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RESUMO 
Em 1945 aconteceria no Rio de Janeiro uma importante exposição com obras de artistas 
“degenerados” na Galeria Askanasy, que se apresentava como a primeira dedicada à arte 
moderna na cidade. Através da reconstituição da história da galeria até o momento dessa 
exposição e da análise do catálogo então publicado, pretende-se recuperar mais uma das 
dimensões da atuação da historiadora da arte alemã Hanna Levy no cenário artístico do 
Brasil, especialmente em relação à luta contra o nazismo e o fascismo e à defesa da arte 
moderna, que ainda enfrentava forte resistência no país.   
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ABSTRACT  
In 1945 it would be held in Rio de Janeiro an important exhibition with works by "degenerate" 
artists at Askanasy Gallery, which then presented itself as the first dedicated to modern art in 
the city. By reconstituting the history of the gallery until the time of this exhibition and by 
analyzing the catalog then published, the present paper intend to recover more of the 
dimensions of the role of the German art historian Hanna Levy in Brazilian artistic scene, 
specifically in relation to the fight against Nazism and fascism and the defense of modern art, 
which still faced strong resistance in the country. 
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Miécio Askanasy, pseudônimo de Mieczyslaw Weiss (1911–1981), um jornalista de 

origem polonesa, vivia na Áustria, e, devido a sua atividade antifascista, acaba por 

se mudar para o Brasil, em 1939, a fim de escapar da Gestapo (ASKANASY, 1972, 

p. 9).  Veio a seu encontro aqui, depois de passar por Suíça, Bélgica, França, 

Portugal e Colômbia, e de entrar ilegalmente no Brasil, seu companheiro em Viena, 

Bruno Kreitner (1904–1972), que assinava sob o pseudônimo de Bruno Arcade.1 

Juntos chegaram a publicar um livro, no Brasil, “Und nach Hitler, was dann?” [E 

depois de Hitler, o quê?] (1942). No entanto, como estavam desprovidos de 

recursos, a partir de 1943 palestras e alguns artigos em jornal não eram o suficiente 

para garantir a subsistência no exílio. Askanasy tem então a ideia de vender no Rio 

de Janeiro, de porta em porta, livros para outros intelectuais, refugiados como ele. O 

negócio dá certo e logo Askanasy abre a própria livraria no centro da cidade, tendo 

como sócio Bruno Kreitner. Em 1944 começa a promover exposições de artistas 

modernos, em meio aos livros. A galeria só passará a fazer sucesso após a 

exposição da pintora Bellá Paes Leme, casada com o escultor Graf August 

Zamoyski. Bellá era de uma família da alta sociedade carioca, e junto com o marido 

propôs a Askanasy, caso pudesse expor ali, custear a reforma da galeria: 

Mas a galeria precisa ser completamente reformada. As janelas 
precisam desaparecer, para que se ganhe assim uma quarta parede 
de exposição. A sala inteira precisa ser pintada de cinza claro, é 
necessário luz indireta! (ASKANASY, 1972, p. 11) 

Com a reforma, a galeria perde o caráter improvisado e passa a se apresentar como 

um espaço permanente de exposição de arte moderna, como o próprio Askanasy 

salienta: “"Esta foi a primeira Galeria de Arte Moderna no Brasil. Galeria Askanasy. 

Como pude chegar na frente!” (ASKANASY, 1972, p. 11). A abertura da exposição 

de Bélla Paes Leme, em 2 de setembro de 1944, contou com presenças importantes 

da alta sociedade carioca, como Carlos Lacerda, Carlos Guinle e o Príncipe 

Orleãens e Bragança. As próximas exposições repetiriam o mesmo sucesso: o 

artista belga Roger van Rogger, a pintora portuguesa Maria Helena Vieira da Silva, e 

o jovem artista brasileiro Antonio Bandeira. 

