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RESUMO 
A escassez de pesquisas sobre o consumo da obra de arte e o desejo de contribuir com a 
História de um país tão vasto como o Brasil impulsionou um estudo de caso fora do eixo 
Rio/São Paulo. Um colecionador da região sul do Brasil se fez personagem central. O 
percurso pelas suas preferências enfatizou o quão subjetivo pode ser o valor de uma obra 
de arte. Além disso, seu depoimento oral revelou estratégias de compra e venda de arte que 
se repetem fora do Estado do Paraná, como demonstram as reflexões de Amaral no curioso 
livro “Entre a feijoada e o X-burguer”, e de Durand, em seu estudo sobre o mercado de arte 
paulista. A caracterização do circuito artístico regional é complementada ainda com 
reflexões de Blom, que resgata a história do colecionismo. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 

The shortage of studies on artwork consumption and the desire to contribute to the History of 
such a large country as Brazil led to a case study outside the route Rio/Sao Paulo. A 
collector from southern Brazil has made himself a main character. The journey throughout 
his preferences emphasized how a piece of art value can be subjective. Besides that, his oral 
report showed some artwork purchasing and selling strategies which are repeated outside 
Parana state, as Amaral’s reflections present in the interesting book “Entre a feijoada e o x-
burguer” [“Between feijoada and cheeseburger”], and Durand, in his research on Sao Paulo’s 
art market. The local artistic net characterization is still complemented with Blom’s thoughts, 
that rescue the collecting history. 
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As pesquisas voltadas para o consumo da obra de arte são escassas. Há pouco 

interesse nessa possibilidade de estudo. O próprio surgimento da obra de arte já 

pressupõe alguma forma de consumo. Por que, então, não dirigimos nosso olhar 

para essa temática tão ignorada? 

O espírito investigativo do historiador da arte nos levou a pesquisar as condições de 

produção da obra de arte, o papel de agentes e instâncias na consagração da arte e 

o público. A proximidade das fontes e a carência de estudos da arte regional nos 

levaram a eleger a capital do Paraná como campo de pesquisa. A tese desenvolvida 

“Circuitos da arte: a rua XV de Curitiba no fluxo artístico brasileiro (1940-60)” 

enfatizou a construção do valor simbólico. Uma obra de arte agrega valor simbólico 

quando se verifica que está submetida a algumas situações como quando o artista 

que a produziu dá nome a ruas, tem seu busto numa praça, ganha premiações, é 

convidado para expor seus trabalhos, aparece na mídia, torna-se objeto de 

palestras, etc. Este é um conceito desenvolvido pelo sociólogo Pierre Bourdieu 

(BOURDIEU, 2001, p. 200-202). 

Além de nos concentrarmos na atribuição do valor simbólico, também abrimos um 

pequeno espaço para discutir a construção do valor de mercado. Isso porque nem 

sempre o valor de mercado e o simbólico coincidem numa mesma obra. O valor de 

mercado é também resultado de uma construção social. A qualidade do objeto 

artístico, que determinará o seu valor de mercado, muitas vezes é subjetiva. As 

relações sociais, as ações coletivas, influenciam a imagem que se tem de um 

determinado artista. Essa imagem lhe dá uma posição social, o que é fator 

importante para que sua produção agregue valor de mercado. 

Os temas mercado e colecionismo já foram abordados brevemente em nossa tese. 

Tanto lá como aqui elegemos um dos maiores colecionadores do Estado para 

entrevistar. Em seguida, confrontamos seu depoimento com a bibliografia sobre o 

tema, ou seja, tratamos do mercado por meio de um estudo de caso. Nosso 

personagem central é o colecionador Max Conradt Jr. (1932, Curitiba-PR).1 A 

história da paixão de Conradt pela arte nos inspirou a enfatizar aspectos da relação 

peculiar dos colecionadores com as suas coleções. 
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As situações narradas caracterizam uma região periférica. Contudo, elas nos levam 

a refletir sobre questões amplas que se estendem às regiões centrais da arte. Não 

se trata, portanto, de um caso distinto que singularizaria o Paraná. Deslocamo-nos 

fora do eixo Rio/São Paulo na tentativa de incrementar a História da Arte de um país 

tão extenso como o Brasil. 

