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RESUMO 
Quais seriam as respostas locais frente à globalização e à imposição das culturas 
hegemônicas? A análise das estratégias de ação, das formas de resistência operada por um 
circuito artístico do sul do Brasil, torna-se, aqui, pretexto para reavivar o debate. Neste 
estudo de caso, as batalhas enfrentadas por um mediador da arte elucidam fenômenos 
observados em distintos locais, maiores e menores, desenvolvidos ou não. Reflexões de 
Aracy Amaral, Pierre Bourdieu, Tadeu Chiarelli e Moacir dos Anjos prestam-se a discutir o 
regional e as implicações numa conjuntura mais ampla, reforçando a pertinência de tal 
debate. Apesar de haver um movimento de xenofobia exacerbado pela atuação de 
terroristas, persiste hoje uma admirável troca cultural entre diferentes comunidades, que, 
sob uma ótica míope, não teriam nada a oferecer, mas cuja realidade é bem diferente. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
What would be the regional answers in face of globalization and imposition of hegemonic 
cultures? The analysis of action strategies and ways of resistance performed by an artistic 
circuit in southern Brazil, here, becomes an excuse to renew the debate. In this case study, 
the fights experienced by an art mediator clarify phenomena observed in different places, 
which are larger or smaller, developed or not. Reflections by Aracy Amaral, Pierre Bourdieu, 
Tadeu Chiarelli and Moacir dos Anjos serve to discuss regional issues and the implications 
of a greater situation, reinforcing the adequacy of such debate. In spite of the existence of a 
xenophobic movement exacerbated by the action of terrorists, today, there is still an amazing 
cultural interchange among various communities that, under a short-sighted view, would 
have nothing to offer, but whose reality is quite different. 
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A fim de ampliar a compreensão da arte brasileira, estudamos um percurso artístico 

periférico, o do estado do Paraná. A narrativa da história da arte privilegia 

determinados artistas e situações e outros tantos acabam por ser ignorados. 

Adotamos a nomenclatura de arte brasileira ao nos referirmos à arte produzida no 

Rio de Janeiro e em São Paulo, deixando de fora da história oficial a que é 

produzida em outras localidades. Certamente não existe algo na arte produzida no 

Paraná que a singularize, que seja tipicamente regional, ela não difere da que se 

produz fora, as situações vivenciadas são inteiramente iguais as que ocorrem 

noutros locais. As instituições artísticas, por exemplo, enfrentam os mesmos 

problemas. Então, o objetivo não é isolar as características, mas é mostrar o que há 

em comum. 

Veja o seguinte protesto de um paranaense: 

Há falta de pós-graduações em arte no Paraná que justifiquem 
pesquisas mais aprofundadas do que aconteceu no Estado e que 
possa constituir uma história da arte paranaense. Há pouco interesse 
na arte local, mas tudo, antes de ser universal, começou local, 
regional – foi assim com o expressionismo, com o cubismo, com o 
futurismo, principalmente com os movimentos de vanguarda. (BINI, 
2009a) 

A história regional passou a ser intensamente estudada no Brasil, depois que 

historiadores se organizaram em eventos científicos para debater a questão. Um 

evento notório a respeito ocorreu em Curitiba, PR, em 1985. Tais iniciativas deram 

abertura para o surgimento de pós-graduações que focalizam a história regional. Em 

nome do autoconhecimento de comunidades acadêmicas de diferentes locais do 

Brasil, visando buscar uma identidade, por opção metodológica, que enfoca fontes 

regionais, ou mesmo pela facilidade de acesso às fontes, é que surgiu o interesse 

pelas pesquisas de aspectos regionais. Como aspecto motivador, podemos citar 

ainda a angústia do historiador, preocupado com a proteção do patrimônio cultural 

que se esvai, elemento visto nas entrelinhas da afirmação do paranaense transcrita 

anteriormente (CORRÊA, 1993). 

Neste texto, enfatizamos a arte fora do eixo através de um estudo de caso. A arte 

produzida por paranaenses é pensada, aqui, a partir da atuação de um importante 

mediador, um indivíduo cujos esforços se concentraram na preservação do 

significado da arte local, aquele cuja citação anterior pontua que a pesquisa acerca 
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da arte regional ainda está na infância: Fernando Antonio Fontoura Bini (1946). 