A mais marcante exposição dos primeiros meses da Galeria Askanasy seria, no 

entanto, de acordo com o próprio galerista, a Exposição de Arte Condenada pelo III 

Reich: 
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Causou um rebuliço a mais extensa de todas as exposições, a de 
Arte Condenada pelo III Reich.  com o "Terceiro Reich" da arte 
banida. Eu havia conseguido reunir mais de cento e cinquenta obras 
originais dos mais importantes pintores modernos da escola alemã. 
(ASKANASY, 1972, p. 12) 

Askanasy reúne para a exposição, aberta em 10 de abril de 1945, com uma palestra 

de Ernst Feder,2 um total de 119 obras, em sua maior parte gravuras, de artistas 

como Lovis Corinth, Oskar Kokoschka e Käthe Kollwitz. A ideia da exposição parece 

ter relação com o fato de Askanasy estar convivendo à época com a ex-galerista 

suíça Irmgard Burchard (1908–1964), que se encontrava refugiada no Brasil desde 

19413 e que, impossibilitada de prosseguir com sua atividade comercial no país, 

passa a se dedicar à pintura. É significativo que Askanasy tenha realizado em sua 

galeria a primeira exposição individual de pinturas de Irmgard Burchard, aberta em 

28 de novembro de 1944,4 poucos meses antes da inauguração da Exposição de 

Arte Condenada. Iria expô-la novamente na galeria, agora em mostra coletiva, em 

fevereiro de 1945.5 Além disso, a menciona na entrevista que deu para Armando 

Migueis, jornalista da Revista da Semana, quando fala da exposição com artistas 

alemães “degenerados” realizada em Londres: “Mais tarde a grande exposição de 

Londres, em julho de 1938, realizada pela sra. Irmgard Burchard, que se encontra 

entre nós” (MIGUEIS, 1945b, p. 55). 

Burchard havia organizado, juntamente com Herbert Read, a exposição Twentieth 

Century German Art, que abriu no verão de 1938 (julho a agosto), na New Burlington 

Galleries, em Londres, com mais de 270 obras. Tratava-se de uma reação à 

exposição de arte degenerada realizada na Alemanha e na Áustria, ainda que o 

caráter político dos artistas expostos tenha sido intencionalmente minimizado pelos 

organizadores.6  

Askanazy fala que em Lucerna, na Suíça, houve “ uma exposição idêntica a que vai 

ser realizada aqui, sendo realizado um memorável leilão de todos os quadros 

modernistas arrebatados pelo fanatismo nazista das galerias germânicas [...]” 

(MIGUEIS, 1945b, p. 55). Antes do leilão Gemälde und Plastiken moderner Meister 

aus deutschen Museen, conduzido em Lucerna pelo galerista  Theodor Fischer em 

30 de junho de 1939, houve a exposição das obras “degeneradas” a serem 

leiloadas, 125 pinturas e 17 esculturas, primeiro em Zurique, na Zunfthaus z. Meise, 

de 17 a 27 de maio de 1939, e depois na própria Galerie Fischer, de 30 de maio a 29 
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de junho.7 No afã de apresentar antecedentes para sua iniciativa, Askanasy omite 

uma informação importante sobre o caráter deste evento, que, diferentemente da 

exposição de Londres, não tinha cunho anti-fascista, uma vez que era organizado 

por nazistas.8 

Para a organização da exposição de arte condenada Askanasy dispõe de recursos 

restritos e do patrocínio da Casa do Estudante do Brasil,9 e boa parte das obras é 

tomada emprestada a colecionadores particulares, em geral europeus refugiados do 

nazismo como ele próprio.10 Refugiados de guerra trouxeram consigo vários 

trabalhos de artistas considerados degenerados. Alguns emprestaram obras a 

Askanasy, sem delas se desfazer. Um desses casos é apresentado na reportagem 

de Armando Migueis na Revista da Semana:  

Esse é o caso de uma senhora imigrante que, apesar de viver em 
condições extremamente modestas no Brasil, não quer se desfazer 
por nada de três desses tesouros. Gentilmente, entretanto, esta 
senhora, com esplêndida consciência do papel da arte na civilização, 
prontificou-se a ceder os seus quadros para a exposição. (MIGUEIS, 
1945a, p. 36) 

