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ProCOa/ProMOa convidam para participar do Projeto 

Arte Postal: Notações Sobre a Vida
Revisitando a Modernidade

PROJETO COLABORATIVO DE ARTE POSTAL. 
UMA EXPERIÊNCIA VISUAL DE REGISTROS, 

TENDO COMO SUPORTE O CARTÃO POSTAL.

As obras, em técnica livre, obedecendo as dimensões de 
17cm x 12cm (vertical ou horizontal), em formato JPG - 
300 dpi, acompanhadas de título, nome do autor, cidade

e email, devem ser enviadas até o dia 
28 de novembro de 2021 para o email procoa0@gmail.com

ou para Galeria de Arte “A Hebraica”
Rua Hungria, 1000

São Paulo - SP - CEP 01455-000
 

Cada participante, ao endereçar sua imagem, manifesta estar
de acordo com estas regras, concorda em participar do projeto

e autoriza a publicação no blog.

Esta iniciativa é experimental, não visa lucros,
não demanda pagamento de taxa e não oferecerá qualquer

tipo de premiação. 
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Revisitando a Modernidade
Arte Postal: Notações sobre a vida

Arte Postal - 17 x 12cm
Caminho Peregrino
Imaginário - Método - Identidade
Lucia Py

Itinerário IIEdição 019/020 

Arte Postal: Notações sobre a vida 
Revisitando a modernidade

A r t e  e m  c o n t e x t o
021/022

 Outubro Aberto 2021

Q
ue

st
õe

s A
go

ra
  -

 V
oc

aç
õe

s |
 A

fe
ct

os
 e

 P
er

ce
pt

os
 - 

Pr
oC

O
a 

- P
ro

M
oa

 - 
pr

oj
et

o 
gr

áfi
co

: C
O

ha
ss

i E
sc

rit
ór

io
 d

e 
Ar

te

Arte Postal - 17 x 12cm
Caminho Peregrino
Imaginário - Método - Identidade
Lucia Py

Itinerário IIEdição 019/020 

Arte Postal: Notações sobre a vida 
Revisitando a modernidade

A r t e  e m  c o n t e x t o
021/022

 Outubro Aberto 2021

Q
ue

st
õe

s A
go

ra
  -

 V
oc

aç
õe

s |
 A

fe
ct

os
 e

 P
er

ce
pt

os
 - 

Pr
oC

O
a 

- P
ro

M
oa

 - 
pr

oj
et

o 
gr

áfi
co

: C
O

ha
ss

i E
sc

rit
ór

io
 d

e 
Ar

te

Arte Postal - 17 x 12cm
Correspondências
Luciana Mendonça Arte Postal - 17 x 12cm

Correspondências
Luciana Mendonça

Itinerário IIEdição 019/020 

Arte Postal: Notações sobre a vida 
Revisitando a modernidade

A r t e  e m  c o n t e x t o
021/022

 Outubro Aberto 2021

Q
ue

st
õe

s A
go

ra
  -

 V
oc

aç
õe

s |
 A

fe
ct

os
 e

 P
er

ce
pt

os
 - 

Pr
oC

O
a 

- P
ro

M
oa

 - 
pr

oj
et

o 
gr

áfi
co

: C
O

ha
ss

i E
sc

rit
ór

io
 d

e 
Ar

te

Arte Postal - 17 x 12cm
UmKuboCor
Notações Sígnicas Indiciais
Heráclio Silva

Arte Postal - 17 x 12cm
UmKuboCor
Notações Sígnicas Indiciais
Heráclio Silva

Itinerário IIEdição 019/020 

Arte Postal: Notações sobre a vida 
Revisitando a modernidade

A r t e  e m  c o n t e x t o
021/022

 Outubro Aberto 2021

Q
ue

st
õe

s A
go

ra
  -

 V
oc

aç
õe

s |
 A

fe
ct

os
 e

 P
er

ce
pt

os
 - 

Pr
oC

O
a 

- P
ro

M
oa

 - 
pr

oj
et

o 
gr

áfi
co

: C
O

ha
ss

i E
sc

rit
ór

io
 d

e 
Ar

te

Arte Postal - 17 x 12cm
Pelas Beiras das Aldeias
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 “Seres humanos que se faziam assim 
irmãos de leite dos caranguejos.”

   Josué de Castro
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     Lucia Py

II - Precisa
precisa da manifestação da arte incorporada ao 
cotidiano, vive uma paixão pela cena barroca e 
fascínio pelo material bastardo, pintora compulsiva, 
assemblagista por vocação, estudiosa da arte por opção.

II - Convívio 
abençoada diferença existente em cada 
minuto de vida, abençoada repetição - 
vida caminhante, caminhada, sementeira, 
sementaria, alquimía do convívio nos dias 
nossos de cada dia.....Assim seja.

II -  Descobriu-se 
na primeira fase adulta, descobriu-se artista
quando ouviu que o que fazia obsessivamente
poderia ser uma profissão. 
- ato diário - professado - confessado em produção 
rizomática barrocamente acumulada eternos 
perdidos, encontrados, reperdidos, reencontrados, 
sempre carregados... não se quer mas se carrega.

II - É a segunda 
É a segunda dos quatro filhos de Alice e José. 

Os irmãos afastados nunca se separaram. 
Ficaram unidos a um único tempo. 

Que nome dar a este tempo?                        

II - Os quatro irmãos            
Os quatro irmãos são filhos de uma católica 

fervorosa, seguidora como a mãe Alice, de sua 
crença contrita e de um kardecista convicto, 
recuperador de dados; compilou a vida, em 

palestras e artigos de jornais, de Alan Kardec.

