas como João Turin e João Zaco Paraná iniciaram sua formação na Escola de

Mariano de Lima, e “são exemplos da grande visão de educador de Mariano de Lima e de seu

incentivo ao ensino da arte”.39

Durante  sua  história  a  escola  ofereceu  um  grande  número  de  cursos  causando

admiração em Alfredo Andersen, que viria a lecionar anos mais tarde na escola. Após sua

primeira visita a Curitiba, ainda no século XIX, ele conheceu a escola de Mariano e registrou

sua primeira impressão:

Quando cheguei ao Paraná, visitei, em 1893, em Curitiba, a Escola de Artes e
Industrias, dirigida pelo Sr. Mariano de Lima, impressionando-me bem essa
ligeira visita. Encontrei diferentes classes cheias de alunos crianças, moças,
rapazes e homens, todos trabalhando na melhor ordem(...) Essa breve visita
fez de mim um admirador do Paraná progressista”.40

2.2 A Cidade em Transformação

O Paraná  passou  por  vários  ciclos  econômicos  como  o  da  mineração,  pecuária  e

principalmente o da erva mate.  Tal  ciclo foi o responsável  pelo enriquecimento de várias

famílias  e  pelo  impulso  em  direção  à  urbanização,  especialmente  de  Curitiba.  A  vida

econômica e a vida intelectual da região também cresceram muito. 

O  ciclo  da  erva  mate  se  deu  entre  1820  e  aproximadamente  1920,  e  sua  grande

participação na economia, ajudou no desenvolvimento de vários setores. Prosser anota que o

virtuoso  ciclo  fez  surgir  várias  modificações  “no desenho urbano da  cidade,  nas  grandes

38Ibidem, p. 74.
39BORGES, Eliana; FRESSATO, Soleni T. B.  A Arte em seu estado - história da arte paranaense. Curitiba:
Medusa, 2008, p. 56.
40Entrevista  de  Alfredo  Andersen  à  imprensa,  concedida  em  1917,  In:  DICIONÁRIO  HISTÓRICO-
BIOGRÁFICO DO ESTADO DO PARANÁ (DHBPR). Curitiba: Chain: Banco do Estado do Paraná, 1991, p.
256. Apud: PROSSER, Op. Cit., p. 79.
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mansões  construídas  pelos ervateiros  e  no  comportamento  e  no  pensamento  desse  novo

homem citadino”.41

Na passagem do século XIX para o XX, quando Alfredo Andersen conheceu Curitiba

e decidiu ali habitar, a transformação urbana vinha remodelando a cidade, 

“adotando  novos  padrões  urbanísticos,  surgem  os  largos  e  as  praças  e  a
estatuamania  é a regra  para  usar a  arte como pedagogia  política;  as  novas
técnicas  de  impressão  ampliam  o  campo  editorial  e  surgem  as  revistas
ilustradas. A cidade assistiu ainda ao aparecimento dos bondes elétricos, da
iluminação elétrica, do fonógrafo, da fotografia, do cinematógrafo, dos balões
e  dirigíveis,  dos  cartões  postais  e  dos  artefatos  mecânicos  nos  parques  e
exposições”.42 

Surgem na capital periódicos com as mais “diversas tendências políticas”, assim como

a edição de vários jornais pelas colônias de imigrantes alemães.

Desde o final do século XIX surgem também as revistas ilustradas, que no decorrer do

tempo tornaram-se formadoras de opinião. Verifica-se ainda sobre o assunto que na cidade de

Curitiba  “o modelo  dos  periódicos  locais  originava-se dos  periódicos  europeus.  Desde os

assuntos  veiculados  até  os  recursos  mais  usuais  de  diagramação,  ornamentação  e  estilo

gráfico, a referência para os editores curitibanos eram as revistas e jornais franceses, ingleses

e alemães”.43

Por volta de 1900 existiam na cidade cerca de 9 (nove) impressoras, onde se destaca a

Companhia Impressora Paranaense, fundada por Idelfonso Pereira Correia, o Barão do Serro

Azul, principalmente pela impressão de rótulos para produção de mate. Curitiba ainda contava

com 6 (seis) livrarias.

Merece destaque também a existência de cafés como o “Esmeralda” e o “Belas Artes”

na rua XV de Novembro, onde os artistas costumavam se reunir e achar consumidores, ainda

que em pequeno número, para as suas obras.

Todas as camadas da população, ainda que timidamente, costumavam participar das

atividades artísticas. Os artistas vinham de países sul-americanos como a Argentina e Uruguai

41PROSSER, Op. Cit., p. 34.
42PEREIRA, Luis Fernando Lopes. O espetáculo dos maquinismos modernos – Curitiba na virada do século XIX
ao XX. São Paulo: Blucher Acadêmico, 2009, p. 49.
43KAMINSKI, Rosane. Gosto brejeiro: as revistas ilustradas e a formação de juízos estéticos em Curitiba (1900-
1920).  In:  BREPOHL,  M.;  CAPRARO,  A.;  GARRAFFONI,  R.  (Orgs.).  Sentimentos  na  história. Curitiba:
Editora UFPR, 2012, p. 247-248.
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e países europeus como França, Itália e Alemanha. Juntem-se a eles os artistas brasileiros.44

Alguns desses artistas:

músicos, atores ou dançarinos acabaram ficando em Curitiba, abandonando os
respectivos grupos e unindo força aos músicos e educadores locais. Muitos
abraçaram,  além  de  suas  atividades  musicais,  a  função  de  educadores,
passando a lecionar em escolas locais como o Gymnasio Paranaense, a Escola
Normal,  a  Escola  de  Belas  Artes  e  Indústrias  e  o  Conservatório  de  Belas
Artes.45

2.3 A Chegada em Curitiba

Apesar  da  pequena  Paranaguá  não  oferecer  muitas  oportunidades  de  trabalho,

Andersen “foi se adaptando às demandas que apareciam e, para além das encomendas de

retratos,  diversificou  seu  ganha  pão  prestando  outros  tipos  de  serviços  plásticos  como

arquiteto e decorador de residências”.46 

A produção artística de Andersen caracterizou-se, sobretudo pela produção de retratos,

paisagens e cenas de gênero. Na análise de Adalice Araújo “nos retratos Andersen explora os

efeitos do claro-escuro, característica comum dos pintores nórdicos. Nas paisagens e cenas de

gênero, as composições iniciais que tendiam aos escuros e cinza são substituídos em contato

com a luz dos trópicos, por uma paleta mais leve, mais próxima do Impressionismo”.47

Após um período de quase dez anos na cidade litorânea,  onde teve uma produção

principalmente retratística de políticos, estrangeiros ligados à construção da estrada de ferro e

da burguesia local, a qual buscava nos retratos uma forma de distinção social, Andersen se

transfere para Curitiba.

As transformações do início do século na capital foram determinantes para a mudança

de Andersen para cá. Nessa Curitiba em transformação, viu a possibilidade de dias melhores.

Com a ajuda do amigo e fotógrafo Adolpho H. Volk inicia em 1902 seus trabalhos na capital

dividindo seu primeiro ateliê onde também iniciou o ensino da pintura.

44PROSSER, Op. Cit., p. 104.
45Ibidem, p. 107.
46CORRÊA, Op. Cit., p. 95.
47ARAÚJO,  Adalice.  Dicionário  das  Artes  Plásticas  do  Paraná  –  ANDERSEN,  Alfredo  Emílio  (Alfredo
Andersen). In: artes na web. 2015. Disponível em <artesnaweb.com.br>. Acesso em 15 nov. 2018.
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Para Kosloski a sociedade entre Volk e Andersen demonstra que a fotografia ocupava

um grande  espaço  na  produção  de  imagens  antes  dominado  pelos  pintores.  Sendo  assim

Andersen não podia limitar-se somente à sua produção artística como pintor.

Logo passou a  dar  aulas  em escolas  de  ensino  da  cidade  e  a  ministrar  um curso

noturno na Escola de Belas Artes e Indústrias, então dirigida por Mariano de Lima. Também

começa a lecionar no Colégio Paranaense e na Escola Alemã.

A escola de Mariano de Lima foi criada em um período de grandes transformações.

Nesse período “o governo e  a burguesia  buscavam articular  uma infraestrutura  que desse

sustentação  ao  crescimento  do  estado  viabilizado  pelo  comércio  do  mate,  incluindo  o

incentivo  às  artes  visuais”.48 A  escola  desempenhou  “um  importante  papel  no

desenvolvimento do cenário artístico e cultural local”.49

O  estabelecimento  de  Alfredo  Andersen  seria  o  grande  momento  da  pintura

paranaense, pois, além de pintor com técnica apurada, sua formação e origem europeia era

algo distinto. Sua chegada desencadeia um movimento para a criação de escolas de artes de

ensino  profissionalizante  financiada  pelo  poder  público.  Andersen  durante  sua  vida

apresentou vários projetos para a criação de escolas de arte,  mas nenhum deles tornou-se

realidade.50 

De sua experiência como aluno na Academia Real de Belas Artes de Copenhagen,

Andersen trouxe exercícios que estimulavam a observação e cópia de modelos vivos. Esse

modelo de observação do real, ele ensinou aos seus alunos durante toda sua vida. Enquanto na

Europa sua “pintura naturalista perdia cada vez mais espaço, com o avanço das vanguardas,

no Sul do Brasil ele foi bem recebido”.51

No dizer de Corrêa, ao se estabelecer em Curitiba, Andersen “passa a circular entre as

redes  de  sociabilidades  que  envolviam literatos  e  políticos”.  A  formação  acadêmica  e  o

“status de pintor europeu colocou Andersen em contato com as elites, às quais vendia seus

variados serviços artísticos”.52 

Sua  experiência  como  pintor  paisagista  o  colocou  em  estreito  contato  com  os

intelectuais que no final do século XIX e início do século XX estavam em busca de traços que

48CORRÊA, Op. Cit., p. 185.
49PROSSER, Op. Cit., p. 112. 
50Ibidem, p. 117.
51CORRÊA, Op. Cit., p. 49, 86.
52Ibidem, p. 114.



23

criassem uma identidade para o Estado. Em sua obra paisagística são verificados alguns dos

símbolos que estavam sendo incorporados para a construção de uma identidade paranaense. O

principal elemento, absorvido pelo movimento paranista e representado nas telas de Andersen

foi o Pinheiro.53

Outro de seus amigos foi Romário Martins, também amigo de vários outros artistas,

político  importante  e  influente  na  vida  Curitibana,  que  agenciou  várias  obras  do  artista.