Outros, no entanto, venderam obras a Askanasy, que planejava atrair para a 

exposição potenciais compradores. Que seu lucro não tenha sido tão grande quanto 

poderia, considerando os artistas cujas obras estava vendendo, como Klee, ele 

próprio de modo irônico admite.11  O Rio de Janeiro da época não dispunha nem de 

galerias especializadas em arte moderna, muito menos de museus dedicados a esse 

período específico. Logo, sem esse aparato institucional, não havia público 

informado nem mercado para artistas dessa filiação, em nítido contraste com Nova 

York, exemplo que Askanasy dá. Ele é o primeiro a reconhecer que as obras que 

está apresentando na Exposição de Arte Condenada são novidade para o público 

local, conforme matéria da Revista da Semana: 

Trata-se de mais de cem obras representando várias e importantes 
escolas da Europa Central, completamente desconhecidas do nosso 
público, pois, com exceção de Lazar Segall, nenhum outro trabalho 
dos pintores ora expostos foi dado a conhecer no  Rio ou no Brasil. 
(MIGUEIS, 1945a, p. 36) 

A novidade do expressionismo europeu no Rio de Janeiro e a sensação que a 

exposição causou entre os jovens ligados de alguma forma às artes também irá 

reaparecer nas memórias de Askanasy:  
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Muitas pessoas, especialmente os jovens, visitaram a exposição. 
Nunca antes haviam sido mostradas no Rio obras de expressionistas 
da Europa Central e se percebeu que eu estava propiciando algo 
nessa exposição que provavelmente nenhum jovem pintor, artista 
gráfico ou arquiteto poderia deixar escapar. (ASKANASY, 1972, p. 
12) 

A exposição de Arte Condenada, além de receber bom público, merece várias 

matérias na imprensa brasileira, especialmente na carioca. Os textos de Armando 

Migueis (1945a; 1945b; 1945c), que entrevistou Askanasy, são ilustrados e de teor 

positivo, uma vez que o jornalista se limita a reproduzir a interpretação que o próprio 

Askanasy faz da exposição que acabara de abrir. O artigo da Revista da Semana é 

mais extenso, com várias fotografias e informações detalhadas sobre a exposição. 

 

 
Askanasy mostra, na sala de exposição, ao jornalista Armando Migueis  

catálogo de arte moderna alemã. 
Fonte: MIGUEIS, 1945a, p. 33. 

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 
 

Há um outro aspecto da exposição que iria chamar a atenção: o catálogo. Décadas 

depois o crítico de arte brasileiro Frederico Moraes haveria de descrevê-lo nos 

seguintes termos: “Um bom catálogo, para os padrões da época, reproduzia 

trabalhos de 26 artistas e trazia, além do currículo de cada expositor, uma nota 
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introdutória e o estudo ‘Aspectos da Arte Contemporânea Alemã’, de Hanna Levy” 

(MORAES, 1986). 

Se não é possível por enquanto reconstituir os bastidores do convite de Askanasy à 

Hanna, por outro lado temos várias indicações de que ela tinha interesse em arte 

moderna, um interesse para o qual não havia espaço nas pesquisas que deveria 

realizar no SPHAN, sempre sobre arte colonial brasileira, mas que era exercitado 

fora dessa instituição praticamente desde o momento em que a historiadora chega 

ao Brasil, no final de 1937, seja através dos textos que escrevia sobre artistas 

modernos, seja através dos vários cursos de história da arte que ministrou.12 

Sabemos que ela escreveu um texto sobre a obra de Candido Portinari já em 1938 

(BASTOS, 1938). Em 1941 publicara um artigo sobre o escultor ítalo-brasileiro Bruno 

Giorgi na Revista O Cruzeiro (LÉNARD, 1941)13 e haveria de escrever artigos e 

texto de catálogo de exposição ainda sobre o jovem pintor Roberto Burle Marx 

(LEVY, 1941; LEVY, 1946a; LEVY, 1946b). Todos os três são artistas modernos 

vinculados ao Partido Comunista do Brasil, que nos primeiros meses de 1945 ainda 

se encontrava na clandestinidade. 
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Capa do catálogo da Exposição de Arte Condenada pelo III Reich. 