Max Conradt Jr. possui cerca de 140 quadros, 7.000 livros e periódicos produzidos 

em Curitiba, todos adquiridos nos últimos cinquenta anos. A sua primeira coleção foi 

a de revistinhas do Flash Gordon (XAVIER, 2007). Ele dirigiu por cinquenta anos 

uma loja de artigos infantis que teve sua época de ouro em Curitiba, a Maison 

Blanche. É dessa época que provinha os recursos para a coleção. No início da 

década de 1970, um marchand o levou até uma galeria de arte. Lá, Conradt 

comprou o seu primeiro quadro, que, aliás, nem faz mais parte da coleção. 

 

Fotografia de Max Conradt Jr. (acervo do autor) 
 

Em entrevista, o colecionador diz que começou a perceber que as obras que seu 

pai, um imigrante alemão, tinha em casa poderiam ter um novo destino. Logo definiu 

a sua preferência pela arte que fosse produzida no Estado e que retratasse a 

cultural local. 



 

330 O COLECIONADOR DA MAISON BLANCHE: ARTE E MERCADO 
Katiucya Perigo / Universidade Estadual do Paraná 
Comitê de História, Teoria, Crítica de Arte 

 

Ele justifica isso contando que lhe marcou uma visita em que o presidente da 

Sumatra fez a Jânio Quadros. Na ocasião, o presidente brasileiro teria lhe 

perguntado: “O que é que nós podemos fazer para ajudar os indonésios?” E a 

resposta do outro: “Se os indonésios não fizerem pelos indonésios, ninguém vai 

conseguir mudar aquilo.” Conradt tem verdadeiro fascínio pela história local. 

Encomendou autorretratos de vários artistas e contratou um deles, Alcy Xavier 

(1933), para fazer os retratos das maiores autoridades que já atuaram na 

comunidade, compondo uma impressionante galeria com dezenas deles (XAVIER, 

2007). 

 

Alfredo Andersen (1860-1935) 
Autorretrato, s/d 

Óleo s/tela, 32 X 26 cm 
Coleção Max Conradt Jr. 

 

O autorretrato apresentado é do pintor Alfredo Andersen (1860-1935), conhecido 

como o pai da pintura paranaense. Andersen é considerado o primeiro artista 

plástico a atuar profissionalmente e a incentivar o ensino das artes no Estado. Seu 

envolvimento com a sociedade local, tanto no registro da história e cultura quanto na 

formação da primeira geração de artistas profissionais da localidade, também fazem 

dele uma personalidade importante para o estudo da sociedade e da arte do Paraná 
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do final do século XIX e primeiras décadas do XX. Essa, sem dúvida, é uma peça de 

grande valor da coleção de Conradt. 

A ideia de colecionar se assemelha a uma busca pela existência de uma gramática, 

se o número suficiente de palavras e frases puder ser reunido. Nos Estados Unidos, 

existiu um conhecido colecionador de nome Shear cujos interesses se 

assemelharam aos de Conradt. Para Schear, os Estados Unidos são uma Pompeia 

sob cujas lavas de identidades perdidas e estilos de vida corporativos pode-se 

desenterrar a América verdadeira e inocente dos anos cinquenta, época de sua 

infância. A tarefa monumental de resgatar essa civilização levou-o a acumular não 

uma, mas um grande número de coleções, todas numeradas e catalogadas em 

capítulos que ele próprio planejou (BLOM, 2003, p. 61-2, 197-198). 

Conradt tem inúmeros retratos em sua casa, outro tanto cedeu para constituir a 

exposição permanente do Museu Alfredo Andersen, em Curitiba. Há ainda dezenas 

deles empilhados num galpão. Conradt confessa que teve “a ingenuidade de apostar 

num eventual valor econômico dos retratos. As paisagens, os outros motivos são 

mais vendáveis, mas os retratos não, porque são coisas extremamente pessoais 

que caberiam num museu como referência futura” (CONRADT, 2006). 