Destacamos, aqui, reflexões que ele propõe a respeito de como os nativos se veem, 

enquanto produtores de arte, como também delineamos o perfil desse sujeito. 

Fernando Bini é membro da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA) e 

da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA), é professor de História da Arte 

de Cursos de Graduação e Pós-Graduação, começou a carreira cursando a Escola 

de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP, atual Campus da Universidade 

Estadual do Paraná, UNESPAR). Além de professor e crítico, também é historiador e 

curador de exposições. Tem diversos livros e artigos publicados e escreveu sobre 

inúmeros artistas para exposições. Foi jurado de vários concursos e curador de 

importantes mostras de arte. Ele tem uma vasta produção escrita que trata da arte 

pré-colonial até a contemporaneidade. 

O crítico 

Em entrevista Fernando Bini relata como se aventurou na área da crítica de arte: 

[...] começaram a aparecer aqueles [alunos] que já queriam fazer um 
trabalho plástico. Daí a dificuldade que eles têm de se inserir no 
meio. Queriam que eu fizesse apresentação de [catálogos], queriam 
que eu falasse sobre o trabalho [deles]. Uma questão que 
incomodava muito os alunos era saber em que estilo eles se 
inscreviam. Quer dizer: “Eu sou o quê?” Essa ideia de identidade. 
Como eles eram muito jovens, eles tinham essa preocupação de se 
inserir dentro de um movimento. Eu comecei a escrever, apresentar 
exposições [...] você começa a fazer não só para os alunos, mas 
também para artistas que já tinham certo percurso. Então, surge a 
crítica de arte [...]. (BINI, 2004a) 

Bini diz buscar inspiração em Charles Baudelaire (1821–1867), que, além de literato, 

escreveu crítica de arte. Aliás, Baudelaire introduz um momento novo na crítica. Isso 

porque ele propõe a abertura para inúmeros discursos possíveis. A tarefa 

anteriormente inaugurada pelo enciclopedista Diderot (1713–1784) propunha uma 

imersão profunda na obra de arte a fim de encontrar o maior número de elementos 

necessários, incluindo informações históricas, para que fosse possível realizar um 

julgamento da obra. Tal prática pressupunha inclusive uma crítica negativa, mais 

agressiva. Em Baudelaire vemos uma concentração maior do crítico no seu discurso, 

na narrativa, uma primazia pela escrita. Como outros literatos da época, Baudelaire 
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escrevia críticas a respeito dos Salões que acolhiam a arte acadêmica – as 

academias tinham nos Salões a sua vitrine. 

A arte lá veiculada está ligada aos postulados de Johann Joachin Winckelmann 

(1717–1768), um teórico da arte atuante no século XVIII, defensor da importância de 

se redescobrir a beleza da arte grega. Para ele, os gregos ja tinham representado 

impecavelmente a natureza, portanto, imitá-los proporcionaria maior discernimento, 

sem perda de tempo. Nas academias tinha-se como prática o retrato a partir do 

modelo, possivelmente cópias de esculturas gregas de gesso, além disso, o 

conhecimento era enciclopédico. Os temas retratados eram notáveis acontecimentos 

históricos, a nobreza, a mitologia. Praticava-se na arte a ilusão de realismo, o 

chamado tromp l’oeil (PEVSNER, 2005, p. 195–202). 

A crítica de Baudelaire se dirigia a essa arte que imperava nas instituições oficiais. 

Contudo, por ser moderno, simpatizava mais com artistas que atuavam fora desse 

eixo, como Manet (1832–1883), Courbet (1819–1877) ou o seu preferido, Constatin 

Guy (1802–1892). Seu maior estudioso, Walter Benjamin, cita o crítico quando este 

autoavalia a sua própria crítica a respeito do Salão de Belas Artes de 1945. Nela, 

Baudelaire fala com ironia de sua disposição ao escrever sobre obras acadêmicas: 

“A força de vontade deve ser de fato um dom precioso e obviamente nunca há de 

ser empregada em vão, pois é suficiente para dar um toque inconfundível a obras de 

segunda categoria” (BENJAMIN, 1989, p. 67). 