II - Primeira filha 
é a primeira filha, deveria ser registrada 

com o nome seguidor; Alice, filha de 
Alice, que gerou outra Alice... O pai 

e padrinho (José e João) mudaram 
o primeiro signo que lhe seria dado, 

colocaram outro nome - quiseram luz 
(o pai queria dar nome de Luz Maria) o 
padrinho aconselhou Lucia (achou que 

daria menos problema).

II - O nome Alice
o nome Alice foi dado à filha seguinte, o terceiro filho 

de Alice e José, que segue com fervorosa fé católica a 
saga das Alices anteriores. É a melhor irmã nascida, 

fala diariamente, telefonema generoso, com todos os 
irmãos...é a dadivosa irmã. Encontrou, agora (não por 

acaso o nome Alice era a ela destinado) uma maneira 
de falar com o irmão, o primeiro filho de Alice e José. 

A missa diária que manda celebrar na São Gabriel, sua 
igreja de frequência.

II - A infância
a infância ficou em cidades percorridas com itinerâncias 
vividas - Rio de Janeiro - Manhuassu - Niterói - Campos 
dos Goytacazes - novamente Rio de Janeiro e por outros 

pais recebida - Infância Peregrina.

II - De onde vieram?
de Campos dos Goytacazes trouxe o 

Vento do Rio de Janeiro à Candelária
as ruas labirínticas, espelhadas, 

barrocas, as imagens – de onde vieram?

II - A Morada  - Cena - 27-05-1967
quando aquele, como anjo fosse, apareceu 
em sua vida edificou a Morada, quatro 
foram, então, as graças recebidas
abençoadas sejam, seu mantra diário 
d-f-c-r; alfabeto sementário, sementeiro 
continuador.... f-s-b-f-r-a-r ........

II - Nascida       
nascida em casa de duas antagônicas vias 

religiosas por opção, ficou sem religião. Se 
liga ao sagrado - religião/ religare - em atos 

demiurgos, mantras diários.                                                                                                                                    

II - Cotidiano
procura viver o cotidiano como ato sagrado prestes 
a ser consagrado - Ananke - consagrada vida diária, 
consagrados atos rotineiros, efêmeros e únicos que são 
de seu próprio e irretornável dia, abençoada diferença 
existente em cada minuto de vida - abençoada repetição.

II - O assemblagista
o assemblagista é um catador,
cata coisas avariadas, abandonadas, bastardas - já sem 
função, exercita o ato de recolher e faz sua coleção, cola, 
recorta, junta estas coisas umas nas outras, é exatamente 
neste ato-estético da transformação, nas Assemblages, que 
encontra razão de viver mesmo sabendo que para viver não 
é necessário razão.
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nossos de cada dia.....Assim seja.

II -  Descobriu-se 
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colocaram outro nome - quiseram luz 
(o pai queria dar nome de Luz Maria) o 
padrinho aconselhou Lucia (achou que 

daria menos problema).

II - O nome Alice
o nome Alice foi dado à filha seguinte, o terceiro filho 

de Alice e José, que segue com fervorosa fé católica a 
saga das Alices anteriores. É a melhor irmã nascida, 

fala diariamente, telefonema generoso, com todos os 
irmãos...é a dadivosa irmã. Encontrou, agora (não por 

acaso o nome Alice era a ela destinado) uma maneira 
de falar com o irmão, o primeiro filho de Alice e José. 

A missa diária que manda celebrar na São Gabriel, sua 
igreja de frequência.

II - A infância
a infância ficou em cidades percorridas com itinerâncias 
vividas - Rio de Janeiro - Manhuassu - Niterói - Campos 
dos Goytacazes - novamente Rio de Janeiro e por outros 

pais recebida - Infância Peregrina.

II - De onde vieram?
de Campos dos Goytacazes trouxe o 

Vento do Rio de Janeiro à Candelária
as ruas labirínticas, espelhadas, 

barrocas, as imagens – de onde vieram?

II - A Morada  - Cena - 27-05-1967
quando aquele, como anjo fosse, apareceu 
em sua vida edificou a Morada, quatro 
foram, então, as graças recebidas
abençoadas sejam, seu mantra diário 
d-f-c-r; alfabeto sementário, sementeiro 
continuador.... f-s-b-f-r-a-r ........

II - Nascida       
nascida em casa de duas antagônicas vias 

religiosas por opção, ficou sem religião. Se 
liga ao sagrado - religião/ religare - em atos 

demiurgos, mantras diários.                                                                                                                                    

II - Cotidiano
procura viver o cotidiano como ato sagrado prestes 
a ser consagrado - Ananke - consagrada vida diária, 
consagrados atos rotineiros, efêmeros e únicos que são 
de seu próprio e irretornável dia, abençoada diferença 
existente em cada minuto de vida - abençoada repetição.

II - O assemblagista
o assemblagista é um catador,
cata coisas avariadas, abandonadas, bastardas - já sem 
função, exercita o ato de recolher e faz sua coleção, cola, 
recorta, junta estas coisas umas nas outras, é exatamente 
neste ato-estético da transformação, nas Assemblages, que 
encontra razão de viver mesmo sabendo que para viver não 
é necessário razão.