Fonte: Acervo da autora. 
 

O texto que Hanna Levy escreveu para o catálogo14 é precedido por uma breve 

Introdução, não assinada, mas provavelmente escrita pelo próprio Askanasy,  como 

se pode deduzir pelo estilo e pelo teor, que repete os argumentos que o galerista 

apresentava em suas entrevistas para os jornais cariocas que fizeram a cobertura da 

exposição. Já em “Aspectos da Arte Contemporânea Alemã” Hanna Levy procura 

cumprir a tarefa da qual foi encarregada: apresentar ao público brasileiro, que até 

então, segundo o reiterado depoimento de Askanasy, não havia tido a oportunidade 

de conhecer a arte moderna alemã. Antes de mais nada, Hanna procura organizar 

em grupos os vários artistas participantes da exposição: 

Os 39 artistas representados nesta exposição não constituem um 
grupo homogêneo. As suas obras (todas banidas dos museus 
alemães por ordem do “Fuehrer-pintor”) se situam, cronologicamente, 
desde o fim do século passado até os nossos dias. Isto equivale a 
dizer que, artistticamente, estas obras compreendem o movimento 
impressionista, expressionista,  cubista e abstracionista. Mas, como 
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sempre acontece na história das artes, as individualidades dos 
artistas criadores fogem destas classificações gerais. (LEVY, 1945) 

Nesse texto breve, Hanna irá dedicar, a seguir, um parágrafo a cada um dos três 

grupos destacados, os impressionistas, os expressionistas, e os cubistas e 

abstracionistas. Talvez por saber que, dos três movimentos, é o impressionismo o 

melhor conhecido dos brasileiros na época, é aos impressionistas alemãs que acaba 

concedendo mais espaço, e a partir dele traça vinculações e estabelece pontos de 

contato entre os demais grupos. Ao falar, em seguida, dos expressionistas d’A Ponte 

e do Cavaleiro Azul, comentando sua ênfase na interpretação subjetiva dos temas e 

suas preferências formais, acrescenta que nem todos os artistas se filiavam a 

grupos na época, citando como exemplo o caso de Kokoschka, um artista 

particularmente lembrado por sua função de ponta de lança na reação antifascista 

por parte da classe artística. Também toma o cuidado, estratégico, de diferenciar o 

expressionismo alemão, segundo ela mais trágico e sério, do fauvismo francês, este 

último também melhor conhecido dos brasileiros.  

Entre os artistas alemães contemporâneos, Hanna Levy dá atenção especial a 

Käthe Kollwitz, bem representada na mostra, com 13 trabalhos. Sobre ela escreve o 

seguinte: 

Kaethe Kollwitz, esta pintora humanissima, nunca deixou de lutar, 
com a sua arte, pelos fracos, pelos oprimidos, por todos aqueles que 
sofrem. Em algumas das suas obras ela alcança uma simplicidade 
verdadeiramente monumental. (LEVY, 1945) 

Apesar de não haver nenhuma obra dele na exposição da Galeria Askanasy, Levy 

(1945) também dá bastante espaço em seu texto à George Grosz, enfatizando sua 

postura política: “Se a arte de Kaethe Kollwitz acentua o amor ao oprimido, a arte de 

Grosz revela o odio implacável aos opressores”. Frederico Morais (1986), em seu 

comentário a esse texto, afirma que Hanna Levy, na maior parte de sua análise, é 

“puramente técnica”. No entanto, se consideramos como de sua autoria também as 

pequenas biografias que, no catálogo, acompanham o nome de cada artista, o 

posicionamento antifascista de Hanna Levy ficaria bastante evidente. No quadro a 

seguir se pode ler trechos das pequenas biografias em que o autor, pelo estilo e 

argumentos provavelmente a própria Hanna Levy, procura destacar os males que os 

artistas modernos sofreram durante a vigência do nazismo: 
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Artista Comentário do autor (Hanna Levy?) 
Lovis Corinth “No entanto, seus quadros foram, doze anos mais tarde, 

considerados ‘degenerados’ e expostos no pelourinho erigido 
pelos nazistas” 

Rudolf Grossmann “Depois de uma curta carreira, foi condenado, pelo advento do 
Nazismo, a uma completa miséria. Perdeu seu lugar de professor 
em uma das grandes Academias de Belas Artes, na Alemanha, e 
morreu em Berlim, no ano de 1943, perseguido e desprezado 
pela sua arte e pela sua fidelidade a alguns amigos israelitas.  