A preocupação com a história local, bem como os critérios de avaliação da obra de 

arte nos levam a pensar sobre o fato de que o valor de algumas obras pode ser 

determinado pela importância que lhes é conferida na localidade, já que se trata da 

expressão de uma história regional. É bom lembrar que de fato muitos artistas não 

são reconhecidos fora das fronteiras de seus Estados. Vejamos o caso a seguir, de 

uma das obras da coleção de Conradt. 
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Miguel Bakun (1909-62) 
Autorretrato, s/d 

Óleo s/tela 
Coleção Max Conradt Jr. 

 

O autorretrato exibido é de Miguel Bakun (1909-62), um pintor autodidata que é 

conhecido como o “Van Gogh paranaense”. Em vida não foi muito valorizado, mas 

obteve um reconhecimento póstumo. Era um maldito que pintava à maneira 

expressionista com uma pincelada bem carregada de tinta sobre grosseiras estopas. 

O personagem mitificado é lembrado no Estado principalmente por um episódio. 

Pouco antes do suicídio, ao invés de ganhar um prêmio em dinheiro no Salão 

Paranaense – que era de seu direito e que tanto necessitava – ganhou uma caixa de 

tintas. Sendo um pintor de mais de 20 anos de trajetória ficou ofendido e teria dito: 

“Não é isso que dão às crianças quando começam a pintar?”. Atualmente seus 

quadros podem chegar a valer mais de 25 mil reais. Os autorretratos de Andersen e 

de Bakun demonstram o valor simbólico e material da coleção de Conradt. Contudo, 

é bom atentarmos novamente para o fato de que são artistas praticamente 

desconhecidos fora da localidade. É interessante imaginar que poderiam ser 

comercializados a preço de banana em outros locais onde não são aquilatados. 

Outra questão a se pensar é o fato de que não ganharam uma notoriedade nacional, 

pois atuaram numa região periférica. Seria possível que atuando no eixo central 

Rio/São Paulo passassem de pintores anônimos a destacados artistas 

nacionalmente reconhecidos? 
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Arte e consumo 

Aracy Amaral (1983) observa que há pessoas que se sentem impelidas a comprar 

objetos artísticos para reforçar a sua presença num círculo social elitizado. Na 

medida em que o artista se acomoda mansamente ao destino de sua obra em cima 

de um sofá ou na parede principal de uma sala, corre-se o risco, observado na 

produção interiorana, de se ver obras feitas com uma elaboração exagerada, 

chegando às raias do kitsch e distanciando-se, assim, daquela simplicidade do dado 

popular que nos cabe redescobrir e preservar. Cai-se então no decorativismo, que 

chega, em certas cidades, à retratística. Ela já é, por sua vez, uma diluição das 

obras pobres e adocicadas de retratistas badalados, profundamente provincianos, 

embora residindo nos grandes centros, chegando até a fazer o retrato do presidente 

da República (AMARAL, 1983, p. 367). 

A tentativa de agradar o cliente para sobreviver leva o artista a produzir trabalhos 

chamados de comerciais. Se depois de um grande quadro o pintor esgota o tema, 

tira dele tudo o que pode, até os clientes se cansarem, ele possivelmente será 

taxado como um artista comercial. Picasso, por exemplo, costumava dizer: “É o que 

estão pedindo? É isso que as pessoas querem? Então vamos lá.” No gênero 

quitandeiro, um pintor foi imbatível: Marc Chagall (1887-1985). Ele dizia: “Essa daí 

quer uma grande cruz? Vai tê-la. Vou fazer uma para ela, imensa. Isso vai ser o 

bastante.” Atualmente, nos Estados Unidos, “os clientes reservam uma obra que 

ainda não foi feita. O artista põe 12 obras à venda, você vai até a lista de reserva e 

segue a ordem” (WILDENSTEIN, 2004, p. 181-186). 