Projeto Protocolos Inautênticos - II - ano 2010

Parede interna
Ampliação dos Posters
 (matriz, 50 x 70cm)

Cena 2
impressão em canvas

1.0 x 0.70m
caranguejo alumínio incrustado

Parede interna
Ampliação dos Posters (matriz, 50 x 70cm)

Cena 1
impressão em canvas

1.0 x 0.70m
caranguejo alumínio incrustado

5 Cartazes
42 x 60cm (cada)

7 Banners
1.0 x 3.0m (cada)
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Revisitando a Modernidade
 Enquanto Aldeões Guaiás
     Cildo Oliveira

Detalhe

Cena 2

Parede interna
Ampliação dos Posters (matriz, 50 x 70cm)

Cena 1

6 Cartazes
42 x 60cm (cada)

16 Banners
1.0 x 3.0m (cada)

L E I L A  M I R A N D O L A  -  A r t e  e m  c o n t e x t o  0 1 9 / 0 2 0  -  c o l e ç ã o  C A R T A Z E S
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FragmentAções
L E I L A  M I R A N D O L A  -  A r t e  e m  c o n t e x t o  0 1 9 / 0 2 0  -  c o l e ç ã o  C A R T A Z E S
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Revisitando a Modernidade
BEADS - Adornos - Únicos de terra
     Leila Mirandola
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Cena 2
1.6 x 2.50m (cada)

Parede interna
Ampliação dos Posters (matriz, 50 x 70cm)

Cena 1

6 Cartazes
42 x 60cm (cada)

8 Banners
1.0 x 3.0m (cada)
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Revisitando a Modernidade
 Inclusão = Liberdade
    Gersony Silva

Cena 2
Pertencimentos femininos

Parede interna
Ampliação dos Posters (matriz, 50 x 70cm)

Cena 1
Objetos de Fé

8 Cartazes
42 x 60cm (cada)

9 Banners
1.0 x 3.0m (cada)

L U C Y  S A L L E S  -  A r t e  e m  c o n t e x t o  0 1 9 / 0 2 0  -  c o l e ç ã o  C A R T A Z E S

CEREJA PODE CONTER CAROÇO
L U C Y  S A L L E S  -  A r t e  e m  c o n t e x t o  0 1 9 / 0 2 0  -  c o l e ç ã o  C A R T A Z E S

CEREJA PODE CONTER CAROÇO
L U C Y  S A L L E S  -  A r t e  e m  c o n t e x t o  0 1 9 / 0 2 0  -  c o l e ç ã o  C A R T A Z E S

CEREJA PODE CONTER CAROÇO
L U C Y  S A L L E S  -  A r t e  e m  c o n t e x t o  0 1 9 / 0 2 0  -  c o l e ç ã o  C A R T A Z E S

CEREJA PODE CONTER CAROÇO
L U C Y  S A L L E S  -  A r t e  e m  c o n t e x t o  0 1 9 / 0 2 0  -  c o l e ç ã o  C A R T A Z E S

CEREJA PODE CONTER CAROÇO
L U C Y  S A L L E S  -  A r t e  e m  c o n t e x t o  0 1 9 / 0 2 0  -  c o l e ç ã o  C A R T A Z E S

CEREJA PODE CONTER CAROÇO
L U C Y  S A L L E S  -  A r t e  e m  c o n t e x t o  0 1 9 / 0 2 0  -  c o l e ç ã o  C A R T A Z E S

CEREJA PODE CONTER CAROÇO
L U C Y  S A L L E S  -  A r t e  e m  c o n t e x t o  0 1 9 / 0 2 0  -  c o l e ç ã o  C A R T A Z E S

CEREJA PODE CONTER CAROÇO

L
U

C
Y

 
S

A
L

L
E

S

En
tr

e 
Ka

rm
as

 e
 K

ar
m

in
s,

 o
 q

ue
  n

ão
  f

oi
 d

it
o

Revisitando a Modernidade
 Entre Karmas e Karmins, o que  não  foi dito
     Lucy Salles
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Cena 2
Sobre bordadas flores...
... intensas enfloradas...

gravuras - 1.0 x 0.40m (total)
obejto - 0.80 x 0.008 - metal

Parede interna
Ampliação dos Posters (matriz, 50 x 70cm)

Cena 1
Entre flores...

Cena 80x180cm
madeira, tecido, metal, 

papel, contas
28 x 40 x 5cm (cada)

8 Cartazes
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1.0 x 3.0m (cada)
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Revisitando a Modernidade
 Sobre Bordadas Flores...
     Carmen Gebaile

Maria de todos os dias
objeto-arte - ø 0.50m x 0.75m (alt)

PVC, plástico, tecido, metal
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Entre Karmas e Karmins, o que  não  foi dito

Gersony Silva
Inclusão = Liberdade

Carmen Gebaile
Sobre Bordadas Flores...

Leila Mirandola
BEADS - Adornos - Únicos de terra
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R E S U M O

O OBJETO DE ESTUDO DESTA DISSERTAÇÃO É A VIDA DO ARTISTA SURREALISTA WALTER LEWY, SEU 

NASCIMENTO COMO JUDEU NA ALEMANHA, SEU REFÚGIO, VIDA E OBRA NO BRASIL. COMO UM 

TÍPICO SURREALISTA, ELE SE CARACTERIZOU PELA BUSCA DE UM SABER ARTÍSTICO E FILOSÓFICO, 

QUE O LANÇAVA EM BUSCA DE UMA INCOERÊNCIA DENTRO DA COERÊNCIA, CORROBORADO PELA 

LEITURA DE LIVROS DE FICÇÃO E PELA AUDIÇÃO DA MÚSICA CLÁSSICA. ESTE TRABALHO ENGLOBOU 

TAMBÉM AS QUESTÕES DO MERCADO PARA A ARTE DE WALTER LEWY E FOI REALIZADA UMA PESQUISA 

BIBLIOGRÁFICA E EXPLORATÓRIA, BUSCANDO-SE UM REFERENCIAL TEÓRICO PARA A COMPREENSÃO E 

ELUCIDAÇÃO DOS FATOS, SEM DESPREZAR O REGISTRO DA MEMÓRIA COLETIVA, OBTIDO ATRAVÉS DE 

ENTREVISTAS ABERTAS REALIZADAS COM A ESPOSA DO PINTOR, UM DE SEUS ALUNOS, UM CRÍTICO DE 

ARTE E UMA HISTORIADORA ESPECIALIZADA NA QUESTÃO DO JUDEU NO BRASIL.