Willy Jaeckel  “Assistindo, a partir de 1930, a decadência social e moral do 
povo alemão, desgostoso com este desenvolvimento, Jaeckel 
abraçou o misticismo, retirando-se mais e mais de seus cargos 
públicos, vivendo afinal, sob o regime nazista, solitário e 
desprezado. A força vigorosa, o temperamento apaixonado, a 
fantasia larga e profunda de Willy Jaeckel deixaram de existir, 
quando, faz poucos meses, o grande pintor foi atingido, numa 
avenida de Berlim, por uma bomba britânica”. 

Oskar Kokoschka “Perseguido pelo nazismo, Oscar Kokoschka vive atualmente na 
Inglaterra, gozando do respeito e da admiração de todos os 
povos cultos”. 

Kaethe Kollwitz “Com os nazistas no poder, Kaethe Kollwitz foi proibida de 
trabalhar, coagida pela Gestapo, sendo sua residência sujeita a 
uma sindicância rigorosa, de 15 em 15 dias. A artista morreu em 
Berlim, há cerca de seis meses”. 

Max Liebermann  “Proclamada a República de Weimar, veio a ocupar, a partir de 
1920, a presidência da Academia de Belas Artes, em Berlim. 
Iniciada a perseguição aos judeus pelos nazistas, Liebermann 
não escapou ao odio de Hitler, vindo a falecer em 1935, 
despojado de todas as suas honras, figurando entre os artistas 
‘degenerados’”.  

Franz Radziwill “Professor da Academia de Belas Artes. Com a ascensão do 
nazismo, no entanto, sua carreira foi interrompida por muitos 
anos”.  

Lasar Segall  “Segall, que é tão conhecido e celebrado nos centros artísticos 
das Americas e da Europa, está, incontestavelmente, entre os 
maiores mestres da época. Nada mais natural, portanto, que a 
sua obra fosse considerada pelo “Terceiro Reich” como 
“degenerada” e, por essa razão, retirada dos museus alemães”.  

Max Slevogt  “Na célebre exposição de ‘Arte Degenerada’, levada a efeito 
pelos nazistas, vários impressionistas como Liebermann, 
Cézanne, Van Gogh, Gauguin e até  Slevogt foram ridicularizados 
e ‘condenados”. 

Otto Dix  “’Sua obra mais impressionante e vigorosa é a ‘Guerra’, exposta 
nas famigeradas exposições de Arte Degenerada’”. 

 Willem Woller  “Em 1935, uma sua exposição foi fechada pela Gestapo, 20 
minutos após ter sido inaugurada. [...]. Impedido de continuar em 
seu trabalho, Woller refugiou-se no Rio de Janeiro onde, pela 
primeira vez, expõe algumas das suas obras”.  

 

Havia motivos para insistir, junto ao público brasileiro, no sofrimento causado pela 

Guerra aos artistas modernos. Entre outras coisas, trata-se de um meio de angariar 
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empatia para esse grupo, que de modo algum era já aceito por completo no Brasil 

da época. Basta considerar que em uma das matérias que escreveu sobre a 

abertura da Exposição de Arte Condenada,  Armando Migueis (1945b, p. 55) 

menciona exposições recentes de arte moderna que sofreram ataques dos radicais 

de direita no Brasil, os Integralistas: Lasar Segall fora atacado pela exposição que 

realizou na Escola de Belas Artes em 1943, a convite de Gustavo Capanema;  os 

Alunos de Guignard tiveram de mudar a exposição da mesma Escola para a sede da 

Associação Brasileira de Imprensa, devido aos ataques que sofreram, e a Exposição 

de arte moderna realizada por Juscelino Kubichek, futuro presidente do Brasil, em 