Através  de  encomendas  de  obras  retratísticas  para  presentear  autoridades  ou  formarem o

acervo da Pinacoteca. Entre as autoridades retratadas por influência de Romário Martins estão

Vicente  Machado  em 1906,  na  ocasião  presidente  do  Estado,  os  senadores  da  República

Generoso Marques, em 1912, e Afonso Alves de Camargo em 1912.54

Assim como Andersen muitos  artistas imigrantes chegaram ao Estado ao longo do

século  XIX e  desenvolveram seu  estilo  na  cerâmica,  na  porcelana  e  na  arquitetura.  Para

Borges e Fressato a presença de uma escola de artes ajudou na fixação destes artistas à terra.55

Como educador, sua preocupação era a “criação de uma escola de Artes de ensino

profissionalizante e superior, que deveria ser inteiramente subvencionada pelo Estado para

possibilitar a afluência de todos os interessados, independente de sua classe social”.56 Pois até

então as escolas de Arte eram particulares com pouca subvenção do estado o que tornava

difícil o acesso das camadas sociais menos favorecidas.

Andersen  também  teve  importante  papel  na  realização  de  exposições.  A  primeira

grande  exposição  local  foi  idealizada  e  realizada  em  1903  por  Romário  Martins,  em

comemoração ao Cinquentenário da Emancipação Política. Nessa exposição Andersen teve

expostas 35 telas que tiveram grande aceitação pelo público visitante, como mencionado por

Amélia Siegel Corrêa.57 No capítulo três a exposição de 1903 será abordada novamente.

A partir  de 1907, Andersen já ocupando uma posição central  no meio  artístico de

Curitiba, inicia no Museu paranaense a primeira de várias exposições de seus discípulos. As

exposições,  além de apresentarem à sociedade o trabalho realizado pelos  alunos “serviam
53KOSLOSKI, Daniel.  A paisagem paranaense elaborada a partir de Alfredo Andersen: entre praias e campos
(1892-1929). 77f. Monografia (Trabalho de Conclusão do Curso de História, Memória e Imagem) -  Setor de
Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2013, p. 39.
54CORRÊA, Op. Cit., p. 114.
55BORGES; FRESSATO, Op. Cit., p. 65.
56PROSSER, Op. Cit., p. 116.
57CORRÊA, Op. Cit., p. 190.
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como uma forma de divulgação do trabalho do ateliê, propaganda da escola e chamariz de

novos alunos”.58 

Sobre a abertura dessa exposição o jornal A Noticia de 16 de março de 1907, informa:

“O apreciado pintor  Andersen  abre amanhã,  no Museu Paranaense,  a  exposição dos  seus

trabalhos. Tratando-se de um artista que conquistou justa nomeada entre nós pela excellente

technica que revella, é de crer que a nossa sociedade concorra amanhã para o brilhantismo da

festa artística do grande pintor norueguez”.59 A exposição será melhor abordado no capítulo

três.

Além de  exposições  com obras  artísticas  de  alunos  de  seu  ateliê,  Andersen,  que

lecionou desenho e pintura entre 1909 e 1917 em um curso noturno na Escola de Artes e

Indústrias, também teve a preocupação em organizar uma mostra do trabalho de expositores

operários, apesar das inúmeras dificuldades e poucos recursos do estado.60

O jornal Diário da Tarde de 2 de março de 1910 registrou essa exposição, enfatizando

a presença de alunos operários e filhos de operários e a importância do ensino do desenho: 

(...)  Sobremodo  achamos  interessante  e  útil  a  secção  de  desenho  linear
applicado à architetura e a machinas bem como relativas à arte ornamental.
Sinceramente  felicitamos  ao  Sr.  Andersen  pelo  rápido  e  grande  resultado
colhido com o seu curso, que concorrerá efficazmente para o aperfeiçoamento
profissional dos nossos operários.61

A exposição de 1914 também recebeu atenção dos jornais. Apesar da crise econômica

pela qual o estado passava, a exposição ganha atenção do público como um evento altamente

honroso para o meio artístico. Andersen é descrito no jornal  Diário da Tarde como “artista

incansável, dono de uma technica segura, que prima por sustentar dignamente o orgulho da

sua arte”. 62

Em 1916 Andersen participa pela primeira vez da Exposição Geral de Belas Artes no

Rio  de Janeiro.  Em 1918 o  artista  expõe na  Galeria  Jorge,  com discurso de  abertura  do

escritor Silveira Neto, assunto ao qual voltaremos no capítulo três.

2.4 Uma Identidade para o Novo Estado

58Ibidem, p. 191.
59Jornal A Noticia de 16 de março de 1907.
60FERREIRA, Op. Cit., p. 194.
61O jornal Diário da Tarde de 2 de março de 1910.
62O jornal Diário da Tarde de 18 de março de 1914.
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“Os  literatos  paranaenses  do  período  se  engajaram  em  um  projeto  de
construção de uma identidade nacional e regional, impregnadas pelas ideias
modernistas  e  pela  presença  do  meio  e  da  raça  como  fatores  centrais,
projetando  a  sociedade  para  um  futuro  idealizado,  no  qual  os  sonhos
científicos do progresso se realizariam”.63

Nesse contexto Alfredo Andersen se aproxima das elites dirigentes locais, e “passa a

circular entre as redes de sociabilidade que envolviam literatos e políticos”.64

Andersen vinha da Europa e tinha formação acadêmica. Referências que lhe renderam

a aproximação com empresários e políticos e a encomenda de pinturas de seus retratos. Entre

os políticos locais, Andersen considerava Vicente Machado um amigo, aquele que viabilizaria

sua carreira artística no Paraná. Como intelectual, Vicente Machado “sabia da importância da

arte figurativa na criação de uma cultura e de uma identidade para o Paraná”.65

Outra figura importante  na trajetória  paranaense de Alfredo Andersen foi Romário

Martins. Esse intelectual foi um personagem presente na história do Paraná, considerado um

dos articuladores do  Movimento Paranista. Juntos trabalharam na exaltação das virtudes do

Estado do Paraná e do seu povo. Andersen através da pintura de paisagens e Romário Martins

através de relatos de lendas onde mistura a paisagem e a população indígena.66

O envolvimento com Romário Martins foi importante para a introdução de Andersen

junto as elites políticas e econômicas. Além de desfrutar da amizade de Romário, o artista

também recebeu  ajuda  material,  através  do  agenciamento  de  encomendas  junto  ao  poder

público e notas de incentivo em jornais e revistas.

Para a construção da identidade da nova Província, as elites luso-brasileiras junto com

intelectuais, literatos e artistas plásticos, se juntam na formulação do Movimento Paranista.

No dizer de Camargo,

este movimento se concretiza no Paraná pela exaltação dos valores locais e o
desenvolvimento de uma simbologia baseada em elementos nativos como o
pinheiro paranaense e o pinhão,  simplificados até  serem transformados  em
logotipos.  Tais  elementos  iconográficos  regionais,  marcados  por  uma
linguagem art-déco de forte teor panfletário, foram elaborados de modo a se
constituírem em estímulo à criação de um “espírito paranaense.67 

63PEREIRA, Op. Cit., p. 105.
64CORRÊA, Op. Cit., p. 114.
65Ibidem, p. 120.
66KOSLOSKI, Op. Cit., p. 53.
67CAMARGO, Op. Cit., p. 15.
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Articulando com Polak, pode-se afirmar que o movimento:

enfatiza  a  força  dos  pontos  de  referência  na  construção  de  uma  memória
coletiva. Entre esses pontos incluem-se evidentemente os monumentos, esses
lugares  de  memória,  o  patrimônio  arquitetônico  seu  estilo  que  nos
acompanham por toda vida, as paisagens, as datas e personagens históricos de
cuja  importância  somos  incessantemente  relembrados,  as  tradições,  os
costumes, certas regras de interação, folclore e a música (...).68

Os símbolos  paranistas  passam a  ser  utilizados  em larga  escala  e  não  apenas  em

reproduções dos periódicos locais,  mas também na ornamentação das fachadas de casas e

prédios construídos  na década de 1920. O Estado do Paraná optou por utilizar  o cabedal

artístico  elaborado  pelos  paranistas,  o  que  contribuiu  muito  para  a  legitimação  dessas

composições. A compra de obras como O semeador, de Zaco Paraná, para enfeitar um lugar

público  e  movimentado,  como  a  praça  central,  Eufrásio  Correia;  além  da  escolha  pelas

rosáceas de petit pavê formadas por pinhões simplificados, de autoria de Lange de Morretes

para estampar  o chão da principal  rua da cidade,  a  Rua XV, corroboraram para  que tais

símbolos viessem a se tornar verdadeiros ícones do Estado, sendo até hoje reconhecidos pelos

habitantes da capital.69 

É  de  se  observar  que  o  movimento  paranista  é  contemporâneo  ao movimento

modernista e com o período de impacto da Semana de Arte Moderna ocorrida em 1922. Mas,

“apesar  de o paranismo apresentar  ideais  referentes  à  valorização do local  e  do regional,

presentes no movimento modernista, ele não adotou as linguagens modernas”.70 A proposta do

movimento paranista estava ligada a valorização da cultura regional, não incorporando em sua

linguagem a contestação e à ruptura com o passado próprios do movimento modernista de

1922.