Palavras chave: Walter Lewy, surrealismo, arte, mercado.

A B S T R A C T

THE OBJECT OF THIS DISSERTATION IS TO STUDY THE LIFE OF SURREALIST ARTIST WALTER LEWY, YOUR 

BIRTH AS A JEW IN GERMANY, HIS REFUGE, LIFE AND WORK IN BRAZIL. AS A TYPICAL SURREALIST, HE WAS 

CHARACTERIZED BY THE PURSUIT OF AN ARTISTIC AND PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE, WHICH LAUNCHED IN 

SEARCH OF AN INCONSISTENCY WITHIN THE COHERENCE, SUPPORTED BY READING NOVELS AND LISTENING TO 

CLASSICAL MUSIC. THIS WORK ALSO ENCOMPASSED THE ISSUES OF THE MARKET FOR ART OF WALTER LEWY 

AND WAS PERFORMED A LITERATURE SEARCH AND EXPLORATORY, SEEKING A THEORETICAL FRAMEWORK FOR 

UNDERSTANDING AND ELUCIDATION OF THE FACTS, WITHOUT DISREGARDING THE RECORD OF THE COLLECTIVE 

MEMORY OBTAINED THROUGH OPEN INTERVIEWS CONDUCTED WITH THE WIFE OF THE PAINTER, ONE OF HIS 

STUDENTS, AN ART CRITIC AND A HISTORIAN SPECIALIZING IN THE JEWISH QUESTION IN BRAZIL.

Key-words: Walter Lewy, surrealism, art, market.
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O PRESENTE TRABALHO PRETENDE REALIZAR UM 

LEVANTAMENTO DAS INFLUÊNCIAS DO SURREALISMO 

NO BRASIL INCLUINDO O CONTEÚDO HISTÓRICO, 

FILOSÓFICO E ECONÔMICO DAS OBRAS DE ARTE 

SURREALISTAS A PARTIR DO MOVIMENTO EUROPEU, 

CHEGANDO AO BRASIL E ESPECIFICAMENTE À CIDADE 

DE SÃO PAULO COM O ESTUDO DAS OBRAS DO ARTISTA 

WALTER LEWY (OLDESLOE, ALEMANHA, 1905 – SÃO 

PAULO, BRASIL, 1995), BUSCANDO A INTERPRETAÇÃO DO 

ATO CRIATIVO EM SUA RELAÇÃO COM AS NECESSIDADES 

DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E INTERDISCIPLINAR.

A IMPORTÂNCIA DESTE TEMA REPERCUTE NA QUESTÃO 

DE QUE OUTROS ESTILOS ESTIVERAM E ESTÃO 

EMBASADOS PELO SURREALISMO; TANTO NA ARTE COMO 

NO MERCADO. NESTE CONTEXTO O ARTISTA ESCOLHIDO 

WALTER LEWY É UM ARTISTA JUDEU-ALEMÃO QUE 

ATRAVESSOU O ATLÂNTICO E DEMONSTROU NAS SUAS 

OBRAS DESENVOLVIDAS EM TERRAS BRASILEIRAS 

QUESTÕES HUMANITÁRIAS, ANTROPOLÓGICAS E 

PROFUNDIDADE ARTÍSTICA. ESTE ARTISTA TEVE GRANDE 

DESTAQUE NOS MEIOS ARTÍSTICOS PAULISTAS EM UM 

DETERMINADO PERÍODO E, EM SEGUIDA TEVE SUA 

TRAJETÓRIA EM DECADÊNCIA.

O Surrealismo também sabia, quando necessário, inspirar-
se no passado. Foi com Leonardo da Vinci que Max Ernst 
aprendeu a decifrar figuras misteriosas nas rachas de uma 
parede ou nas estrias de um sobrado degradado pela idade. 
(LÉVI-STRAUSS, 1983, p. 357)

INTRODUÇÃO
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O B J E T I V O S
O presente estudo terá como objetivo geral a busca da história do 
surrealismo, sua origem e seu desenvolvimento no Brasil através das 
obras	de	Walter	Lewy,	identificando	as	possíveis	relações	históricas	das	
obras de arte com a sociedade.
Este trabalho também busca analisar a trajetória do artista Walter Lewy 
e	seu	estilo	surrealista,	a	fim	de	compreender	sua	arte	em	relação	
à sociedade que deixou na Alemanha, à que adotou no Brasil e a 
relevância de sua obra para a cultura nacional.
O	presente	estudo	terá	como	objetivos	específicos:

1)	Tomar	ciência	da	origem	do	Surrealismo	e	suas	ligações	
interdisciplinares, apresentando um conteúdo histórico social.

2)	Associar	a	configuração	das	obras	do	artista	Walter	Lewy	com	a	
questão de valorização e desenvolvimento mercadológico e conceitual 
das artes no Brasil.

3)	Compreender	a	importância	deste	artista	de	origem	alemã,	com	
tradição	judaica,	em	sua	comunidade	local	e	a	significativa	importância	
do desenvolvimento de suas obras.

P R O B L E M A S  D E 
P E S Q U I S A

Os problemas de pesquisa levantados pelo presente estudo incluem:

O surrealismo no Brasil teve seguidores?