Charles Baudelaire inaugura, então, uma nova possibilidade de crítica, acreditando 

que o crítico deveria se submeter de alguma forma à obra e revelar a intenção do 

artista. A proposta de Baudelaire resultou na abertura para todos os discursos 

possíveis e levou à crítica ao subjetivismo, deixando a cada crítico a liberdade de 

criar ou recriar a obra à sua maneira. 

A escolha de redigir críticas somente de artistas cujas obras apresentam mais 

aprimoramento, bem como o discurso polido e a liberdade narrativa, aproximam Bini 

de sua figura inspiradora. Essas características somam-se ao leque de interesses de 

estudos que vão da música à literatura, de eventos como o Woodstock até as artes 

visuais. A diversidade de suas competências junto a tais características intriga e 
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desconcerta, mas é compreendida quando se sabe que Bini é discípulo de 

Baudelaire. 

Pensar a atuação de Fernando Bini é pensar também a arte paranaense. Vejamos 

uma das críticas que ele realiza a respeito de um paranaense contemporâneo, entre 

os poucos que têm reconhecimento no exterior. Bini menciona que nos quadros de 

Josué Demarche (1960) encontramos uma mescla de horror e sedução, “[...] a nossa 

própria face oculta que vem à luz como um clarão de beleza.” 

 
Josué Demarche (1960) 

Bicho, 2007 
Óleo sobre tela, 77 x 90 cm 

 

O mundo interior pode ser tão povoado de fantasmas que se torna 
impossível habitá-lo, é necessário colocá-los para fora de si 
definitivamente, e o espaço da tela, o espaço de carga máxima onde 
se descarregam todas as energias submetidas ao princípio do 
prazer, foi o espaço ideal encontrado por Demarche [...] a angústia 
interior é resultado da inquietação do mundo moderno, da crise 
expressiva e na qual o homem tomou consciência da sua impotência 
para resolver os seus problemas mais básicos: a fome, a miséria, o 
medo e a ignorância; não esqueçamos que ele [Demarche] é 
brasileiro, e como tal, tudo se reveste de uma dimensão política [...]. 
[Demarche opera] a análise pictórica da agressão do homem pelo 
homem [...]. [A] impessoalidade não é jamais o objetivo de um artista 
latino-americano, e ele então desenvolve seu estilo procurando 
sempre um centro para o seu trabalho, um sujeito ou um tema, no 
qual as alegorias, originadas pelas suas lembranças e vivências [...] 
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explodem em telas luxuriantes de grandes formatos com cores livres 
e vibrantes [...]. O gesto cenográfico libertário, que se fundamenta na 
relação do artista com a sua prática pictórica, transforma o mal-estar 
individual e coletivo do mundo moderno nos seus grandes e 
verdadeiros temas: a matéria e a cor. Os empastamentos e as 
raspagens não são procedimentos limitadores emprestados do 
expressionismo abstrato ou da action painting, mas ele os domina 
para burlá-los e superá-los. Não a espátula para os empastamentos, 
mas o facão de cozinha é quem dá a veemência da pincelada, a 
violência bárbara gerando suas figuras totêmicas. (BINI, 2000) 

É importante frisar que após várias tentativas frustradas de ocupar um lugar de 

destaque como artista em seu país, Demarche encontrou o reconhecimento, de 

forma inesperada, no Canadá, situação não tão rara. Há certa resistência em se 

reconhecer a “prata da casa”, e, ao mesmo tempo, reverência e fascínio quando se 

trata do estrangeiro. 

A crítica de arte tem um papel importante nesse processo, portanto, o significado da 

tarefa do crítico e as dificuldades do exercício da sua profissão merecem atenção. 

Aracy Amaral afirma que o crítico age por afinidades segundo suas próprias 

emoções. Ele convive com um meio artístico que facilita, mas também torna 

complexa a sua tarefa, sobretudo em localidades provincianas, mas também em 

centros maiores como o Rio de Janeiro e São Paulo, onde se conhece bem a 

trajetória e as dificuldades do desenvolvimento do artista. Em meio a esses fatores, 

“[...] o crítico dificilmente pode produzir com a objetividade mínima desejável dentro 

do subjetivismo obrigatório” (AMARAL, 1982, p. 348). 