Belo Horizonte, teve várias telas cortadas a gilete.15  

A Exposição de Arte Condenada não escaparia do mesmo destino: três rapazes, 

sem que Askanasy visse, pois estava conversando com visitantes da exposição, 

cortaram a gilete o quadro “Namoro sentimental”, de Willem Woller, e é Bruno 

Kreitner que vai à delegacia tratar do caso. A má-vontade das autoridades é 

evidente, pois exigiam a presença de Askanasy na delegacia para iniciar a 

investigação, o que não foi possível, uma vez que estava partindo em viagem.  

Deste modo, nenhum investigador foi enviado à galeria.  

A exposição encerrou em 15 de maio de 1945 com a conferência “Mundo e Arte”, 

pronunciada pelo pintor Santa Rosa, militante do PCB. Nem todos os críticos de arte 

ficaram satisfeitos com a concepção da exposição, como bem lembra Frederico 

Moraes (1986). Ruben Navarra, além de reclamar da ‘relativa indiferença do nosso 

meio literário pela exposição preciosa e escassa dos pintores expressionistas”, 

lamenta as lacunas que ela apresenta:  “A Galeria Askanasy fez o que poude para 

nos dar uma ideia da arte alemã perseguida. Nada nos oferece do grande Grosz, o 

nome mais famoso de todos, refugiado na América” (NAVARRA, 1945, p. 1). 

Geraldo Ferraz, por outro lado, também reclama de lacunas na exposição:  “a jovem 

arte condenada por Hitler ‘acha-se escassamente representada na mostra da 

Galeria Askanasy, se se considerar a sua importância e a sua extensão” (apud 

MORAES, 1986). Tais lacunas teriam, segundo Ferraz, consequências políticas, 

uma vez que o que foi apresentado seria insuficiente para mobilizar, junto ao público 

brasileiro, protestos contra o ataque do III Reich à arte moderna. É importante 

lembrar que, mesmo com os limites apontados pelos dois críticos, a Exposição de 
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Arte Condenada pelo III Reich haveria de ser sucedida por algumas outras 

exposições antifascistas no Rio de Janeiro, sobretudo a partir da legalização do PCB 

no final daquele mesmo ano de 1945.16 Para Hanna Levy, a colaboração com a 

Exposição de Arte Condenada pelo III Reich parece marcar a intensificação de seu 

envolvimento com a divulgação da arte moderna no Brasil, que culminará com sua 

participação no curso de artes gráficas oferecido pela Fundação Getúlio Vargas, em 

1946, e, em 27 de março do mesmo ano, com sua palestra “Educação Artística do 

Povo”, em um evento organizado pelo PCB no auditório da ABI, no Rio de Janeiro.17 

Em abril de 1947, no entanto, o PCB, um dos apoiadores da arte moderna no Brasil, 

terá seu registro cancelado pelo Tribunal Superior Eleitoral, e meses mais tarde 

Hanna Levy encerraria sua carreira no Brasil, mudando-se para Nova York. A 

própria Galeria Askanasy encerraria suas atividades poucos anos depois, no final de 

1950, mas então já havia uma instituição para abrigar a arte moderna na cidade, 

inaugurada no ano anterior:  o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 

 

 
                                                