• O ARTISTA WALTER LEWY SE DETEVE NESTE ESTILO, POR QUÊ?
• QUAL A INFLUÊNCIA DA TRADIÇÃO JUDAICA NA OBRA DE 
WALTER LEWY?
• QUAIS AS ASSOCIAÇÕES POSSÍVEIS DO TRABALHO DE WALTER 
LEWY
COM AS QUESTÕES DO MERCADO?

Não	existem	trabalhos	significativos	sobre	o	surrealismo	no	Brasil	
e desconhecemos trabalhos sobre a produção de Walter Lewy que 
expliquem quem foi esse artista e qual foi a sua importância como 
produtor artístico na cidade de São Paulo e como sua obra foi e é 
recebida e tratada no mercado de arte.

J U S T I F I C AT I V A
O	surrealismo	desenvolvido	por	André	Breton,	em	seu	manifesto	de	1924	
e	a	quantidade	de	estudos	onde	se	firma	o	desenvolvimento	deste	estilo	
de arte em comunhão com a psicanálise, com a física e com a própria 
história da civilização leva a um maior aprofundamento dos estudos que 
englobam o advento da globalização e do desenvolvimento tecnológico e 
indica	a	necessidade	de	novos	estudos	sobre	o	que	significa	o	surrealismo	
nos dias atuais.

As	obras	do	artista	Walter	Lewy	apresentam	um	conteúdo	já	influenciado	
pela globalização, incluindo seu deslocamento como judeu numa 
Alemanha Nazista e, com isto, interferindo em sua criação e, portanto, 
numa nova aventura para poder desenvolver sua criatividade artística 
além-mar.

Ao	chegar	ao	Brasil	 em	1937,	Lewy	começará	um	novo	conhecimento	
de	geografia	e	história,	mudando	sua	teoria	de	valores,	sendo	assim,	um	
novo	momento	em	sua	arte.	Lewy	só	voltará	a	pintar	em	1940.

O surrealismo brasileiro decorre de forma diferente de sua origem 
européia. Walter Lewy encontra e busca outros valores no modernismo 
nacional e seu caminhar com a pós-modernidade tem um efeito grandioso 
em	suas	obras.	Sua	boa	condição	financeira	e	inicialmente	qualificada	se	
transforma no inverso. Por qual motivo? Suas obras têm um determinado 
reconhecimento que com o tempo é perdido, por quê? Quais são as 
explicações possíveis para estas questões?

Existe a necessidade de compreender a interligação do mercado das 
artes, seu envolvimento com o mundo das empresas, da academia e da 
moda que pode criar uma conscientização sobre o valor de mercado das 
obras de Walter Lewy e da necessidade da preservação de sua história 
e do resgate de sua importância como produtor cultural na São Paulo de 
antanho.
O Surrealismo apresenta diversas peculiaridades em relação a outros 
estilos.	Suas	características	 influenciaram	e	até	hoje	 influenciam	vários	
meios, como as artes plásticas, a poesia, cinema, teatro e abarcam várias 
regionalidades mundiais.

Para	 refletir	 sobre	 a	 problemática	 apresentada	 e	 atingir	 os	 objetivos	
propostos, será fundamental passarmos por um quadro teórico de 
referência com contextos essenciais para o pesquisador movimentar-
se e para esclarecer, analisar e elucidar os fatos. Desta forma, serão 
analisados conceitos relativos ao conteúdo histórico e à cultura buscando 
a melhor elucidação dos fatos, na tentativa de interpretá-los para melhor 
compreensão e maior abrangência destas realidades contribuindo para 
eventuais projetos ligados à importância das artes plásticas.

A palavra Surrealismo (francês: surréalisme)	costuma	estar	associada	à	
questão sobre o real. Quanto ao Surrealismo nacional, as suas formas de 
expressão estão agregadas às próprias questões do hibridismo do Brasil 
como nação. Com base neste conhecimento social compreenderemos a 
questão mercadológica em que habita a obra de Walter Lewy.

Walter Lewy participou de várias Bienais brasileiras transmitindo às 
gerações o sentimento de identidade e continuidade de seu trabalho 
a partir de sua origem judaico-alemã, já contribuindo e promovendo a 
questão surrealística com respeito à diversidade cultural.
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P R O C E D I M E N T O S 
M E T O D O L Ó G I C O S
Para a realização deste trabalho, pretende-se pesquisar e 
identificar	 a	 atividade	 surrealista	 no	 mundo	 e	 sua	 inserção	
nas artes em São Paulo, buscando dados para evidenciar a 
representação deste estilo artístico nas obras de Walter Lewy 
através	de	informes	históricos,	fotos,	filmes,	da	análise	de	suas	
obras	etc.	Pretende-se	proceder	a	uma	pesquisa	bibliográfica	
(MACEDO,	1995,	p.	13)	e	documental	(SEVERINO,	2002,	p.40,	
8-81)	 em	 fontes	 secundárias.	 Segundo	 Gilberto	 de	 Andrade	
Martins,	na	pesquisa	bibliográfica	busca-se:

(...)	 conhecer	 as	 contribuições	 científicas	 sobre	
determinado assunto. Tem como objetivo recolher, 
selecionar, analisar e interpretar as contribuições 
teóricas já existentes sobre determinado assunto. 
A	pesquisa	documental	tem	por	finalidade	reunir,	
classificar	 e	 distribuir	 os	 documentos	 de	 todo	
gênero dos diferentes domínios da atividade 
humana. A pesquisa de campo corresponde 
à coleta direta de informação no local em que 
acontecem	os	fenômenos.	(MARTINS,	1994,	p.	28)

Marina	de	Andrade	Marconi	e	Eva	Maria	Lakatos	classificam	a	
pesquisa de campo como uma documentação direta e explicam 
a	relação	dos	termos	pesquisa	bibliográfica	e	fonte	secundária	
da seguinte maneira:

A documentação direta constitui-se em geral, no 
levantamento de dados no próprio local onde os 
fenômenos	ocorrem.	(...)	A	pesquisa	bibliográfica	
trata-se	do	 levantamento	de	 toda	bibliografia	 já	
publicada e que tenha relação com o tema em 
estudo.	 Sua	 finalidade	 é	 colocar	 o	 pesquisador	
em contato direto com tudo aquilo que foi escrito 
sobre determinado assunto. Esses documentos 
permitem ao cientista o reforço paralelo na 
análise de suas pesquisas ou manipulação de 
suas informações. Incluem-se neste item as 
obras literárias em geral e a imprensa escrita. São 
os chamados documentos de fonte secundária. 
(MARCONI;	LAKATOS,	2007,	p.	57-58,	64)

Os	 três	 passos	 citados	 anteriormente:	 pesquisa	 bibliográfica,	
documental e de campo, estão diretamente ligados ao 
inventário proposto neste trabalho, uma vez que inventário é 
uma descrição detalhada, minuciosa, é o levantamento dos 
bens considerados como representativos de uma cultura com 
vistas a sua preservação, ou seja, o conhecimento sobre o 
acervo de pinturas.

1)	 Pesquisa	 de	 campo	 para	 a	 identificação	 das	 obras	
pictóricas existentes na coleção da Galeria Slaviero e Guedes 
em São Paulo.
2)	Registro	fotográfico	das	obras.
3)	Elaboração	e	preenchimento	de	ficha	catalográfica	de	cada	
obra. A catalogação é um trabalho técnico, sistemático, com 
o	 preenchimento	 de	 uma	 ficha	 catalográfica	 padrão.	 Serão	
incluídas anotações a respeito das características físicas das 
obras referentes ao material, cor, estado de conservação, 
locação etc.

A presente pesquisa privilegiará os procedimentos de caráter 
qualitativo, sem que haja desprezo por dados numéricos que 
possam vir a contribuir com o conhecimento da realidade. Para 
tanto, será realizada pesquisa exploratória tendo em vista a 
pouca literatura disponível apresentando o estado da arte sobre 
o assunto, conduzindo à necessidade de concentração dessas 
informações. Os estudos exploratórios podem servir para a 
familiarização com fenômenos relativamente desconhecidos e 
devem ser realizados:

(...)	 quando	 ‘o	 objetivo	 é	 examinar	 um	 tema	 ou	
problema de pesquisa, pouco estudado, do 
qual se tem muita dúvida ou não foi abordado 
antes’. Em outras palavras, quando a revisão de 
literatura revela que há temas não pesquisados e 
idéias vagantes relacionadas com o problema de 
estudo; ou seja, se desejarmos pesquisar sobre 
alguns temas e objetos com base em novas 
perspectivas e ampliar os estudos já existentes. 
(SAMPIERI;	COLLADO;	LUCIO,	2006,	p.	99)

O tema em questão agora mais elucidado, compreendido 
e	 esclarecido,	 juntamente	 com	 o	 material	 bibliográfico	 e	
entrevistas, poderá demonstrar a realidade social na sua 
complexidade à luz da análise teórico-conceitual sendo possível 
fazer uma reconstituição histórica do Surrealismo e da obra de 
Walter Lewy, considerando-se que embora este estilo artístico 
freqüentemente estabeleça uma continuidade em relação ao 
passado, ele utiliza elementos e recursos do presente.

O R G A N I Z A Ç Ã O  D O 
T R A B A L H O
Este trabalho estará organizado em capítulos que 
compreenderão os temas necessários para o atendimento dos 
objetivos delimitados.

O Capítulo 1, SURREALISMO: CULTURA E MEMÓRIA, 
compreende o estudo e o levantamento da questão do 
Surrealismo como movimento artístico e suas relações sociais. 
O objetivo principal deste capítulo é apresentar o lugar deste 
movimento artístico e as obras e autores de referência no 
cenário mundial e nacional. Entendendo que a obra, o espaço e 
o público fazem parte de um mesmo contexto, será estudada a 
relação do colecionismo com a obra de Walter Lewy.

No Capítulo 2, A VIDA DE WALTER LEWY,	trata-se	da	biografia	
de Walter Lewy, sua historia, suas experiências e as contribuições 
para com o Brasil. Este capítulo apóia-se principalmente nas 
entrevistas realizadas com a esposa do artista, com um crítico 
de arte e um leiloeiro que conviveram com Lewy e com uma 
historiadora especialista na questão do judeu no Brasil.

No Capítulo 3, O MERCADO E AS ESPOSIÇÕES DE WALTER 
LEWY, abordamos as questões do valor da arte, o mercado 
de arte no Brasil, seus envolvimentos e o mercado de Walter 
Lewy, além do rol de suas exposições individuais, coletivas e 
póstumas.

No Capítulo 4, A OBRA DE WALTER LEWY, buscamos 
analisar quinze obras do artista da coleção da Galeria Slaviero 
& Guedes, discorrendo sobre a técnica, os materiais, temas 
e sobretudo sobre o simbolismo judaico em suas obras. Este 
capítulo está apoiado nos catálogos de exposições, dicionários 
de arte, registros jornalísticos, obras disponíveis em coleções e 
galerias da Cidade de São Paulo e na Internet e nos depoimentos 
citados no capítulo anterior.

Nas CONSIDERAÇÕES FINAIS estarão demonstradas as 
conclusões alcançadas, procurando atingir os objetivos 
propostos	 no	 início	 da	 pesquisa,	 justificando	 sua	 realização	
e procurando auxiliar eventuais pesquisas futuras nesta área 
ainda pouco desenvolvida no país.