Há, portanto, proximidade com os componentes do campo artístico1 que causa 

constrangimentos em ocasiões em que, por exemplo, se faz necessário mencionar 

que determinados trabalhos são inferiores. Geralmente o crítico é convidado pelo 

artista a escrever seu catálogo e com frequência é pago por ele. Como certamente 

foi o caso do texto escrito para Josué Demarche. Outro aspecto a ser conjecturado é 

o fato de que a simpatia pelo artista pode levar o crítico a ser tendencioso na análise 

das suas obras. 

Os críticos conferem o status de arte, a exibição no museu é o batismo da obra, o 

catálogo assegura a memória para a posteridade. Preservar significa dar 

inteligibilidade, compreender o significado do trabalho. É preciso preservar não 

somente a integridade física dele, mas também o seu sentido, já que ele é a 
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materialização de uma ideia (FREIRE, 1999). A atividade profissional do mediador 

da arte é, então, de fundamental importância. 

Preservar o significado e dar inteligibilidade às obras paranaenses é a tarefa mais 

intensa de Fernando Bini. Ao invés de crítico ou curador, ele prefere ser identificado 

como professor de História da Arte. Seu elegante palavreado denota preocupação 

com a democratização da arte. É o professor que se faz presente em seu discurso, 

dentro do exercício da crítica, da curadoria, de historicizar a arte. Bini é descritivo, 

minucioso e ainda que tenha que realizar uma crítica mais agressiva é cortês. Suas 

palavras ajudam a compreender seu universo. 

Eu comecei com a Escola de Música e Belas Artes [...]. A minha 
intensão era trabalhar com a pesquisa. Nesse período, eu consegui 
trabalhar em vários estágios, [...] com o Cyro Correia de Oliveira Lyra 
(delegado do Patrimônio Histórico Artístico Nacional em Curitiba) [...]. 
Ele estava trabalhando na restauração [...] [da] casa do Vitor 
Meirelles. Para mim, a casa [...] foi um achado, porque eu tive 
contato com as obras do artista, não só com a arquitetura, mas 
também com a preservação da própria obra. Isso me deu uma visão 
mais teórica [...]. (BINI, 2004a) 

Bini acabou navegando pelas águas da educação, por influência de Cyro de Oliveira 

Lyra. “Procurei ler tudo, estudar tudo [...], uma parte da minha formação foram as 

viagens que tinham uma finalidade de estudo [...], queria conhecer o máximo da arte 

brasileira. Claro que isso não é tão fácil, eu vi bastante [coisa], mas não vi tudo.”, 

mencionou ele num depoimento (BINI, 2004a). 

Após o período em que estudou com Oliveira Lyra, fez mestrado em Letras, 

abordando a questão da Semiótica. Nos anos 1990, concluiu disciplinas de 

doutorado pela Universidade de Paris VIII.2 Durante os anos 1960, até o começo dos 

anos 1980, Bini participou ativamente como artista, com propostas em pintura, 

gravura, instalação, cinema, fotografia, que integraram salões e mostras de artes. 

Também recebeu prêmios e desde os anos 1970 se dedica à teoria. 

Para Fernando Bini, geralmente é necessário que o artista exerça uma segunda 

profissão. Num estudo de fôlego realizado na década de 1970 pela crítica 

paranaense, igualmente influente, Adalice Araújo (1931–2012), ela cita os nomes 

dos principais artistas locais, indicando que todos eles exerceram uma segunda 

profissão, além da produção artística. Bini, do mesmo modo, observa que “[...] por 
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não conseguir sobreviver com arte somos também professores [...]”. O que ele 

considera correto e o que o levou a canalizar esforços para refletir, escrever e falar 

sobre arte. Tarefas que para ele não são distintas. 