Max Conradt se abstém de julgar a qualidade das obras dos artistas chamados 

comerciais. Nesse caso, a sua opinião, como ele mesmo diz, “tem tudo para ser em 

cima do muro”. A existência desse tipo de artista sugere um tipo de público ao qual 

Conradt também se refere. Ele desaprova o comportamento exibicionista de alguns 

socialites com os quais costuma topar em festas. Ele se exclui desse grupo e no 

decorrer do depoimento demonstra simplicidade. 

Além dessas formas de consumo, existe, ainda que mais raramente, o colecionador 

benjaminiano. Para Walter Benjamin, os objetos colecionados não são avaliados 
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segundo a sua utilidade. Então, colecionar é o passatempo dos que não necessitam 

possuir apenas utilidades, podendo se permitir a fazer da transfiguração de objetos o 

seu deleite. Os objetos são retirados da função que normalmente teriam (ARENDT, 

1987, p. 168). A paixão e o apego que leva a pessoa a colecionar objetos são bem 

exemplificados pela relação entre Mário de Andrade e sua coleção. Os livros eram 

para ele como hóspedes ilustres. O zelo que dedicava ao objeto livro o obrigava a 

ter dois exemplares de cada título: um deles com dedicatória, fechado, para figurar 

em sua biblioteca, limpo, puro, destinado à coleção, ao culto. O valor que Mário 

atribuía a esse objeto estava manifestado no cuidado com que o conservava, no 

lugar de destaque que ocupava em sua casa e na cautela ao manuseá-lo e ao 

emprestá-lo, daí o motivo de Mário ter dois exemplares do mesmo título (RIBEIRO, 

1997, p. 306). 

Algumas vezes Max Conradt agiu à maneira do colecionador benjaminiano. 

Emocionado, conta uma dessas ocasiões, apontando para um quadro na parede: 

 

Walton Wysocki (1937-) 
Eles estão chegando, s/d 

58 X 63 cm 
Coleção Max Conradt Jr. 

 

E aquele ali eu comprei por uma recordação de infância. Em 1938 eu 
tinha seis anos. E um dia a minha mãe me pegou pelo braço e me 
levou para casa de uma prima dela lá no Cabral (bairro de Curitiba): 
tia Vanda. Em cima da mesa tinha um álbum de figurinhas, um álbum 
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gigantesco assim, desenhos do Alex Raymond [criador] do Flash 
Gordon. Ele que criou no mundo dos quadrinhos esse personagem 
interplanetário. Então, tinha toda uma cambada junto com ele, o Dale 
Arden, professor Zarkov, o imperador maléfico Ming. Eu fiquei sabe, 
eu fiquei... – Esse álbum é meu. “– Esse aqui não dá porque esse 
aqui é do filho, do dono da casa.” E alguém interferiu e disse: “– Ha, 
coitado...” Em homenagem àquele Flash Gordon de 1938 eu acabei 
comprando esse aqui. (CONRADT, 2006) 

Para Philip Blom (2003), as coleções são pequenos santuários de diferentes 

passados, fugas do presente, afirmações de individualidades, de saudade e 

esperança. Geralmente são operações de salvamento, missões de resgate 

destinadas a salvar da extinção algo que outros não se abaixariam para juntar ou 

não hesitariam em jogar fora. (BLOM, 2003, p. 188) A relação afetiva do 

colecionador com alguns quadros nos leva a refletir sobre como o valor da arte pode 

ser relativo, como esse valor pode surgir através de experiências muito íntimas. A 

aquisição do quadro de Wysocki e também de um retrato da cantora Maysa ilustram 

essa observação de Blom. Embora o colecionador tenha um apreço especial por 

eles, são trabalhos de menor valor de mercado se comparados a outros de sua 

coleção. 