Ainda sobre o paranismo “percebe-se que o movimento optou pela continuidade e pela

permanência dos estilos e da cultura que vinha sendo desenvolvida no Estado desde finais do

século XIX, incorporando do modernismo, apenas a ênfase ao regionalismo”.71

68POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, 1989, p. 3.
69FREYESLEBEN, Alice Fernandes. Os Sentidos do “Moderno” nos discursos sobre as artes em Curitiba. 155f.
Dissertação (Mestrado em História) - Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do
Paraná, Curitiba, 2018, p. 24.
70PROSSER, Op. Cit., p. 152, 157.
71Ibidem, p. 166.
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Para  a  construção  da  identidade  do  homem  paranaense  é  utilizada  “uma  visão

exemplar do indígena e a ausência do negro” na literatura de Romário Martins. A ausência da

população negra é desmentida por trabalhos posteriores, que “verificam que a população do

estado teve a participação de escravos, índios e africanos e seus descendentes, imprimindo a

essa  população  as  mesmas  características  do  modelo  clássico  de  formação  da  população

brasileira”.72

Os artistas plásticos participantes da elaboração estética do movimento eram formados

em sua maioria de imigrantes. Sua presença vinda de diferentes regiões e com costumes e

idiomas  diferentes  acabaram  se  unindo  em  torno  de  associações,  igrejas  e  clubes  e

construíram  uma  cultura  unificadora,  uma  cultura  imigrante.  Em  contrapartida  a  criação

dessas  associações,  acontece  em  1882  a  fundação  do  Clube  Curitibano,  destinado  a  ser

frequentado  pelos  detentores  de  sobrenomes  de  origem  luso-brasileira.  Entre  os  seus

fundadores está Ildefonso Pereira, o Barão do Serro Azul.73  

Ali ainda se podia ver que

“os intelectuais reunidos no Clube Curitibano faziam parte de um grupo unido
pelas  suas  relações  sociais.  Apesar  de  diferenças  de  ponto  de  vista  nos
interesses  políticos  mais  imediatos,  caso  de  Romário  Martins  e  Emiliano
Perneta, ou a opção por utopias metafísicas, no caso de Dario Velloso, acabam
formando  um  consenso  que  unia  os  interesses  artísticos  aos  crescentes
interesses numa política simbólica de diferenciação”.74

Apesar de todas as dificuldades causadas por hábitos tão diferentes, “a presença dos

trabalhadores  imigrantes  e seus descendentes  acaba por se incorporar  à vida da cidade,  a

ponto de Curitiba ser chamada de “urbe alemã” pelo volume da participação nos negócios e

economia e no seu cotidiano”.75 Os paranaenses optam por se “diferenciar em muitos aspectos

da linha principal da Corte, em que a ciência e a técnica serão deixadas num segundo plano

em relação à vida espiritual e simbólica”.76 

Os escritores paranaenses ao utilizarem o meio e raça na construção de sua identidade,

usam como uma particularidade “a ênfase positiva sobre a figura do caboclo, resultado da

mistura do português e do índio”. Para isso Romário Martins irá transformando figuras que já

72CAMARGO, Op. Cit., p. 50.
73Ibidem, p. 55.
74Ibidem, p. 57.
75CORRÊA, Op. Cit., p. 239.
76Ibidem, p. 77.
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se encontravam dispersas nas lendas indígenas, como a gralha azul, a erva-mate e o pinheiro,

em figuras míticas, agora vistas como símbolo da formação do Paraná.

Apesar da necessidade de construção de uma identidade para a nova província,  era

imprescindível a 

“manutenção de um projeto de poder, social e político, embora revestido de
roupagens  científicas  e  culturais.  Tratava-se,  enfim,  de  estabelecer  os
parâmetros para a importação de ideias “modernas” e cientificas, que além de
cunhar uma nova imagem do país entre as nações, justificava a manutenção de
um  regime  político  que  embora  tradicional,  procurava  acompanhar  as
transformações dos países civilizados”.77

 Quanto a 

“legitimidade que os artistas deram ao discurso paranista, é preciso considerar
que a construção de uma identidade regional era uma necessidade latente, não
podendo ser desprezada. O maior problema é que ao valorizarem as riquezas
naturais, associando-as aos paranaenses, os artistas conscientemente ou não,
contribuíram  para  sublimar  os  conflitos  e  problemas  sociais  inerentes  a
qualquer sociedade”.78

Para  a  integração  da  sociedade  no  projeto  de  uma  identidade  própria  houve,

observadas na criação do movimento

“o uso do passado que se queria salvaguardar, se integrar, em tentativas mais
ou menos conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e
fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes (...). A referência
ao  passado serve  para  manter  a  coesão  dos  grupos  e  das  instituições  que
compõem  uma  sociedade,  para  definir  seu  lugar  respectivo,  sua
complementariedade,  mas  também oposições  irredutíveis.  Manter  a  coesão
interna e defender as fronteiras daquilo que um grupo tem em comum em que
se inclui o território (no caso de Estados), eis as duas funções essenciais da
memória comum”79

Após essa explanação sobre o contexto curitibano, no capitulo três serão analisadas as

críticas à obra de Alfredo Andersen, desde a ênfase positiva à figura do artista, nas elogiosas

palavras colecionadas pelo crítico Carlos Rubens, passando por reportagens de periódicos da

época em que as exposições de arte giravam em torno de Andersen. 

Em contraponto às enaltecedoras críticas contidas no livro de Rubens, estudaremos o

artigo publicado no jornal Gazeta do Povo, em 1922, de autoria de Laertes Munhoz e suas

77CORRÊA, Op. Cit., p. 53.
78BORGES; FRESSATO, Op. Cit., p. 99.
79POLLAK, Op. Cit., p. 10.
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relações com os novos grupos de artistas que se formavam na Capital. Na década de 1940 se

faz importante um olhar sob a revista Joaquim. A revista tinha por objetivo discussões sobre

cultura e em um artigo intitulado Viaro, hélas...e abaixo Andersen, o autor declara Andersen e

outros  representantes  do  paranismo  como  inimigos  e  fatores  de  atraso  a  uma  arte  mais

universal e moderna.
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CAPÍTULO 3: AS CRÍTICAS À ARTE DE ALFREDO ANDERSEN

Este capítulo inicia discutindo a ideia de crítica como formadora de opinião. Também

trabalha com os diferentes momentos da crítica sobre a obra de Alfredo Andersen, buscando

compreender as modificações históricas.

Para essa abordagem foi feita uma seleção de textos críticos publicados em diferentes

momentos,  dentre  1903 e 1946,  com o objetivo  de observar  a  modificação  discursiva  da

crítica sobre a obra de Andersen.

3.1 Crítica de Arte

Inicialmente,  para  entender  a  crítica  de  arte  no  Brasil  a  partir  do  século  XIX,

utilizando dos ensaios de Gonzaga Duque, verificamos que o autor usa um “método moderno”

para a análise das obras de arte: “uma tentativa de análise distanciada, sem partidarismos”.

Procurando conhecer a personalidade do artista, as circunstâncias que o levaram a realizar tal

ou qual produção, e poucas vezes deixa escapar alguma opinião pessoal mais direta sobre o

que está observando”.80

Gonzaga  Duque  iria  se  transformar,  nas  palavras  de  Tadeu  Chiarelli,  no  primeiro

crítico brasileiro a formular  uma visão menos provinciana,  no sentido de menos limitada,

sobre a arte produzida no país, e sobre os programas que ela deveria seguir para alcançar sua

autonomia. Uma tentativa de refletir sobre a arte aqui produzida a partir de critérios estéticos

conectados com o debate artístico internacional.81

Na análise  de  Tadeu  Chiarelli,  “o  valor  positivo  dado  ao  cosmopolitismo  da  arte

realizada no país faz com que Gonzaga Duque perceba a produção artística brasileira no que

ela possuía de variável, heterogênea, ao invés de optar por um viés supostamente unificador,

porém restrito”.82

80CHIARELLI,  Tadeu.  Gonzaga-Duque: a moldura e o quadro da arte brasileira.  In:  ___.  A arte brasileira/
Gonzaga Duque: Campinas: Mercado das Letras, 1995, p. 36.
81Ibidem, p. 31.
82Ibidem, p. 48.
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Esta postura o coloca como o primeiro crítico do país a entender que a arte brasileira

se caracterizava mais pelo diálogo que ela poderia estabelecer com a arte internacional. O

desejo  de  uma  arte  nacional,  baseada  em  elementos  de  uma  tipologia  característica  da

sociedade  brasileira-  “um  produto  variegado  de  raças”  aliada  à  arte  produzida  aqui,

“cosmopolita”. Segundo Duque existia uma relação intrínseca entre a sociedade local e a sua

produção artística. Devemos levar em conta que Gonzaga Duque problematizou tal questão

numa época onde a questão do nacional da arte estava apenas iniciando.83

Segundo Tadeu Chiarelli, portanto deve-se ver Gonzaga Duque dentro da história da

crítica de arte no Brasil, não como um crítico nacionalista, mas como um profissional que

com o passar dos anos percebeu que o desenvolvimento da cultura artística de uma nação está

sempre comprometido mais com a qualidade das obras realizadas por seus artistas do que

propriamente pelos temas escolhidos para essa produção.

Da mesma forma, já nos anos 20, sem ser ostensivo ou ofensivo, Mario de Andrade

nas palavras de José Augusto Avancini, “valorizava o que podia e sugeria as emendas que

julgava  cabíveis.  Nunca  era  definitivo  na  crítica  condenatória,  sempre  deixava  aberta  a

possibilidade do diálogo para poder exercer alguma influência reparadora”.84

Em um ensaio  de  1928,  Mario  de  Andrade  estabelecia  as  bases  do  nacionalismo.

Segundo  ele  o  período  pelo  qual  o  Brasil  passava  especialmente  nas  artes  era  o  da

nacionalização, a conformação da produção humana do país com a realidade nacional. Mario

acreditava que nossa arte se encontrava num estágio socialmente primitivo, uma arte ainda

“social,  tribal,  religiosa,  comemorativa”.  É  a  arte  da  circunstância.  É  interessada.  A arte

interessada  era  apontada  pelos  críticos  como  o  único  caminho  para  servir  à  causa  da

construção nacional de uma nação.85

O ideal seria que o crítico de arte desempenhasse um papel de mediador, entre o artista

e o público, necessário para que a arte fosse acessível a toda a sociedade. “O crítico ofereceria

assim uma interpretação “justa” ou até mesmo científica das obras de arte, a qual seria válida

para todos, sem distinção de classes”.86

83CHIARELLI, Op. Cit., p. 48.
84AVANCINI,  José Augusto.  O exercício  da crítica.  In:  ___.  Expressão plástica e consciência  nacional  na
crítica de Mário de Andrade. Porto Alegre: UFRG, 1998, p. 31.
85Ibidem, p. 104.
86ARGAN, Giulio Carlo. Arte e Crítica de Arte. Lisboa: Editorial Estampa, 1988, p. 128.
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Todos  esses  dados  serão  importantes  para  pensar  sobre  as  críticas  escritas  sobre

Andersen, as condições dessa produção frente ao contexto e os interesses nelas envolvidos,

assim como as relações entre crítica e artista.