Na BIBLIOGRAFIA relacionaremos todas as fontes 
bibliográficas	consultadas,	incluindo	livros,	revistas,	artigos	e	
sites.

Tendo	em	vista	a	reduzida	quantidade	de	referências	específicas	
sobre Walter Lewy, esta pesquisa incluirá os seguintes 

ANEXOS:

ANEXO A – Transcrição da entrevista com Dirce Pires 
(esposa	de	Walter	Lewy).

ANEXO B – Transcrição da entrevista com Jacob Klintowitz 
(crítico	de	arte).

ANEXO C – Transcrição da entrevista com James Lisboa 
(leiloeiro	oficial	e	aluno	de	Walter	Lewy).

ANEXO D – Transcrição da entrevista com Malu Tucci 
(historiadora,	pesquisadora	sobre	o	judaísmo).

ANEXO E – Transcrição da entrevista de Walter Lewy no 
programa	De	Conversa	em	Conversa	(TV	Cultura,	1975).
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CAPÍTULO 1
S U R R E A L I S M O : 
C U LT U R A  E  M E M Ó R I A

A arte moderna tem início com a ruptura do academismo 
centralizado e orientado conforme o julgamento suscitado 
pelo Salão Anual de Paris. Segundo Cauquelin, “a atividade 
artística fraciona-se pelos vários grupos independentes 
descentralizados,	 mas	 geograficamente	 situados	 na	 região	
parisiense”	 (CAUQUELIN,	 2005,	 p.	 52).	 A	 primeira	 metade	
do século XX caracteriza-se por mudanças na arte e 
amadurecimento das revoluções proletárias e políticas. As 
guerras geram grande impacto econômico e psicológico em 
todo o mundo, afetando fortemente a produção artística. A um 
só tempo, a humanidade se encontra em um grande vazio de 
valores e cercada de imensas possibilidades.

A	 partir	 de	 1910	 o	 entusiasmo	 advindo	 com	 o	 progresso	
industrial começa a ser substituído pela consciência das 
transformações em curso nas estruturas sociais surgindo no 
interior do Modernismo, as vanguardas artísticas que, segundo 
Argan, estão “preocupadas não mais apenas em modernizar ou 
atualizar, e sim em revolucionar radicalmente as modalidades e 
finalidades	da	arte”	(ARGAN,	1992,	p.	185).

O novo conceito proposto pela vanguarda rejeita a idéia da arte 
como representação, o real já está implícito na obra através das 
opções sobre os materiais oferecidos pela história e implicam 
em possibilidades formais.

O surrealismo é concebido por seus fundadores não como uma 
nova escola artística, mas como um meio de conhecimento, 
em particular de continentes que até então não tinham sido 
sistematicamente explorados: o inconsciente, o maravilhoso, 
o sonho, a loucura, os estados alucinatórios, em resumo, o 
avesso do que se apresenta como cenário lógico. (NADEAU, 
1985, p. 46)
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O estudo dos movimentos históricos de vanguarda é fundamental 
para a investigação do efeito social da arte na atualidade e seu 
conceito	de	autonomia.	Para	Bürger	(2008,	p.	78)	a	vanguarda	
surge como uma instância autocrítica da estrutura social em 
que a arte se dá, inviabilizando, de certa forma, a atribuição de 
valor às normas estéticas.

O surrealismo em sua comunhão com a psicanálise, com a física 
e com a própria história da civilização impulsiona ao estudo da 
globalização e do desenvolvimento tecnológico e determina a 
necessidade	do	estudo	sobre	seu	significado	nos	dias	atuais.

O Surrealismo, verbete inicialmente apontado pelo poeta cubista 
Guillaume	 Apollinaire	 em	 1917,	 apresentava	 nomes	 famosos	
como os de Max Ernst, René Magritte e Salvador Dalí, nas artes 
plásticas. André Breton, na literatura e Buñuel no cinema. O 
Segundo	 Manifesto	 Surrealista	 foi	 lançado	 em	 1930,	 mesmo	
ano do lançamento do periódico A Revolução Socialista. O 
Surrealismo é o último movimento das vanguardas; mesmo 
assim, esta escola se expande e inspira outros movimentos, 
na Europa e nos Estado Unidos e o Modernismo brasileiro o 
absorveu de várias maneiras.

1.1 ANTECEDENTES DO SURREALISMO

A história da arte é repleta de artistas do passado com 
características surrealistas. Entre eles, Hieronymos Bosch 
(1450-1516)	e	Willian	Blake	(1757-1827).

A obra de Bosch revela a eterna condição do homem na luta entre 
o bem e o mal, onde para Bosch o mal costuma ser vencedor. 
Bosch foi um pintor religioso, com tendência sátira, propenso 
ao comentário pessimista e apresenta grande interesse pelo 
cotidiano. A paisagem tem papel importante em suas obras, 
contudo, ele explora o mundo inconsciente e o simboliza como 
se fosse um livro de imagens que pode ser lido e compreendido. 
Entre suas obras mais conhecidas estão: o Tríptico de Santo 
Antão e o Jardim das Delicias. Bosch inspirou Goya, Breton, 
Miró, Dalí entre outros pintores do século XX e pode ser indicado 
como o primeiro surrealista na história da pintura.

Willian Blake era poeta, pintor, místico e visionário e executou 
obras em óleo e aquarela com desenhos enérgicos e vertiginosos, 
como se fossem chamas. O estilo art nouveau descende de 
seus trabalhos.