Quando solteiro fui apaixonado pela Maysa, a cantora [...]. O Álvaro 
Borges (1928-1994), falecido, tinha organizado uma belíssima 
exposição [...]. Pôs um retrato da Maysa. Ele o fez com paixão. Ela 
com o violão, ele atrás fez uma dedicatória: “Para a minha musa [...]”. 
Porque simplesmente o filho da Maysa tinha encomendado um 
retrato da mãe. Provavelmente pensou que o Álvaro ia dar de 
presente. O Álvaro não deu de presente. Então ele o pegou e pôs na 
galeria junto com os quadros à venda. E daí este que vos fala, com a 
cara de pau que Deus lhe deu, chegou lá na dona Nini: (ela ofereceu 
os quadros) “Mas você não quer isso e aquilo?” Não, eu quero 
aquele quadro. “Não, aquele eu não vendo, aquele é da coleção do 
Álvaro.” Bom, conversa vai conversa vem, acertei. Era muito mais do 
que eu ganhava por mês. Ela fez um preço para não vender e eu 
acabei comprando. (CONRADT, 2006) 
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Álvaro Borges (1928-1994) 
Maysa, 1978 
Óleo s/tela 

Coleção Max Conradt Jr. 
 

É possível que a galerista, ao perceber o interesse do colecionador pela referida 

obra, tenha aproveitado a oportunidade para supervalorizá-la. A fala “Aquele eu não 

vendo. Aquele é da coleção do Álvaro”, sugere a possibilidade de encarecer a obra. 

O fato de ela ter vendido o quadro e de ter feito um preço alto demonstra que o 

quadro estava de fato à venda, contudo, reforça também que ela usou o interesse do 

comprador para possivelmente ampliar seus lucros. Situação, aliás, inteiramente 

comum quando se trata de comércio. 

José Carlos Durand (1989) olha para o cenário artístico brasileiro e revela a 

preferência do público, bem como as formas de estabelecer os valores da obra de 

arte. As mercadorias mais cobiçadas no mercado são as telas de pequeno e médio 

porte, mais fáceis de serem acomodadas. Às cenas de miséria ou de luta política o 

público prefere o figurativo com temas alegres que não sejam chocantes. Entre as 

influências positivas na determinação do preço de uma obra, podemos destacar as 

premiações atribuídas a ela, o fato de pertencer a uma fase valorizada do autor, o 

tempo empregado na realização da obra, o custo da matéria-prima. Também se 

incorpora ao preço o reconhecimento que desfruta o artista. São mais valorizadas as 

obras de artistas que pela morte não podem mais produzir. Ele conta o caso curioso 
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de que Di Cavalcanti costumava, às vezes, se queixar de dores no peito para 

valorizar as obras (DURAND, 1989, p. 210-14). 

Para Durand (1989), no Brasil, estamos muito distantes de compreender as 

estratégias especulativas do colecionador que visa o lucro e o impacto que elas 

provocam no estabelecimento do preço. Se o proprietário da tela dominar um 

discurso que enfatize a sua paixão pela arte como o fundamento último de sua 

posse, mais facilmente ele pode colaborar para o aumento do valor dessa obra, dela 

retirando proveitos materiais e prestígio. Com isso, ele legitima o fato de que o dono 

da obra não precisa de dinheiro. Dessa forma, esse colecionador dá mais 

importância à sua coleção, cujas obras passam a ser mais bem acolhidas. 

(DURAND, 1989, p. 210-14) As reflexões de Durand reforçam as colocações de 

Bourdieu colocadas no início deste estudo. O teórico define valor simbólico e 

enfatiza que tais valores são construções do campo artístico determinadas pelas 

relações entre os agentes e pelas ações destes mesmos personagens. 