Depois que eu começo a escrever, vem um pouco o falar. Eu escrevo 
um pouco como eu falo e depois conserto tudo [...]. Eu dou aula o dia 
inteiro há trinta anos, então, você acaba se habituando a falar (risos). 
Mas estou consciente de que é outra organização, em parte diferente 
do texto escrito. (BINI, 2004a) 

Adalice Araújo menciona, ainda, que mesmo a crítica de arte tendeu a vir 

acompanhada do exercício de outra profissão que fosse rentável. Aracy Amaral 

acredita que no Brasil somos todos improvisadores, intelectuais e artistas, dirigentes 

políticos e artistas, administradores da cultura e artistas (AMARAL, 1982). Para 

Araújo, o exercício da crítica, nem sempre esteve a cargo de profissionais. “Não 

havendo cursos específicos para a formação do crítico de arte, ela algumas vezes 

se fez na prática [...]”, de preferência com aqueles que passaram por escolas de arte 

e que acabaram estudando história da arte (ARAÚJO, 1974, p. 85). 

Artista ou professor, crítico ou curador, Bini acredita que os agentes do campo 

artístico têm a tarefa educativa, um trabalho importante e necessário. Ele enfatiza 

essa opinião num trecho de uma palestra. Na ocasião, falava sobre a arte no 

período da ditadura civil-militar. Para ele, a arte 

[...] está muito mais no desenvolvimento da consciência do que na 
produção de ações. Mas, justamente por este objetivo, de agir na 
mente das pessoas, é que a arte se tornou importante nos momentos 
da ditadura, se tornou engajada [...]. A atividade artística é, por 
princípio ética, pedagógica, social e política. Isto é, qualquer coisa 
que se possa fazer para modificar este estado caótico que se vivia, 
adquiria evidentemente um sentido político [...]. Seja pela produção 
artística, ou seja pelo magistério, o nosso papel é o mesmo, é “lançar 
uma luz neste caos”, para usar as palavras da Marta Traba [...]. 
(BINI, 2009b) 

A questão do regional 

Um dos principais cenários da atuação de Fernado Bini é a Universidade Federal do 

Paraná (UFPR). Junto aos alunos, organizou exposições e transformou o Museu de 

Arte da Universidade (MusA) num laboratório, o que possibilitou aos aprendizes a 

imersão na experiência da curadoria. 
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Vista da Exposição “Centenário de Bona 1904/2004”, Museu de Arte da UFPR (MusA), agosto a 

dezembro de 2004. Curador: Fernando A. F. Bini. Disponível em: 
<http://muvi.advant.com.br/memoria_muvi/bona/exposicao_musa/s.jpg>. Acesso em: 11 mar. 2016. 

 

Não é exagero dizer que a história de Bini coincide com a da arte no Paraná, tendo 

em vista sua atuação de resgate e preservação. O caso correspondente à imagem 

anterior é exemplar. Trata-se da exposição do centenário do pintor paranaense 

Theodoro de Bona (1904–1990), artista que teria tido presença marcante no circuito 

local, integrando a primeira equipe de professores da Escola de Belas Artes em 

1948. De Bona fez parte da criação da Escola, tendo sido dela diretor e professor. O 

artista, que tinha perdido os pais ainda na juventude, morava numa cidade 

interiorana próxima à capital, Morretes. Estando em Curitiba, estudou com um pintor 

norueguês, que havia fixado residência em Curitiba e que abriu um ateliê, Alfredo 

Andersen (1860–1935). Não sendo um homem de posses, De Bona acabou 

cativando alguns figurões e obteve uma bolsa para estudar arte na Itália. O 

conhecimento adquirido e o choque com um meio artístico rudimentar o 

impulsionaram a juntar-se a outros de sua época para fundar a Escola de Belas 

Artes. Esta, destinada à formação de artistas e de público, unia-se ao Salão de 

Belas Artes, também por ele criado, para que fosse a vitrine da produção da Escola. 

Ambos seguiram o modelo da Escola de Belas Artes e do Salão do Rio de Janeiro. 

De Bona era paisagista e retratista e sua consagração como artista esteve 

circunscrita no âmbito local. 

http://muvi.advant.com.br/memoria_muvi/bona/exposicao_musa/s.jpg
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Theodoro de Bona (1904–1990) 

Casa do Pintor, Anhaia, Morretes, (s/data) 
Óleo sobre tela, 50 x 60 cm 
Coleção Família De Bona 

 

O pintor residiu por anos em sua cidade natal, Morretes, PR. Na obra correspondente à 

imagem anterior, ele retrata sua casa localizada onde outrora teria sido a propriedade 

de uma escrava. Ela, por sua vez, recebeu o terreno de presente de seu antigo 

“Senhor”. Seu nome era Anhaia. Ainda hoje a região conserva este nome. 