3.2 Primeiro Momento - 1903-1907

Em um primeiro momento, o olhar crítico sobre a obra de Alfredo Andersen, perpassa

as  exposições  de  1903  e  1907  na  capital  paranaense.  Em  tais  críticas  aparece

fundamentalmente uma elogiosa descrição da obra retratística de Andersen. 

Naquele momento, segundo Corrêa “o espírito da Belle Époque presente na moda das

exposições se fez notar também na denominação do evento,  que passa a ser chamado de

Salon nos noticiários de 1906”.87 Importante aqui contextualizar a Belle Époque Curitibana: O

início do século XX se caracterizou por intensas mudanças na cidade. Na gestão de Candido

de Abreu na prefeitura, houve um crescimento das atividades comerciais e industriais. Com

um acréscimo considerável de habitantes no início do século, a cidade contava com 24.553

habitantes em 1860 e passou para 65.000 em 1912. Aumentaram também as reivindicações,

necessidades e queixas por parte da população.

Em 1903 em comemoração ao Cinquentenário da Emancipação Política, aconteceu a

primeira grande exposição local, a “Exposição Industrial” que tinha por objetivo demonstrar

os “grandes avanços técnicos no estado”.88 Como já mencionado no capítulo dois, junto aos

muitos produtos foram expostas trinta e cinco pinturas de Alfredo Andersen, que receberam

críticas favoráveis, conforme observamos no artigo publicado no jornal O Diário da Tarde de

15 de maio de 1903, intitulado: Exposição Quadros de Alfredo Andersen:

Temos ouvido de competentes cultores da pintura em nosso Estado, que as
telas do Sr. Andersen representam para nós o melhor conjunto até hoje em
exposição. E na verdade assim nos parece, pois os quadros expostos, n’um
total  de 35,  ostentam todos um forte cunho de amestrado pincel  em pleno
vigor  téchinico  e accusam a  presença  de  um  possante  temperamento
artístico.89

87CORRÊA, Op. Cit., p. 191.
88Ibidem, p. 188.
89Exposição Quadros de Alfredo Andersen. Diário da Tarde. Curitiba 15 de maio de 1903.
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No mesmo artigo, são elogiados os retratos e as paisagens expostas, com especial atenção a

produção retratística do pintor (Figura 4):

Dentre os retratos, que são numerosos, destacam-se o busto egregio e solenme
do ancião sr. Lange, as figuras typicas de um casal de caboclos do littoral e as
cabeças insisivas de dous marinheiros.

Ao  traçar  destes  retratos,  o  pincel  de  Andersen  antolha-se-nos  glorioso,
pomplando na tela repleto de alma, consubstanciado no poder quase de um
artista completo.90

Figura 4: Retrato de Bruno Rudolf Lange por Alfredo Andersen, de 1903.
 (Óleo sobre tela, 72 x 61 cm; Coleção Particular).

Segundo  Ricardo  Carneiro,  “o  retrato  tinha  local  de  destaque  na  montagem  das

exposições por ser considerado como um gênero de grande dificuldade, por isso mesmo tão

valorizado que chegava a constar como o objeto final do aprendizado da arte da pintura”.91

Ainda  em  Paranaguá,  Andersen  teve  uma  produção  de  retratos  considerável,  “as

encomendas vinham de comerciantes, profissionais ligados ao porto, à estrada de ferro e à

erva mate e um conjunto de telas encomendadas pela Câmara Municipal da cidade”.92 A tela

90Exposição Quadros de Alfredo Andersen. Diário da Tarde. Curitiba 15 de maio de 1903.
91CARNEIRO, Ricardo. A Escola de Alfredo Andersen-1902-1962. Dissertação (Mestrado em Educação) Setor
de Educação da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2001, p. 51.
92CORRÊA, Op. Cit., p. 97.
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descrita no comentário do jornal traz um exemplo dessa produção, o Sr. Lange da nota era o

engenheiro Bruno Rudolph Lange que fez encomendas de vários retratos da família e com

quem Andersen manteve uma importante amizade.93

Alguns  anos  após  estabelecer-se  em  Curitiba,  quando  da  exposição  com  seus

discípulos no Museu Paranaense em 1907, Andersen ocupava, então, uma posição central no

meio artístico da capital.  Tal notoriedade se fazia notar no anúncio (Figura 5) do jornal  A

Notícia de 6 de abril de 190794, tanto no fato de nomear o evento como Exposição Andersen,

como no pagamento de entrada para apreciar as obras dos artistas:

Figura 5: Nota de exposição de Andersen publicada no jornal A Notícia. Curitiba, 6 de abril de 1907.

Em artigo anterior, publicado em 25 de março de 1907 no mesmo jornal  A Noticia,

sobre a exposição no Museu Paranaense, os redatores do jornal Ermelino de Leão e Claudino

dos Santos avaliam:

Não destacaremos,  na  rápida notícia,  paysagem alguma das  que  offerece a
exposição a que nos referimos, todas ellas impressionaram bem.

Onde,  porém,  o  Sr.  Andersen  estende  com  intenso  vigor,  toda  a  sua
incontestada maestria, é no retrato é nesse jogo  difficil  de physionomia, que

93Ibidem, p. 110.
94Exposição Andersen. Jornal A Notícia. Curitiba, 6 de abril de 1907.
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elle  habilmente faz, com perícia, haja visto o que trabalhou reproduzindo o
vulto do Sr. Vicente Machado.95

Percebemos  dois  momentos  distintos  na  produção  dos  retratos  citados:  No  jornal

Diário da Tarde, em referência a exposição de 1903, e no jornal A Noticia, sobre a exposição

de 1907.  O retrato do engenheiro Bruno Rudolph Lange está vinculado a um momento de

sociabilidade  de  Andersen  que  “faziam  com  que  seus  retratos  adquirissem,  em  certas

circunstâncias, um caráter de troca entre amigos, simbolizando reciprocidade”.96

Diferente  do  que  observamos  ao  adentrarmos  na  configuração  curitibana,  onde

observamos pelas “redes que envolvem a confecção dessas imagens uma complexa trama

social de favores, homenagens (...)”97. Como no caso do retrato de Vicente Machado (Figura

6), uma encomenda executada por Andersen, a pedido do então diretor do Museu Paranaense

Romário Martins. Nas palavras de Corrêa, sobre o retrato de Vicente Machado, a obra foi

“confeccionada  com evidente  finalidade  política,  a  negociação  da  imagem resultou  numa

representação que buscava um rendimento simbólico para a perpetuação da sua linhagem no

poder do Paraná”.98

95 Exposição Andersen. A Notícia. Curitiba, 25 de março de 1907.
96 CORRÊA. Op. Cit., p. 94.
97 Ibidem, p. 94.
98 CORRÊA. Op. Cit., p. 119.
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Figura 6: Retrato de Vicente Machado da Silva Lima de Alfredo Andersen, do ano de 1906. 
(Óleo sobre tela, 250 x 146 cm; Coleção do Museu Paranaense).

3.3 Segundo Momento - 1914-1918

No período analisado, estava à frente da prefeitura (1913 a 1916) Cândido de Abreu,

que obteve autorização da Câmara Municipal para a realização de uma série de melhorias e se

destacou propondo a primeira grande reforma na estrutura urbana da cidade.

Mas  ao  lado  de  grandes  obras  como  a  ampliação  da  rede  de  bondes  elétricos,

construção  de  teatro,  calçamento  de  ruas  e  outras  modernidades  que  surgiam,  como  o

cinematógrafo e o telégrafo, a população ainda vivia com um deficiente sistema de água e

esgoto, falta de coleta de lixo, problemas comuns não só a Curitiba, mas a outras grandes

cidades no início do século.
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A elite  ervateira  e os demais  detentores  do poder  político e  econômico da cidade,

“buscavam construir uma nova imagem e adequar as estruturas da cidade à nova realidade

capitalista, e o modelo inspirador estava nas metrópoles, entre as quais figurava a cidade das

luzes: Paris”. A grande metrópole europeia emanava moda, arte, produtos de lazer, que eram

apreciados pela elite Curitibana, como forma de pertencimento ao mundo civilizado.99 

Nesse  contexto,  de  uma  Curitiba  em  transformação,  vamos  analisar  o  segundo

momento da crítica sobre a obra de Alfredo Andersen, nas exposições de 1914 na capital

paranaense e na capital  da república em 1918. Nos artigos analisados são feitos elogios à

formação  acadêmica  europeia  e  ampliado  o  reconhecimento  das  virtudes  do  artista  como

pintor de paisagens.

As  elites  locais  procuraram  inserir  o  talentoso  pintor  estrangeiro  com  o  projeto

paranista, por sua habilidade e pioneirismo em pintar as belezas locais. Tal, “foi interpretado

pelos paranistas como criador da pintura paranaense”.100

A partir  do livro  Andersen Pai da Pintura Paranaense,  escrito pelo crítico de arte

carioca Carlos Rubens101, iniciamos a análise das críticas ao pintor. O livro escrito em 1938

tem como fontes artigos da época, entrevistas e declarações de intelectuais ligados ao meio

artístico.

3.3.1 A Exposição de 1914 em Curitiba

O primeiro artigo analisado foi publicado no jornal Tribuna de Curitiba, nos dias 24 e

25  de  março  de  1914,  escrito  por  Nestor  Victor102,  sob  o  título  “A  exposição  do  Sr.

Andersen”. A exposição aconteceu em dois salões na Escola de Artes e Indústrias e contou

com 59 quadros de diferentes gêneros, do artista. Na exposição além de quadros de Andersen

99BENVENUTTI,  Alexandre Fabiano.  As Reclamações do Povo na Belle Époque: a cidade em discussão na
imprensa curitibana (1909-1916). 171f. Dissertação (Mestrado em História) - Setor de Ciências Humanas, Letras
e Artes da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004, p. 2-3.
100CORRÊA, Op. Cit., p. 85.
101Carlos Rubens nascido em 1890 foi um escritor com uma publicação considerável na área de artes plásticas,
que se especializou no gênero biográfico.  Como exemplos de sua produção literária:  História da pintura no
Brasil, pelo Ministério das Relações Exteriores; Pequena História das Artes Plásticas no Brasil em 1941 pela
Editora Nacional. Escreveu também contos e crônicas e colaborou com revistas.
102Nasceu em Paranaguá em 1868. Foi um dos representantes do movimento simbolista no Paraná e fez parte do
grupo simbolista carioca. Além de poeta estudioso da obra de Cruz e Souza, foi ensaísta, cronista e crítico. (ver
MURICY, José Candido de A. Panorama do Conto Paranaense. Curitiba: Fundação Cultura de Curitiba, 1979).
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figuravam também estudos de vários de seus alunos, três deles receberam atenção especial do

crítico: Annibal Scheleder, Gustavo Kopp e João Ghelfi.103

Nestor Victor conheceu Andersen em 1912, época em que morava no Rio de Janeiro.