A partir das suas experiências, Conradt conta como o preço da obra pode ser 

estabelecido. Ele menciona que um bom marchand precisa saber o quanto o 

comprador pode gastar e o que ele já possui. Dessa forma, ele avalia o gosto do 

cliente, reserva o artista de que dispõe e aborda o possível comprador: 

“Quanto você pagou por aquele Luiz Carlos que você tem lá?” 
Também há outras situações: “Alguém diz para você: tem um quadro 
ali que é lindo. Só mais tarde você descobre que essa pessoa estava 
encarregada de vender para você esse quadro. Mas daí você já 
comprou aquele quadro [...] você fica cercado de elefantes brancos e 
daí fica com aquela cara de ‘Ora veja, eu não te disse que era 
assim?’”. Em outra ocasião: “Você vai à casa dele e quer comprar 
aquele quadro. Ele então responde: ‘Não, isso não posso vender.’ 
Você gosta muito do quadro, você quer comprar aquele quadro, mas 
ele não: ‘Mas esse não, esse é presente do meu avô. Você conheceu 
o meu avô? Ele deu para o meu pai e o meu pai o deu para mim.’ Ele 
cria em torno daquela coisa [e, às vezes,] ele também nem gosta 
mais do quadro...”. (CONRADT, 2006) 

O colecionador tem uma evidente preferência por obras figurativas. Ele afirma em 

reportagem de jornal: “Agora o mundo é dos decoradores e a moda é pendurar nas 

paredes aquelas telas com manchas cujo significado ninguém entende. Não consigo 

interpretar o valor dessas obras” (XAVIER, 2007). Porém, as obras figurativas que 
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ele possui têm um tratamento moderno. A maioria das obras que exibe nas paredes 

da sala de estar é paisagística com pinceladas à maneira impressionista e 

expressionista. Essa predileção pelo tratamento moderno dá à coleção uma 

atmosfera de modernidade. O colecionador objetiva preservar a memória do Estado 

e, dessa forma, muitas das obras são inspiradas no real. Ele se orgulha de apontar 

para os quadros e contar de qual região de Curitiba é o retrato. Seu gosto artístico 

se concentrou no que ele sabia e tinha aprendido nos anos de contato com o meio 

artístico. 

A imagem seguinte retrata uma conhecida praça da região central de Curitiba e está 

na sala de estar do colecionador. O artista que a pintou foi Paul Garkunfel (1900-

1981). Trata-se de um artista francês que residiu boa parte da vida em Curitiba, e foi 

presença marcante no cenário cultural local. Suas imagens figurativas costumam ter 

uma pincelada moderna. 

 

Paul Garfunkel (1900-1981) 
Ipês da Praça Tiradentes, 1956 

Óleo s/tela 
Coleção Max Conradt Jr. 

 

Considerações finais 

O depoimento de Max Conradt é repleto de ironias. O espírito de colecionador 

aparece também no desfile de fábulas e citações que ilustram a entrevista: “E agora 

José?”; “Fica com aquela cara de: Ora veja!”; “Fala pelas tripas de Judas.”; “Não 

existe moeda de uma face só.”; “Nada é mais importante que o supérfluo.” 
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Há cautela de modo a não causar desentendimentos. O fato de preferir não se 

posicionar sobre os artistas comerciais é exemplar. Ele provavelmente adquiriu 

quadros deles. Um comentário negativo a esse respeito poderia indispô-lo com 

indivíduos de sua convivência e ainda desvalorizar obras de sua coleção. 

O estudo aponta para o fato de que há poucas pesquisas sobre o consumo da obra 

de arte. Concentrando-nos nessa área, investigamos um colecionador de arte de 

uma região do sul do país. A relação que ele mantém com sua coleção nos inspirou 

a refletir sobre uma porção de aspectos do consumo da arte. Dentre eles 

mencionamos que para atender exigências do público há artistas taxados de 

comerciais, aqueles que muitas vezes se acomodam e se distanciam de aspectos 

que poderiam engrandecer suas obras, aspectos a serem redescobertos e 

preservados. 

Mencionamos também o colecionador benjaminiano que retira o objeto de sua 

função original oferecendo-lhe outra: a de compor um grupo de objetos que serão 

preservados e, eventualmente, expostos a outros indivíduos. Conradt teria 

encarnado várias dessas facetas de consumidores. Alguns quadros de Conradt 

talvez não despertariam interesse em outros colecionadores de arte, fato que revela 

a parcela de subjetivismo por trás da construção do valor da arte. 