Em 2004, a exposição sobre De Bona, coordenada por Bini, resultou num grande 

evento no MusA. Noutra ocasião, na mesma Universidade, o crítico ministra uma 

palestra em que fala da importância de se pesquisar a arte regional. 

[...] minha pesquisa sempre foi dirigida para a arte contemporânea e 
suas fontes [...]. De algum lugar as coisas vieram... Pesquiso 
também, e talvez com maior frequência, a arte paranaense [...]. Acho 
sinceramente que nós, da Universidade, temos que fazer alguma 
coisa contra a nossa ignorância cultural com relação à nossa própria 
história. As fontes estão próximas de nós, o que facilita o trabalho, 
mas temos que procurá-las, ainda estão guardadas em gavetas, 
armários ou fechadas em caixas com livros velhos – é um trabalho 
de desenterrar, de trazer à luz mesmo. A arte paranaense 
contemporânea está sendo esquecida, esta que aconteceu ontem, já 
se torna material arqueológico. Não se documenta nada, tudo se 
perde no ar. (BINI, 2005) 

O desabafo externado aos colegas de trabalho e alunos deixa ver o quão necessário 

ele acredita ser seu papel. Ele crê que apenas se tem “apagado incêndios”. Dessa 

forma, aproveita datas comemorativas para produzir alguma pesquisa, dar 

legibilidade a um material, como foi o caso da citada exposição do Theodoro de 

Bona. Embora Bini influencie gerações de artistas e pesquisadores, exterioriza o 
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descontentamento com o frequente desinteresse e desconhecimento da história de 

si que atinge o paranaense. 

Tivemos uma Bienal do Livro de Curitiba, organizada por um curador 
contratado de outro estado [...]. A Bienal foi aberta na semana que 
um dos nossos mais importantes poetas estaria de aniversário se 
ainda estivesse vivo – faria 65 anos. Mas neste ano ainda se 
completava vinte anos de sua morte: Paulo Leminski, que é nome de 
uma pedreira em Curitiba, e só. Nenhuma homenagem, nenhum 
lançamento ou relançamento de livro, nada. Nenhuma mesa-redonda 
na Bienal... – São raros os meus alunos que leram algo do que ele 
escreveu; como também não conhecem Dalton Trevisan. (BINI, 
2009b) 

Além do notório poeta Leminski, Bini cita Dalton Trevisan (1925), o “Vampiro de 

Curitiba”, como é popularmente conhecido na região. Ele, diferente da maioria dos 

artistas, preocupou-se em divulgar seu nome fora das fronteiras do Estado, quando 

na década de 1940 cria uma revista, a Joaquim, e a envia para grandes 

personalidades da literatura nacional, entre elas, Carlos Drummond de Andrade 

(1902–1987) e o crítico Antonio Cândido (1918). Ambos viram a iniciativa com bons 

olhos e logo se tornaram colaboradores da Revista. Trevisan é um dos poucos 

artistas locais reconhecidos nacionalmente, o que justamente era o seu propósito, a 

julgar pela Revista e por uma crítica que faz a um poeta que lhe antecedeu e que, 

para Trevisan, era um poeta menor, acomodado às fronteiras do Estado. O próprio 

poeta, que se chama Emiliano Perneta (1866–1921), declarou, numa poesia sua de 

1905, a opção que fizera de conformar-se a um reconhecimento local. Recebido com 

hostilidade no Rio de Janeiro, Perneta torna-se um rei no Paraná, ou melhor, um 

príncipe (é chamado regionalmente de “príncipe dos poetas”).3 

Num dos primeiros números da Revista Joaquim, Dalton Trevisan investe contra o 

poeta Perneta para enfatizar a diferença entre os dois. Trevisan escreveu na 

Joaquim um artigo intitulado “Emiliano, poetinha medíocre”, onde afirma que o poeta 