Esteve em Curitiba para a organização de um livro, sua impressão escrita sobre Andersen:

“tive  a  feliz  oportunidade  de  conhecer  o  Sr.  Andersen,  ...  frequentei  seu  ateliê,  conheci

portanto, suas obras e pude avaliar o seu mérito”.104

No início Nestor Victor atribui à formação europeia de Andersen as características de

sua obra. Distintamente da graça e da elegância da obra realizada na capital francesa, o crítico

atribui  à  obra  de Andersen  características  germânicas.  Para  Victor,  em Andersen  “tudo é

singelo, é honesto, é sincero, e até muitas vezes verdadeiramente rude”105, o que ele relaciona

à pintura naturalista do artista, sem mistérios e sem névoas se comparada com outros artistas. 

Mais adiante, no mesmo texto, Victor ressalta que o artista fixou residência há mais de

vinte  anos  e  não  é  apenas  um aventureiro  atrás  de  cenas  exóticas  e  sim um pintor  que

consagra em sua arte a terra que vive há anos.

O crítico analisa as telas feitas na cidade de Paranaguá. Em uma obra da Barra Sul

observa “uma tela clara e limpa, em que há verdadeira vibração e completa verdade”. Outra

tela bastante conhecida do pintor,  Paisagem da Entrada da Barra Sul, de 1912 (Figura 7),

também é analisada pelo crítico como um trecho de marinha em “que animam as figuras

propositalmente mal acabadas de duas crianças brincando na areia, oferece a graça áspera dos

trabalhos feitos a espátula”.106

103VICTOR, Nestor. A terra do futuro: impressões do Paraná. Curitiba: Prefeitura Municipal de Curitiba, 1996.
In: RUBENS, Carlos. Andersen: Pai da Pintura Paranaense. Curitiba: Fundação Cultural, 1995, p. 79.
104VITOR, In: RUBENS, Op. Cit., p. 124.
105Ibidem, p. 76. 
106RUBENS, Op. Cit., p. 77.
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Figura 7: Paisagem da Entrada da Barra Sul, de Alfredo Andersen, sem data. 
(Óleo sobre tela, 32,5 x 66 cm; Coleção Particular).

Na análise da exposição na Escola de Artes e Indústrias, Vitor ressalta a presença dos

retratos de David Carneiro e de sua esposa Olympia. Em 1914 o estado passava por uma crise

econômica,  fruto  da  queda  nas  exportações  de  erva-mate.  A  exposição  dos  quadros  do

ervateiro pode “ter sido uma estratégia de se afirmar, ao menos simbolicamente, o poder do

mate, que enfrentava uma das suas piores crises”.107

Sobre  os  retratos  expostos,  Victor  escreve:  “De  especial  valor  é  um  retrato  em

tamanho natural do coronel David Carneiro ali exposto, retrato que lembra a maneira sábia e

magistral  de  um Bonnat”.108 A comparação  com o renomado  artista  francês  demonstra  a

recepção positiva, pela crítica da época, dos muitos retratos realizados pelo artista desde sua

chegada a Paranaguá. 

Continuando  a  análise,  ganham  elogios  as  paisagens  dos  arredores  de  Curitiba  e

quadros dos Campos Gerais, onde “há muito trabalho e lindos efeitos, um de efeitos mais

facilmente apreciáveis, o outro menos vistoso, porém, mais complexo e cheio de interesse

para os entendidos”.109

Como já informado no início do capítulo, “as pinturas de paisagem tinham um lugar

simbólico importante na constituição do regionalismo paranaense”110 e segundo Corrêa muitas

das telas desse gênero foram encomendadas pelo poder público e a interlocução do artista

107CORRÊA, Op. Cit., p. 192.
108Léon Joseph Florentin Bonnat nasceu em 1833 em Bayonne, destacou-se como retratista. Em 1869 ganhou a
medalha de honra em Paris sendo reconhecido como um dos principais artistas de sua época. Disponível em:
<http://warburg.chaa-unicamp.com.br/artistas/view/474>. Acesso em 15 out. 2018.
109VICTOR, In: RUBENS, Op. Cit., p. 78.
110CORRÊA, Op. Cit., p. 148.
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com Romário Martins, um dos precursores do movimento paranista, pode ter influência direta

na escolha dos conteúdos.

Andersen também é elogiado como educador tanto nas escolas onde lecionava, como

nos  ensinamentos  de  princípios  superiores  a  um  número  mais  reduzido  de  alunos,  seus

discípulos, que participam junto ao mestre da exposição.

Finalizando, Nestor reconhece as qualidades do artista e as dificuldades encontradas

por ele em seu empenho na ampliação de um público para as artes:

Creio, contudo, que basta o que já disse para demonstrar como um só homem
quando ele seja do valor que é de justiça reconhecer no professor Andersen,
pode  ser  e  uma  vez  que  se  guardasse  a  relatividade  benéfica  na  obra  de
evolução e cultura de uma terra nova, mas tão promissora, como é esta, que
teve a felicidade de seduzi-lo e que deve procurar ligá-lo definitivamente aos
seus destinos, aproveitando quanto ele lhe possa dar, mas ao mesmo tempo
compensando-o com o reconhecimento  e  o estímulo  indispensáveis,  dentro
dos nossos, por enquanto, modestos recursos.111

Ainda sobre a mesma exposição, O Diário da Tarde de 18 de março de 1914 traz uma

coluna, sob o título “Exposição de Pintura”. O artigo detalha os visitantes ilustres do salão

como  o  Presidente  do  Estado,  o  coronel  Paulo  Assumpção  então  presidente  do  Centro

Artístico, o maestro Augusto Stresser e sua filha, bem como Silveira Neto representante do

centro de letras. 

Há no artigo uma descrição do espaço da exposição que já evidencia a importância de

Andersen e sua centralidade  nas exposições  de arte:  “distribuídos  por três amplos  salões,

acham-se os trabalhos expostos, obedecendo a ordem de importância que tem, no primeiro

salão as telas do mestre, o segundo de seus discípulos...”.112 

Andersen é descrito como “o artista incansável, o competente tão nosso conhecido,

que  expõe  uma  galeria  de  quadros  que  vem de  novo  destacar,  em um relevo  altamente

honroso para nosso meio artístico, o talento e a techinica segura do mestre que, a par de ser

um laborioso, prima por sustentar dignamente o orgulho de sua arte”.113

Seguindo, o artigo trata das obras expostas, como no artigo de Nestor Victor. Aqui

também é dado destaque à tela do ervateiro David Carneiro que foi exposta logo na entrada da

exposição,  junto  ao  retrato  de sua  esposa.  A obra  é  descrita  como sendo “de  uma  bella

111VICTOR, In: RUBENS, Op. Cit., p. 80.
112Diário da Tarde, 18 de março de 1914.
113Diário da Tarde, 18 de março de 1914.
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sobriedade de detalhes, figurando-o de pé em atitude de quem observa com firmeza a vida, é

um trabalho que pode estar com brilho ao lado de Bernadelli114 e Visconti115 nesse gênero”.

Para enaltecer a pintura de Andersen observamos, neste caso, o uso de exemplos de

pintores estrangeiros de formação europeia, que se estabeleceram no Brasil, assim como o

artista norueguês. 

3.3.2. A Exposição de 1918 no Rio de Janeiro

A próxima crítica analisada foi publicada no jornal Commércio do Paraná de autoria

de Silveira Neto e trata da Exposição de Alfredo Andersen na Galeria Jorge, Rio de Janeiro

em 1918.

O literato e crítico de arte Silveira Neto autor de uma obra simbolista expressiva foi

muito  próximo  a  Alfredo  Andersen,  tendo  sido  seu  aluno  no  começo  do  século  XX.  O

prestigiado poeta e jornalista residia na capital da República e procurava divulgar a arte de seu

estado de origem. Segundo Corrêa116, é possível que a exposição na Galeria Jorge117 tenha sido

agenciada por ele e outros poetas paranaenses que moravam no Rio de Janeiro.

Em seu artigo publicado no jornal “Commercio do Paraná”, Silveira Neto elenca a

galeria  de  personalidades  que  compareceram à  exposição  da  Galeria  Jorge,  entre  eles  os

irmãos Bernadelli,  o pintor  Pedro Alexandrino e outros artistas  oriundos da Academia de

Belas Artes.  Nas palavras do literato “levando ao nosso artista o nobre estímulo das suas

114Henrique Bernadelli nasceu em Valparaís, Chile, em 15 de julho de 1857. Naturalizado brasileiro participou
de inúmeras  exposições como a exposição internacional  de Paris.  Conquistou em 1916 uma das  mais  altas
premiações que um artista plástico podia aspirar no Brasil:  a medalha de honra. Foi professor de pintura na
Escola Nacional de Belas Artes. Uma de suas obras mais conhecida é o retrato de Machado de Assis que se
encontra  na  Academia  Brasileira  de  Letras.  Disponível  em:  <http://warburg.chaa-
unicamp.com.br/artistas/view/95>. Acesso em 16 out. 2018
115Eliseo d’ Angelo Visconti, nasceu em Salermo. Itália em 1886. Vem para o Brasil entre 1873 e 1875, e em
1883, passa a estudar no liceu de artes e ofícios com Victor Meirelles. A partir de 1903 alterna períodos entre o
Brasil e a França, a partir de então revela grande influência do impressionismo e começa a usar cores mais claras
e luminosas. Os modelos para seus quadros foram em grande parte sua esposa e filhos. Em O Retrato de Duque
Estrada, pinta o maior crítico de arte do período, de modo realista, com uma bem composta superposição de tons
castanhos em fundo escuro. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9281/eliseu-
visconti>. Acesso em 21 out. 2018.
116CORRÊA, Op. Cit., p. 130-131.
117Comandada pelo marchand Jorge de Souza Freitas, foi inaugurada em 1908. A galeria era uma das principais
comerciantes  de  arte  acadêmica  do  Rio  de  Janeiro,  e  trabalhava  com  pintores  nacionais  e  estrangeiros.
DURAND, José Carlos. Arte, privilégio e distinção. São Paulo: Perspectiva, 2009, p. 45. Apud CORRÊA, p. 130

http://warburg.chaa-unicamp.com.br/artistas/view/95%3E.%20Acesso%20em%2016%20out.%2021018
http://warburg.chaa-unicamp.com.br/artistas/view/95%3E.%20Acesso%20em%2016%20out.%2021018
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9281/eliseu-visconti
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9281/eliseu-visconti