O estudo revela ainda que, no Brasil, parece haver um interesse maior do público 

por cenas figurativas, por paisagens. Cenas de miséria, sofrimento ou questões 

sociais não são tão procuradas. Conradt reafirma essas características verbalizando 

o seu fascínio por retratos. Ele possui inúmeros deles, alguns muito raros, como os 

de Bakun e de Andersen, pintores que têm uma enorme popularidade circunscrita à 

região. 

Conradt descreve estratégias de venda como a do marchand que pesquisa o que o 

comprador já possui, e o que ele pode gastar. Ele fala também do indivíduo que 

elogia uma obra, mas que na realidade o faz apenas porque lucraria com a venda. 

Enfatiza ainda o caso do herdeiro que mesmo sem apreciar o quadro, ao perceber o 

interesse do comprador, lhe atribui um enorme valor sentimental, afirmando que a 

obra passara de pai para filho em sucessivas gerações. 
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Referindo-se ao caso paulista, o sociólogo Durand (1989) endossa as observações 

de Conradt, destacando que muitos vendedores enfatizam a paixão pela arte para 

encarecer os preços. Também lembra que os preços sobem quando se trata de 

obras de artistas já falecidos. 

Conradt finaliza o depoimento de 2006 de forma bem humorada dizendo que tem 

começado a se desprender dos bens materiais que não poderá levar ao além. Por 

intermédio da coleção, o colecionador pode continuar a viver depois que sua própria 

vida termina, e a coleção torna-se um baluarte contra a mortalidade. (BLOM, 2003, 

p. 177) Em certo momento de seu depoimento de 2006 Conradt desabafa: 

Imaginava que, com essas coleções, podia deixar alguma coisa 
sobre as nossas raízes. Gostaria que, depois de mim, houvesse 
alguém para continuar cuidando de tudo, mas eu sei que nada é para 
sempre... Meus dois filhos não são do ramo e a manutenção é difícil, 
custa muito. (CONRADT, 2006) 

Seu depoimento demonstra a preocupação com a preservação das relíquias que 

veio colecionando ao longo do tempo. As palavras deixam ver uma angústia advinda 

do receio de que seus herdeiros possam dilapidar a coleção. Dessa forma, 

eliminariam a possibilidade nutrida por todo colecionador – ainda que talvez 

inconsciente – de que ele possa continuar a viver através da coleção depois do 

suspiro derradeiro. 

Em nova entrevista realizada em 2013, Conradt revê a que concedeu em 2006 e faz 

questão de retificar a sua declaração anterior. Ele afirma que, agora, já não está 

preocupado com o que seus herdeiros farão com a coleção que reuniu. Ele escreve 

de seu próprio punho declarações que deseja acrescentar e as finaliza com palavras 

emocionantes que se assemelham a um testamento: “O colecionador que sai de 

cena confia na solução encontrada pelos futuros responsáveis, podendo doar, 

conservar, ou vender. O que conseguiu reunir sempre foi e será uma declaração de 

amor ao Paraná” (CONRADT, 2013). 

As preocupações de um colecionador, mais significativamente a própria coleção, 

ilustram a aguda e angustiosa consciência que ele tem da mortalidade, da 

passagem inexorável do tempo e de tudo que ama (BLOM, 2003, p. 115). 
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Notas 
1 

O colecionador Max Conradt já foi inclusive protagonista de um curta-metragem no gênero documentário. O 
filme intitulado “A Que Deve a Honra da Ilustre Visita Este Simples Marquês?”, dos cineastas paranaenses 
Rafael Urban e Terence Keller, ganhou em 2013, no 46º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, três prêmios: 
Melhor Direção; Prêmio da Crítica, atribuído pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine); e o 
Prêmio Aquisição Canal Brasil de Incentivo ao Curta-metragem. 
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