foi uma vítima do Estado paranaense na vida e na morte. “Em vida a província não 

permitiu que ele fosse o grande poeta que podia ser, e, na morte, o cultua como 

sendo o poeta que não foi.” Trevisan critica o livro mais conhecido de Emiliano 

Perneta, Ilusão: “[...] não é livro que ultrapassa as fronteiras da Rua 15 [...] para nós, 

nesse instante, são as fronteiras do mundo, e não as da Rua 15, que procuramos 

atingir” (PERIGO, 2008, p. 82). 
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A Rua XV é a principal rua da capital do Estado, ela é invocada aqui como elemento 

que sintetiza e simboliza o circuito artístico local. Tal comentário ainda reforça os 

objetivos do jovem Trevisan, que após ser consagrado fora, retorna condecorado ao 

seu Estado e se refugia atrás das muralhas de sua casa no Alto da XV (bairro de 

Curitiba), onde nutre a fama de artista recluso e avesso à publicidade. 

Bini, noutra ocasião, participando de um debate com artistas locais, reflete sobre os 

motivos que levam o paranaense a se desinteressar por sua própria cultura. Diz ele 

que há algumas coisas inquietantes na arte de Curitiba: “Por que o Paranaense não 

gosta do Paraná?” Segundo Bini, Davi Carneiro (1904–1990) conjectura a respeito 

disso no livro História Psicológica do Paraná, de 1944: 

“A nossa timidez é patológica e a nossa falta de iniciativa atinge às 
raias do medo. Temos medo do ridículo e vergonha do que possam 
os outros mal dizer de nós.” (p. 16) Acredito que isto tenha sido 
escrito recordando as celeumas da Guerra do Contestado, dos 
conflitos entre Paraná e Santa Catarina dos anos 10 e 20. E não é 
necessário dizer que gerou polêmicas, incluindo processos judiciais 
contra a audácia do autor. Talvez aí esteja também a raiz da 
necessidade de chamar de Paranistas os habitantes do Paraná: uma 
busca da identidade, na diversidade. Ou ainda, sobrevivência do 
fantasma da 5ª Comarca de São Paulo... O que parece é que temos 
vergonha de nosso passado, ou melhor, não há nada para nos 
orgulharmos dele... E é assim que se processa um mnemocídio, uma 
destruição completa da nossa memória, só vale o novo, ou melhor 
ainda, só vale o novo se vier consagrado de fora... Outro problema 
na tradição do novo é a sua descontinuidade... presente em toda a 
arte brasileira, não só na paranaense. O processo de identidade é 
sempre um processo contínuo. (BINI, 2004b) 

Bini enfatiza o que considera um problema vivido pelos paranaenses, chamado por 

ele de mnemocídio, acreditando estar na contramão desse movimento, afinal, ele 

esteve empenhado em conservar a história da arte local. Ele destaca que poucos 

conhecem seus notórios conterrâneos. Acredita, ainda, que falta aos nativos a 

iniciativa de correrem mais riscos, momento em que cita as palavras de Davi 

Carneiro. Ambos justificam o fenômeno, apontando para um possível sentimento de 

vergonha do passado, nutrido pelo paranaense. Ao contrário, percebem mais ânimo 

e empenho para acolher os que chegam consagrados de fora. Finalmente, conclui 

que falta insistência em alimentar o processo de identidade, tarefa que em sua 

opinião deveria ser contínua. 

Considerações finais 
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Fernando Bini destaca-se como um dos mais combativos divulgadores da arte 

produzida em sua região. Neste estudo, destacamos as características da sua 

atuação. Buscamos, também, trazer à tona um pequeno debate sobre a questão do 

regionalismo. 

Nosso protagonista se preocupa com o que chama de arte local. Suas estratégias de 

ação mostram um desejo de incluir os de fora em seu território e incluir os seus no 

território alheio, como bem exemplifica o projeto de residência artística organizado 

com a sua contribuição em Faxinal do Céu, cidade do interior do Paraná. Projeto 

que, em 2005, puderam conviver durante um mês, para troca de experiências, 

artistas vindos de inúmeras regiões de nosso país. É ainda exemplar a sua atuação 

junto aos eventos e publicações da AICA e da AIBA, em que deu sempre ênfase aos 

artistas paranaenses, no intuito de mostrar aos seus pares, oriundos de outras 

localidades, a qualidade da arte que seus conterrâneos produzem, para, finalmente, 

poder incluí-los numa história mais ampla da arte brasileira. 