42

presenças,  em  visitas  renovadas  por  muitos  deles,  num  testemunho  de  interesse  que  os

dignifica, ao mesmo tempo que honra ao expositor”.118

Ao comentar  as obras  paisagísticas  de Andersen,  o cronista  descreve  a relação de

intimidade do artista com a natureza ao mesmo tempo em que enaltece os atributos naturais

do Estado. Segundo Neto, o artista acolhe a natureza “na sua psicologia individual com maior

entendimento e amor, sente-a com alma patrícia, plenamente identificado com ela”. Continua

o texto escrevendo que nas paisagens do artista “sente-se bem aquela atmosfera um pouco

estranha do Brasil tropical, céus de inverno, ainda que cheios de sol, sob os quais pompeia o

majestoso perfil do pinheiro, multiplicado, estendendo-se em coorte rígida campos afora, até o

horizonte”.119

Encontravam-se  expostos  retratos  e  paisagens  que  criavam uma  identidade  para  o

Estado, como Pinheiral,  na barra, Serra do Marumby,  e os retratos de Generoso Marques,

então senador do Estado, e de Nogueira Silva.  “Ambos (os retratos) honram o artista,  no

grande meio em que os veio exibir”.120

Termina o artigo lembrando que Andersen como professor “ensinou-nos a estudar o

desenho e a pintura”, e celebrando a “notável acolhida que lhe dá neste momento o Rio de

Janeiro, é uma expressiva homenagem ao seu mérito e ao seu infatigável espírito de artista”.121

A exposição na Galeria Jorge também foi motivo de uma coluna no jornal Correio da

Manhã do Rio de Janeiro de 15 de outubro do mesmo ano, assinada pelo desembargador

Goulart de Oliveira.

No artigo Goulart de Oliveira destaca que o pintor já alcançou lugar de destaque no

meio  artístico  paranaense,  conquistado com seu talento  e  esforço.  Descreve  a  técnica  do

artista sendo de “admirável maleabilidade”, pois a “paleta do artista trata com igual carinho

todos os gêneros”122

Goulart descreve a exposição de Andersen na Galeria Jorge, passeando seu olhar pelas

várias obras expostas, assim como fez Silveira Neto em sua crítica. Sobre as telas de paisagem

o crítico enaltece as belezas do Estado assim como as habilidades do artista em retratá-las: 

118NETO, Silveira. In: Andersen Pai da Pintura Paranense. Apud: RUBENS, Op. Cit., p. 82.
119NETO, In: RUBENS, Op. Cit., p. 83. 
120Ibidem, p. 83.
121NETO, In: RUBENS, Op. Cit., p. 84.
122OLIVEIRA. In: Rubens. Op. Cit., p. 85.
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Pertinaz  e  observador,  enamorou-se  também das  belezas  incomparáveis  da
natureza paranaense e o espetáculo grandioso da sua paisagem surpreendeu o
artista nos seus retângulos de telas, de maneira estranhamente sincera, onde as
tintas,  parece,  se  comprazem  em combinações  harmoniosas  e  em  valores
exatos.123

Observamos  nas críticas  do período um artista  festejado por seus méritos,  por sua

formação  acadêmica  europeia  e  com participação  em importantes  exposições  regionais  e

exposições fora do estado.

Segundo Corrêa, “o artista tem consciência dos contextos em que suas obras seriam

vistas  e  certas  decisões  como  o  tamanho  e  o  tema  das  pinturas  (...)  devem também ser

discutidas  em  termos  de  estratégia”.124 A  partir  disso  observamos  que  Andersen  estava

inserido em uma rede de sociabilidade entre literatos,  políticos e intelectuais onde havia a

necessidade  de  construir  uma  imagem para  o  estado  que  se  diferenciasse  do  restante  do

país125, e muitos de seus trabalhos trazem soluções plásticas para esse processo de construção

de uma identidade para o Paraná. “Uma das razões pelas quais Andersen é considerado o pai

da  pintura  paranaense  é  pelo  fato  de  ter  sido  o  primeiro  grande  intérprete  da  paisagem

local”.126

3.4. Terceiro Momento: o Mestre e seus Discípulos

A  partir  de  1920  alguns  ex-alunos  de  Andersen,  que  foram  estudar  na  Europa,

começam a retornar à capital paranaense e “ansiosos por melhorarem suas posições no meio

artístico,  mas  principalmente  como forma de se colocarem como  modernos127,  atribuem a

123Ibidem, p. 85.
124CORRÊA, Op. Cit., p. 15.
125“O Paraná, no final do século XIX e início do XX, possuía o desafio de construir uma nova identidade cultural
e de inventar tradições, objetivo comum a intelectuais e artistas. O quadro paranaense era considerado caótico
por sua elite: uma região ainda indefinida geograficamente, sem identidade, com população heterogênea. Era
preciso construir o paranaense, forjar a identidade cultural para o Estado, inventar suas tradições, construir sua
história  e  gerar  seus mitos”.  Criando uma identidade regional  que o diferenciasse  do Estado de São Paulo.
PEREIRA, Op. Cit., p. 20, 23.
126CORRÊA, Op. Cit., p. 147.
127“As sementes  do modernismo foram plantadas  no início  do século XX,  quando os  valores  da sociedade
ocidental  da  época  se  viram  ameaçados  por  mudanças  culturais  e  políticas  de  longo  alcance(...).  Pintores
escritores e escultores rejeitaram as formas de arte e literatura “tradicionais” e saíram em busca de novos modos
de representar o mundo industrializado, fragmentado e acelerado ao seu redor,  muitas vezes motivados pela
crença  no  progresso  e  na  viabilidade  das  utopias  sociais”.  FARTHING,  Stephen.  Tudo sobre  arte.  Rio  de
Janeiro: Sextante, 2011, p. 444.
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Andersen o rótulo de acadêmico, usado de forma pejorativa, como forma de justificar um

movimento de destituição da legitimidade do seu trabalho”.128

Entre estes alunos estavam os artistas Lange de Morretes, João Ghelfi e João Turin,

que tinham como discurso a renovação da arte  paranaense,  e na disputa por encomendas,

novos alunos  e  prestígio,  questionam a figura  de Andersen e  a  “permanência  de práticas

acadêmicas retrógradas e ultrapassadas”.129

Analisando o artigo publicado no jornal Gazeta do Povo em sete de setembro de 1922,

escrito pelo crítico de artes Laertes Munhoz,130 percebe-se essa oposição no meio artístico

entre velhos e jovens, acadêmicos e modernos.

Já no início do texto, Munhoz escreve que Curitiba é:

um ninho  adorável  de  plêiade  jovem e  forte  de  moços  talentosos  que  se
dedicam fervorosamente, cheios de convicção e cheios de esperança ao mister,
que aqui lhe é profundamente árduo de fazer arte pela arte131  E fazem assim.
E  o  facto  é  que  conseguem movimentar  o  ambiente  espiritual  da  cidade,
proporcionando sempre causas novas e novas preocupações132

O crítico limita-se em sua “chronica” a falar da “arte  dos dias  atuais”,  1922, sem

dissertar sobre os momentos anteriores da arte feita na cidade e valoriza os jovens artistas que

trazem novas discussões que impulsionam o meio artístico Curitibano. Nesse contexto apesar

de escrever que Curitiba já é uma cidade importante onde não faltam “pincéis de valor”, surge

o nome de Lange de Morretes como o pintor arrojado das paisagens paranaenses: 

Lange  de  Morrtes  é  um  pintor  moço  e  so.  Pinta  segundo  às  modernas
disposições da pintura moderna.
Começou seus estudos em Curityba, com o professor Alfredo Andersen. Nesse
tempo, era elle ainda um simples troca-tintas, com ideaes, porem de um dia vir
a conseguir nome, pintando.
Depois partiu para a Europa, onde foi cursar a academia de Leipizig e Munich
(...). Ali precisou elle desaprender tudo quanto havia estudado em Curityba,
para aprender a pintar como se deve pintar, é elle próprio quem o diz.

128CORRÊA, Op. Cit., p. 230.
129Ibidem, p. 229.
130Laertes  de  Macedo Munhoz nasceu  em Curitiba  em 1900.  Formado em Direito  pela  UFPR, atuou como
promotor público, professor universitário e político. Colaborou com a imprensa local onde escreveu textos de
crítica de arte. 
131“O aspecto fundamental  da nova  concepção moderna de arte  é  a questão da autonomia da obra. Autonomia
significa percepção de que a criação moderna ocupa um espaço-tempo próprio, diferente daquele da realidade
exterior,(...) testemunha um mundo em constante mutação. Uma significação total que se constrói na matéria e
pela  matéria,  e  que  se  manifesta   num   espaço  confuso  e  desconcertante  se  pensado  com  as  categoria
tradicionais.” FABRIS, Annateresa.  Arte Moderna. São Paulo, Experimento, 2001, p. 15.
132MUNHOZ, Laertes. Curitiba: Gazeta do Povo, 07 de setembro de 1922.
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Então entrou a fazer progresso. Os novos professores, com methodos e escolas
em tudo differentes daquelles que em Curityba lhes foram ensinados, fizeram
do jovem pintor, um grande pintor. 
E quando Lange de Morretes voltou, trouxe a força necessária para se propor
pintar as nossas maravilhas.
Hoje, ainda há quem lhe chame discípulo de Andersen. Erroneamente porque
Lange de Morretes, embora tenha iniciado os seus estudos de pintura com o
professor  Alfredo  Andersen,  mudou  completamente  de  rumo,  quando  em
Munich. Elle hoje se apresenta de tal forma diverso do que era nos primeiros
dias de sua carreira artística que bem me parece, Andersen não lhe foi mais do
que o mestre das primeiríssimas noções de pintura.
Lange de Morretes e Alfredo Andersen, são pintores completamente diversos.
Ambos grandes é verdade, mas cada um no seu modo de pintar. 
Em Curityba há uma corrente artística que pretende fazer Alfredo Andersen o
mestre de todos os nossos pintores. Andersen é para essa corrente, o foco de
irradiação da pintura paranaense. E assim, a elle atribuem todo o valor dos
nossos pincéis
Isso, porém, não passa de um lamentável engano. Andersen é o velho mestre,
com o qual os novos vão aprender apenas as preliminares. Andersen não faz
pintores. Faz estudantes de pintura.
Os pintores são feitos numa escola, e Andersen é paysagista e o figurista que
pinta  bem,  mas  vulgarmente,  sem  um  traço  característico,  sem  um  tom
individual. Essa pintura já teve o seu tempo. 
Lange é o pintor artista. Na sua tela sente-se o ardor do seu espírito.133