Notas 
1 Sobre a natureza das relações entre Askanasy e Kreitner, Gerhard Metsch, um amigo de Stephen Zweig que 
com eles conviveu afirmou o seguinte: “Warum haben die Biographen und Interpreten niemals Zweigs Interesse 
für das Homopaar Miesko Askanasy und Bruno Kreitner gezeigt, mit denen Zweig beim zweiten Rio-Besuch 1940 
oft zusammen war? Er wollte ihnen auf dem Morro-da-Babylônia ein Favela-Haus kaufen, weil man von da oben 
den herrlichen Ausblick aufs Meer habe” (apud SCHWAMBORN, 1999, p. 65).  Uma pequena biografia de Bruno 
Kreitner pode ser encontrada em KESTLER, 2003, p. 67. 
2 Na palestra Feder, amigo de Askanasy e Kreitner, que já havia escrito o prefácio ao livro que ambos publicaram 
em 1942, falou sobre a perseguição nazista aos artistas modernos na Alemanha, contando em detalhes o caso 
do pintor Max Liebermann. 
3 Cf. Exposição de pintura de Irmgard Burchard... 1945, p. 1. Ver também WATLING, 2012, p. 233-242. 
4 Cf. “Exposição de Arte Aplicada, de Irmgard Burchard”... 1944, p. 9. 
5 A exposição, inaugurada em 1 de fevereiro de 1945, contava com trabalhos de Van Rogger Bellá Paes Leme, 
Lucy Ferreira, Pechstein, Loutsch, Soares, Djanira, Carlos Scliar e H. Burchard. Cf. Exposição coletiva de 
pintores modernos... 1945, p. 5.  
6 Sobre a exposição de Londres, ver HOLZ, 2015, p. 85-104; HOLZ, 2004; FROWEIN, 1984; RAINBIRD, 2003. 
7 Cf. BARRON, 1991; HOFFMANN, 2011.  
8 Askanasy erra a data de realização do leilão de Lucerna, pois afirma que fora realizado antes da exposição 
inglesa de 1938. 
9 A Casa do Estudante do Brasil, fundada no Rio de Janeiro em 1929 por Paschoal e Ana Amélia Carneiro de 
Mendonça como uma instituição de assistência a estudantes pobres, conforme o relato de Joel Silveira (1998, p. 
382), reunirá tanto os integralistas, estudantes de extrema direita, quando os comunistas, estudantes de extrema 
esquerda. Mesmo que essa não tenha sido de modo algum a intenção de seus fundadores, a Casa do 
Estudante, nos anos 40, está diretamente associada à efervescência política da então capital do Brasil.  
10 Cf. AMARAL, 2006, p. 178. 
11 “Aber der Verkaufserfolg war gleich damals, 1944, dass man sich so ein modernes nahme war Henrique 
Mindlin, einer des besten Architekten Brasiliens. Er verliebte sich in das Klee-Aquarell “Die Mauerpflanze”, er kam 
täglich, um es zu bewundern, aber da ich achthundert Mark dafür verlangte, kaufte er es nicht. Der Preis erschien 
ihm zum hoch. Ich bot, nach Schluss der Ausstellung, vier Werke Klees dem “Museum of Modern Art” in New 
York an, und dieses erwarb sie zum doppelten Preis. Ich glaubte, ein schlauer Geschäftsmann zu sein und 



 

824 HANNA LEVY E A EXPOSIÇÃO DE ARTE CONDENADA PELO III REICH (1945) 
Daniela Pinheiro Machado Kern / UFRGS 
Comitê de História, Teoria e Crítica de Arte 

 

                                                                                                                                                   
wusste nicht, dass man in New York über meine Einfalt lächelte”. Em 1949, prestes a fechar a galeria, Askanasy 
haveria de vender para o museu Guggenheim uma obra de Kandinsky, uma aquarela de 1918 (K/18).  
12 Sobre isso cf. BELOW, 2005. 
13 Agradeço a Irene Below por me informar que Hanna Levy adotara o pseudônimo Hanna Lénard em algumas 
publicações brasileiras. 
14 Tal texto também será reproduzido na íntegra em uma matéria do jornal A Manhã. Cf. “Exposição de Arte 
Condenada”..., 1945, p. 3 e 7. 
15 Cf. “Atentado Integralista”... 1945, p. 1 e “Na exposição...” 1945, p. 5. 
16 Entre estas exposições podemos destacar “Artistas Plásticos ao P.C.B.”, aberta em 20 outubro de 1945 na 
Casa do Estudante, com organização de Portinari, Niemeyer e Alcides Rocha Miranda, e “Artistas e escritores 
contra Franco”, inaugurada em 23 de março de 1946 no IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil), novamente com 
organização de Portinari e Niemeyer, acompanhada por três tardes literárias organizadas por Álvaro Moreyra. 
17 Cf. “As Artes”... 1946.  
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