Uma análise genérica acabaria impossibilitando que alcançássemos fenômenos 

possíveis de serem observados num recorte menor de pesquisa. Então, partimos de 

um estudo de caso, uma vez que acreditamos que alguns dos fatos narrados aqui 

acontecem em diferentes locais, em cidades maiores ou menores, em países mais 

desenvolvidos e noutros nem tanto. Embora pareça de início que nosso recorte é 

espacial, pretendemos dar ênfase à temática da identidade artística. Nesse sentido, 

a pergunta “como nos vemos?” esteve latente na reflexão. 

Desse ponto de vista, o que poderíamos conjecturar sobre a ideia de pertencimento? 

Parece-nos que tal conceito vai além da questão da nacionalidade. O livro de Tadeu 

Chiarelli, Arte internacional brasileira, debate muito apropriadamente o assunto, 

instigando-o já a partir do título (CHIARELLI, 2002). 

Diante da globalização, que impõe modelos hegemônicos, poderíamos nos 

perguntar quais são as formas de resistência, de reação e de adaptação de 

diferentes comunidades? Quais são as respostas locais, quais são as recriações? 

Com a globalização, tempo e espaço são flexibilizados e a noção usual de 

pertencimento cai por terra. Cultura local não se refere mais ao espaço, ao território 

físico, mas é onde distintos grupos mantêm e ampliam contato. A forma como nos 
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posicionamos no novo contexto em que vivemos, as formas de relações que 

mantemos é que nos distinguem. (ANJOS, 2005, p. 13–16) Na realidade, o melhor 

seria se suspendêssemos essas fronteiras, o ideal seria discutir sobre os limites e 

ver o quão relativo eles são para, em seguida, transcendê-los, tendo sempre em 

mente que há uma constante contaminação mútua entre os grupos. 

 

 

                                                             
Notas 
1 De acordo com o sociólogo Pierre Bourdieu, um meio profissional pode ser definido como um “campo”. No livro 
As regras da arte, ele aborda a constituição do campo da literatura na França do século XIX. Tal reflexão pode 
ser convertida para a área de artes visuais e auxiliar a compreensão da constituição do meio artístico ou, no 
palavreado de Bourdieu, do campo. O sociólogo afirma que há diferentes campos na área de artes ou da 
literatura. Ele verifica principalmente dois, o comercial e o erudito. Dentro do campo da arte erudita, o autor 
pontua, por exemplo, a existência de indivíduos que desempenham seus papéis a fim de pôr o campo em 
funcionamento, essas funções costumam ser predeterminadas, o que vem de encontro ao nome do livro As 
regras da arte. As atuações desses agentes garantem a manutenção e o bom andamento desse campo. Uma 
delas, por exemplo, diz respeito à consagração de artistas, tarefa realizada pelos intermediários da arte junto a 
instituições, dentre eles, o crítico. (BOURDIEU, 1996) 
2 Neste período, foi um dos organizadores da exposição do artista Franz Krajcberg na França. (FRANS 
KRAJCBERG. UNIVERSITE PARIS VIII, VINCENNES A SAINT-DENIS, Galerie Charles Sablon – le 14 janvier 
1993, Présenté par Hélène Borel, Lundes Serra et Fernando Bini.) 
3 “1 Oh! para que sair do fundo deste sonho,/ Que o destino me deu, e que a Vida me fez,/Se eu quando, a meu 
pesar, casualmente, ponho/Fora os pés, a tremer, volvo, ansiado, outra vez. 2 O meu lugar não é no meio de 
vocês,/Homens rudes e maus, de semblante risonho,/Não é no meio de tamanha insipidez,/D’um egoísmo atroz, 
d’um orgulho medonho! 3 O meu lugar é aqui, no seio desta ruína,/Destes escombros, que reluzem como 
lanças,/E destes torreões, que a febre inda ilumina! 4 Sim, é insulado, aqui, no cimo, bem o sei!/Entre os abutres 
e entre as Desesperanças,/E dentro deste horror sombrio, como um Rei! Novembro – 1905.” (PERNETA, 1996). 
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