No primeiro trecho do artigo de Laertes Munhoz percebe-se uma forte influência da

Semana de Arte Moderna de 1922134, ocorrida em fevereiro daquele mesmo ano. Esse jovem

crítico  nascido  no  início  do  século  XX  faz  parte  de  uma  geração,  que  nas  palavras  de

Francisco Alambert  “são tanto  “filhos” dos  debates  do passado quanto  são apóstolos  das

novas ondas trazidas pela civilização industrial  moderna.  Dito de maneira mais clara:  eles

forçosamente tinham que se debater com ambas: com o passado recente que não passava e

com o novo que já tardava”.135

Nesse  sentido,  uma  forma  que  Munhoz  achou  para  destituir  o  passado  que  não

passava, representado na figura de Andersen, foi tecendo críticas ao pintor e seus métodos de

ensino.

133MUNHOZ, Laertes. Curitiba: Gazeta do Povo, 07 de setembro de 1022.
134“A semana de arte moderna foi realizada entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922 na cidade de São Paulo. O
grupo formado por jovens artistas proclama uma revolução nos meios artísticos, cuja proposta era ditar novos
preceitos, inovar na linguagem plástica e falada e, no fim “destruir” a ideia instituída com o intuito de criação de
um espírito novo. O movimento tinha uma necessidade de abandono dos antigos ideais estéticos de século XIX e
do  conservadorismo  ainda  presentes  no  país”.  Disponível  em:
<http://www.revistas.usp.br/rce/article/view/46491/50247>. Acesso  em 17 dez. 2018.
135ALAMBERT,  Francisco.  A fantasmagoria  da  semana.  In:  FREITAS,  Artur:  KAMINSKI,  Rosane (orgs).
História e arte: encontros disciplinares. São Paulo: Intermeios, 2013, p. 1.

http://www.revistas.usp.br/rce/article/view/46491/50247
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Em seu livro “Andersen: Pai da Pintura Paranaense”, Carlos Rubens ao escrever sobre

os discípulos de Andersen relata uma entrevista de 1915 feita por Nogueira da Silva com o

artista, nela o próprio Andersen reconhece que Lange “é um artista pessoal, com uma visão

muito  acentuada  da  paisagem”,  e  quando  percebeu  o  potencial  do  aluno  e  que  havia  a

necessidade desenvolve-los, disse: “aconselhei o pai para mandá-lo embora. E Fred partiu. Foi

para a Alemanha”.136

Ao terminar o capítulo sobre Lange, o crítico Carlos Rubens completa: “Embora tenha

estudado  na  Europa,  Fred,  é  produto  do  ensino  de  Alfredo  Andersen,  que  o  ensinou  a

desenhar,  meteu-lhe  os  pincéis  nas  mãos  e  mostrou-lhes  meios  melhores  ao  seu

desenvolvimento artístico”.137

Seguindo o artigo, Laertes Munhoz comenta as obras da exposição de Waldemar Kurt

Freyesleben138 que acontecera em outubro de 1921. No olhar do crítico o artista era ainda

muito  jovem  para  um  julgamento  definitivo,  seu  desenvolvimento  como  artista  só  deve

acontecer:

Mais  tarde,  quando  elle  se  tiver  desligado  da  pintura  do  velho  professor
Alfredo  Andersen,  e  penetrar,  como  fez  Lange  de  Morretes,  numa  escola
conhecida, ou, pelo menos razoável, será um pintor de muita força e de muita
originalidade.

Por enquanto, está ainda acorrentado a pintura do professor Andersen que é
boa e escorreita, mas sem movimentação, sem qualquer cousa de genial ou
pelo menos de intelligente.

E o maior defeito de Freyesleben, que quer apresentar-se como paisagista, é
não conhecer  a  nossa paisagem,  como não a  conhece o professor  Alfredo
Andersen.139

Ao contrário do que pregava Munhoz, o jovem Freyesleben não fez cursos no exterior,

foi aluno de Andersen de 1915 a 1921. Além de pintor, foi professor e crítico de arte, nessa

função escreveu vários  artigos  para o jornal  O Dia e  colaborou com a revista  Illustração

Paranaense.140

136RUBENS, Op. Cit., p. 98.
137Ibidem, p. 99.
138Waldemar Curt Radovanovic Freyesleben nasceu em Curitiba em 1899. Estudioso, fez carreira como crítico de
arte. Considerado o primeiro expressionista paranaense, foi também professor da Escola de Música e Belas Artes
do Paraná.
139MUNHOZ, Laertes. Curitiba: Gazeta do Povo, 07 de setembro de 1022.
140CORRÊA, Op. Cit., p. 235.
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No artigo intitulado “Um Pouco de Arte”, publicado em março de 1925 no jornal  O

Dia, Freyesleben observa o frescor da obra do velho mestre contrariando a ideia de que a

idade o deixou ultrapassado frente aos novos movimentos:

dia a dia Andersen refloresce, remoça na sua arte, sempre com mais viço, com
mais  penetração,  e  com mais  vigor,  com uma  exactidão  e  firmeza  pouco
vulgares, de modo a adquirirem os seus trabalhos intensa alma e intensa vida.
A  téchinca  se  apura  com  mór  perfeição,  de  modo  que  a  clareza,  a
transparência,  a  luz,  a limpidez,  a  observação e o caráter  de  suas  telas  se
accentuam num crescendo que se impõem até aos olhos menos educados.141

Em um outro artigo para a revista Ilustração Paranaense, escrito em 1930 sobre uma

exposição na Palácio Garcez, escreve que Andersen “viveu qual um exilado e se exalça como

um obelisco em meio do seu abandono, devido a sua obra grandemente realista, viva e pulsátil

e que condiz com a época realista em que vivemos”.142

No mesmo texto Freyesleben reafirma a importância de Alfredo Andersen para a arte

paranaense  e  seu  valor  inquestionável  como  professor.  Curt  também lamenta  a  “falta  de

coleguismo” de outros artistas com o mestre e continua: “A ingratidão é a paga que, em geral,

se recebe actualmente, em troca de um sacrificio”.

Voltando ao artigo de Laertes Munhoz, no próximo excerto analisado deparamos com

um elogio proferido pelo crítico a Andersen. Nele Munhoz escreve que: por diversas vezes,

tem “citado o nome do professor Alfredo Andersen. Nunca, porém, o citei, com tanta honra,

como poderei fazer agora, em tratando de d. Maria d’Assumpção, uma discípula que muito

recomenda o nome do velho mestre”143. Para o crítico, Andersen fez uma pintora de natureza

morta.

Interessante observar que a exposição de Maria Amélia aberta em 1918 na Associação

Comercial do Paraná, despertou pouca atenção tendo pouca frequência da elite local segundo

o jornal Diário da Tarde144 e a exposição da mesma artista de 1921, colheu muitos elogios do

crítico  Munhoz.  Entre  as  duas  exposições,  D.  Maria  Amélia  se  casa  em  1920  com  o

importante político e crítico de arte Pamphilo de Assumpção, que teve grande importância na

conformação de instituições artísticas em Curitiba e era um admirador da obra de Alfredo

Andersen como confirmam artigos publicados em jornais da Capital. 

141FREYESLEBEN, Curt. W. Curitiba, O Dia, março de 1925.
142FREYESLEBEN, Curt. W. Alfredo Andersen. Illustração Paranaense, Curityba, v. 4, n. 7, 1930.
143MUNHOZ, Laertes. Gazeta do Povo, 07 de setembro de 1922.
144Diário da Tarde, 26 de março de 1918.
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Laertes  Munhoz  pertencia  a  um  grupo  multidisciplinar  de  jovens  intelectuais  da

época,145 que via nos discípulos de Andersen um espírito de renovação da arte paranaense.

Observamos em seu texto a criação de uma oposição entre acadêmicos e modernos, jovens e

velhos, colocando Andersen como velho e sua pintura, vista como acadêmica, ultrapassada.

Com o retorno dos antigos alunos, as críticas a Andersen faziam parte “mais da divisão entre

grupos que buscavam se sedimentar  no meio  artístico” do que propriamente por questões

estéticas  e  contavam com a  simpatia  de  críticos  que  defendiam a  arte  feita  pelos  jovens

artistas como “instrumento da modernidade”146, segundo explica Amélia Siegel Corrêa.

3.5 Quarto Momento: Crítica a Andersen na Joaquim

Apenas na década de 1940 o movimento modernista vai consolidar-se em Curitiba.

Até então, nas palavras de Elisabeth Prosser, “Curitiba estava entretida e ocupada consigo

mesma, mantendo-se à parte do que ocorria de mais importante nos movimentos estéticos,

tanto nacionais (paulistanos e cariocas,) quanto europeus”.147

Nos anos 40 ocorrem importantes iniciativas, que concorreram para a consolidação das

artes  no  Paraná.  Iniciando  com a  instalação,  perto  de  1940 da  Sociedade  de  Amigos  de

Alfredo Andersen, e a criação do Salão Paranaense de Belas Artes, em 1944, da Sociedade de

Cultura Artística Brasílio Itiberê, em 1944, e da Escola de Música e Belas Artes do Paraná,

em 1948.148

No caminho de novas iniciativas em 1946 é criada a revista Joaquim, um veículo para

a ruptura com as linguagens tradicionais que predominavam até então, desse modo, a revista

também pretendia sintonizar a produção curitibana com as ideias modernas.149

A revista era de propriedade de Dalton Trevisan e foi dirigida por Erasmo Pilotto e

cujo ilustrador era Poty Lazzaroto. Teve entre seus colaboradores Guido Viaro, Euro Brandão,

Temístocles Linhares, Antonio P. Walger, Adalto Araújo e Wilson Martins.

145PROSSER, Op. Cit., p. 163.
146CORRÊA, Op. Cit., p. 231.
147PROSSER, Op. Cit., p. 95.
148PROSSER, Op. Cit., p. 170.
149Ibidem, p. 173.
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 A  Joaquim  era “uma publicação dirigida a um público específico dotado de certo

nível  de  familiaridade  intelectual  com  os  pensamentos,  tendências  e  preocupações

provenientes, sobretudo, dos meios letrados europeus”.150

Nas palavras de Alice Freyesleben “nas páginas da revista Joaquim organizou-se uma

agenda variada de temas ‘modernos’ ao mesmo tempo em que delimitou obstáculos a serem

combatidos”.151 Como uma forma de profilaxia nas artes a revista vai propor o fim do “mito

Andersen” como podemos observar no artigo: Viaro hélas...e abaixo Andersen!.

Nesse artigo fica clara a posição do crítico já no início. Desde logo o pintor Guido

Viaro é  elogiado pela  sua escola  de desenho e  pintura,  onde a  finalidade  do artista  é  “a

formação de mentalidades artísticas mais do que pintores, pois acha que ao Brasil e ao Paraná

em especial, mais serve ter mentalidades artísticas do que medíocres pintores”152

Nesse sentido, é bom destacar que como professor Andersen atuou tanto pelo ensino

artístico  acadêmico  em seu  ateliê  como na  capacitação  do operariado  para  o trabalho  na

indústria, na escola de Artes e Ofícios de Mariano de Lima.153

A  diferença  na  formação  de  futuros  artistas,  segundo  Dulce  Osinski  “pode  ser

justificada pelo lapso de tempo que separa a chegada de ambos a nossa cidade”.154 Enquanto a

chegada de Andersen acontece no início do século XX, Guido Viaro se estabelece em Curitiba

em 1930. A permanência de Andersen no Brasil dificultou seu contato com os movimentos de

vanguarda do final do século XIX.155

Para  o  autor  do  artigo  da  revista,  não  é  possível  elogiar  Viaro  sem  desmerecer

Andersen,  pois  a  influência  de  Andersen,  não  permite  que  novas  expressões  artísticas

prosperem, ainda é uma “sombra incomoda aos vivos artistas”. Mesmo artistas consagrados

como Theodoro de Bona e Lange de Morretes que, mesmo tendo estilos próprios, ainda são

apontados como “Discípulos de Andersen”. 

No artigo, Guido Viaro é tratado como um pintor que:

Humildemente,  mas  com alegria  e  sem medo  da  obscuridade  medieval  da
província ele pinta. E sem fazer concessões ao mundo, ao pão nosso, que tanto
comprometem, por exemplo, a pintura de Th. de Bona. Pinta não a gente e a

150FREYESLEBEN, Op. Cit., p. 46.
151Ibidem, p. 46.
152Joaquim, Curitiba, dezembro de 1946.
153CORRÊA, Op. Cit., p. 193.
154OSINSKI, Op. Cit., p. 313.
155Ibidem, p. 224.
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terra de Curitiba, mas simplesmente a gente e a terra. Não só os pinheiros mas
também o povo humilde das casas miseráveis à sombra dos pinheiros, e pinta-
os feios em cores rebaixadas, de pernas e mãos enormes (...)156

Percebemos nesse breve trecho que os editores da revista consideravam ultrapassada a

arte produzida diante de concessões para a construção de uma identidade para o Paraná. Os

moços  estavam  em  busca  de  uma  nova  expressão,  de  falar  de  uma  arte  do  seu  tempo,

ultrapassar  o  regionalismo  e  o  academicismo  aqui  representado  pelo  pai  da  pintura

paranaense.

 No  final  do  artigo,  o  crítico  reafirma  mais  uma  vez  a  posição  da  revista  “entre

Andersen e Viaro, nós os moços, já fizemos a nossa escolha: só nos servem, não os mortos,

mas a nós os vivos, que criam a arte nova dos tempos novos”157

Para concluir o capítulo, é importante observar que no período de quase três décadas

que separam a exposição na Galeria Jorge no Rio de Janeiro em 1918 da crítica dos moços da

Joaquim em 1946 ocorre uma mudança nos debates culturais.

Enquanto nas críticas da Exposição de 1918 e no artigo de 1922, publicado por Laertes

Munhoz na Gazeta do Povo, percebemos que os “intelectuais paranaenses articulavam um

discurso com a implantação de identidades simbólicas para o Estado, através da pintura de

paisagem, visando seu estabelecimento no cenário nacional”; em 1946 o regionalismo pode

ser visto como uma forma de manutenção de um projeto tradicional de poder social, cultural e

político que precisa ser ultrapassado.158

Após analisar as críticas  selecionadas desde a primeira  exposição de Andersen em

Curitiba, em 1903, até a tentativa de exortação pela revista Joaquim, vários anos após a morte

do artista, foi possível observar uma importante modificação no discurso crítico sobre a sua

obra. De início, no primeiro e no segundo momento analisados, nota-se uma valorização dos

retratos, aos poucos substituída pelos elogios à pintura da paisagem paranaense, associada às

discussões identitárias. Mais tarde, nos terceiro e quarto momentos analisados, veio à tona o

discurso de superação de Andersen pelos seus discípulos, e pelos artistas posteriores a ele. 

156Joaquim, Curitiba, dezembro de 1946.
157 Joaquim, Curitiba, dezembro de 1946.
158CAMARGO, Geraldo L.V. Escolhas modernistas: paisagem versus pintura de gênero na primeira metade do
século XX. In:  EGG; FREITAS; KAMINSKI.  (Orgs.),  Arte e Política no Brasil: modernidades.  São Paulo:
Perspectiva, 2014, p. 290.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do desenvolvimento da pesquisa, foi possível perceber uma modificação no

foco de interesse da crítica em relação ao trabalho artístico de Alfredo Andersen.

Em um primeiro momento, no recorte que vai do ano 1903 a 1907 o foco das críticas

era a valorização do retrato. As “encomendas iam de encontro ao gosto e as aspirações de uma

elite em ascensão” e contribuíram para que o artista conseguisse se inserir no contexto social

da pequena Paranaguá. 

Ao chegar em Curitiba,  uma sociedade que estava se modernizando,  e ainda havia

pouco entendimento do mundo artístico, o “critério central para a valorização das imagens se

dava pela maior semelhança possível entre o retrato e o indivíduo que nele aparece”.159

Andersen trouxe em sua bagagem uma importante formação acadêmica europeia que

muito contribuiu para que seus retratos conquistassem grande aceitação por parte do público

formado principalmente pela elite abastada e políticos.

No segundo recorte que corresponde ao período que vai de 1914 a 1918, observamos

uma mudança na ênfase das críticas. Em 1914 o que está em destaque é a formação europeia

do pintor, que permitiu que o artista se movimentasse com igual mérito pelos vários gêneros

pictóricos, sendo comparado a grandes artistas como Bonnat, Visconti e Bernadelli. 

As pinturas de paisagem e seu simbolismo na construção de uma identidade para o

Paraná formam as críticas da exposição de 1918. Na constituição do regionalismo paranaense

pela elite política e intelectual, que transformou o pinheiro em símbolo do Estado, a produção

paisagística de Andersen teve fundamental importância.

No próximo recorte, que trata de Andersen em relação aos seus discípulos que vinham

ganhando visibilidade no cenário artístico local, a análise da crítica se deteve especificamente

em um artigo publicado em 1922 e trouxe novos debates para a cena artística curitibana. A

pintura de Andersen passou a ser questionada e considerada acadêmica e ultrapassada por

alguns críticos e por discípulos que procuravam se consolidar no meio artístico imbuídos de

um espírito moderno. Ao mesmo tempo outros discípulos se mantiveram fiéis ao velho mestre

e através de artigos publicados em jornais, saíram em defesa de sua arte, como foi o caso de

Curt Freyesleben.

159CORRÊA, Op. Cit., p. 99.
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A partir de 1940 surgiram tentativas de superar o regionalismo, visto como sinal de

atraso, e vincular o Estado a uma arte universal e moderna. Mesmo após sua morte, ocorrida

em 1935, Andersen foi eleito pelos redatores da revista  Joaquim, em artigo publicado em

1946, como  o  inimigo  a  ser  ultrapassado  por  tudo  que  sua  arte  ainda  representava.  Os

redatores da Joaquim reagiram contra a permanência e a “mitificação” da pintura andersenista

e propunham nas artes plásticas, como a ”nova expressão do tempo”, os artistas Guido Viaro e

Potty Lazarotto.160

 Apesar  do  artigo  contundente  publicado  na  Joaquim,  estudos  acadêmicos  mais

recentes vêm demonstrando a importância do artista para além das críticas aqui apresentadas e

discutidas. Como exemplo, nos apropriamos do texto de Maria José Justino, Modernidade no

Paraná: do Andersen impressionista aos anos 60, escrito em 1986, por ocasião da exposição

“Tradição/ Contradição” realizada no Museu de Arte Contemporânea do Paraná. No artigo a

autora  considera  exagerado  o  epíteto  de  “Pai  da  pintura  paranaense”,  por  negligenciar  e

injustiçar  outros  artistas  importantes.  Indica  que  Andersen  foi  um  “moderno”  em  suas

atividades  como educador,  possibilitando o crescimento de seus alunos e incentivando-os.

Além disso,  o talento  de Andersen possibilitou  que ele  passeasse por diversas  linguagens

artísticas e fosse influenciado pelo impressionismo.161

Andersen,  assim  como  outros  artistas  de  seu  tempo,  “conheceu  dificuldades

financeiras,  descobriu  grandes  talentos,  foi  aclamado,  negado,  contestado  e  mesmo

caluniado”162 como pode ser observado nas críticas analisadas para esse trabalho, mas sem

dúvida foi um visionário como educador e deixou uma grande obra.

160 PROSSER, Op. Cit., p. 174.
161JUSTINO, Maria José. Modernidade no Paraná: do Andersen impressionista aos anos 60. In: ___. Tradição/
Contradição. Catálogo de Exposição. MAC, Pr. Curitiba, 1986, p. 70.
162 OSINSKI, Op. Cit., p. 213.
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