1.2 OS TRABALHOS DE MARCEL DUCHAMP

Marcel Duchamp, com seus trabalhos polêmicos de caráter 
anti-arte, ao desprezar a materialização do pensamento num 
objeto único, insubstituível, pode ser considerado o principal 
nome do movimento dadaísta e abriu o caminho para a mais 
séria discussão sobre a permanência da obra de arte e para 

o surrealismo. Duchamp havia estudado eletricidade além de 
outras disciplinas ligadas ao universo da ciência e estava em 
busca de representações visuais para conceitos invisíveis como 
o	da	velocidade	ou	movimento	dos	fluidos.

Kosuth	 (1993,	 p.	 179)	 defende	 que	 a	 questão	 da	 função	 da	
arte foi levantada em primeiro lugar por Marcel Duchamp. Para 
Kosuth, Duchamp que tem o crédito de ter dado à arte sua 
própria identidade. O evento possibilitou a compreensão de que 
a arte poderia falar outra linguagem e com sentido de arte foi 
o primeiro ready-made	 não	modificado	por	Marcel	Duchamp.	
A partir desse trabalho, a arte deixou de enfocar a forma da 
linguagem para preocupar-se com o que estava sendo dito, 
tornando toda a arte depois de Duchamp conceitual em sua 
natureza.

1.3 O MANIFESTO SURREALISTA DE ANDRÉ 
BRETON

SURREALISMO, s.m. Automatismo psíquico em 
estado puro mediante o qual se propõe exprimir, 
verbalmente, por escrito, ou por qualquer 
outro meio, o funcionamento do pensamento. 
Ditado do pensamento, suspenso qualquer 
controle exercido pela razão, alheio a qualquer 
preocupação	estética	ou	moral.	 (BRETON,	1924	
a/2001,	p.	40)

A base do surrealismo foi o Manifesto	elaborado	em	1924	por	
André	Breton	(1896-1966)	escritor	francês	que	estudou	medicina	
e trabalhou no serviço psiquiátrico do exército, que pretendeu 
quebrar as barreiras do espírito tomando uma posição anti-
nacionalista e anti-religiosa, explorando a sistemática dos 
sonhos, se interessando pela loucura e pelo não normal.

Breton	 estava	 impregnado	 pela	 filosofia	 de	 Hegel	 e	 atraído	
pelos pensamentos de Marx e Engels, vivendo ao mesmo 
tempo o universo dos poetas Rimbaud e Apollinaire, sempre 
apaixonado pela noção do mito. Mais tarde, Breton fará parte 
do	círculo	de	Trotski,	fundando	em	1930	a	revista	O Surrealismo 
a Serviço da Revolução,	 onde	 publica	 em	 1932	 o	 texto:	 Os 
Vasos Comunicantes, buscando combinar as teorias de Freud 
com as de Marx. Para Breton, o sonho e a realidade são vasos 
comunicantes e nada existe de inadmissível.

O mecanismo psicológico é fácil: a realidade é 
sempre igual a si mesma, não faz sentindo tentar 
mudá-la reage-se ao tédio descombinado as 
combinações habituais, rompendo gratuitamente 
os esquemas normais. O cubismo, de modo 
geral, as vanguardas queriam as revoluções; o 
Surrealismo quer o escândalo. (ARGAN, 2008, 
p.481)

1.4 O SURREALISMO E AS CIÊNCIAS

O Movimento Surrealista caracterizou-se pelo desprezo das 
construções	 refletidas,	 dos	 encadeamentos	 lógicos	 e	 pela	
ativação sistemática do inconsciente e do irracional, do sonho 
e dos estados mórbidos, valendo-se freqüentemente da 
psicanálise.	Os	 surrealistas	 fizeram	do	 subconsciente	 a	 fonte	
exclusiva da criação artística. O surrealismo é o automatismo 
psíquico puro visando à renovação total de valores artísticos. 
O pintor surrealista procura representar com a liberdade e 
pureza as manifestações do subconsciente. Alguns artistas 
usaram drogas e hipnotismo como recurso para fazer emergir o 
subconsciente em sua pureza.

O movimento antecessor do surrealismo foi o Dadaísmo, 
movimento artístico de cunho niilista, nascido durante a Primeira 
Guerra	 Mundial	 e	 que	 durou	 de	 1916	 a	 1918,	 utilizando	 à	
mistificação,	o	riso,	a	incongruência	e	a	provocação	para	negar	
todas as formas de arte e denunciar a arbitrariedade vivida no 
período. O Dadaísmo forjou a base preparatória para que em 
1924	surgisse	o	Manifesto	Surrealista.	No	período	entre	1925	
e	1930	ocorreu	a	introdução	de	idéias	marxistas	no	movimento	
surrealista,	que	durou	até	1939.

O processo analítico utilizado pelo surrealismo é: a escrita 
automática. Este método de escrita foi criado pelos dadaístas, 
mais	 especificamente	 por	 André	 Breton,	 talvez	 junto	 com	
Tristan	 Tzara,	 em	 1919.	 Este	 processo	 de	 produção	 de	 um	
determinado material escrito quer objetivar o evitar dos 
pensamentos conscientes do autor, ou seja: dar liberdade ao 
fluxo	do	inconsciente.	Este	método	foi	utilizado	pela	vanguarda	
surrealista.

Com	este	método	o	‘eu’	do	poeta/artista	se	manifesta	livre	dos	
limites de repressões de sua consciência e seu poder criador 
está fora de qualquer relação de privação. Seu propósito é 
eliminar a censura e dar liberdade ao seu inconsciente. Estes 
atos criativos não programados e sem métodos ou sentidos 
dariam liberdade de vontade ao autor.

O primeiro livro produzido por escrita automática foi “Os campos 
magnéticos”,	 de	 1920,	 realizado	 por	 André	 Breton	 e	 Philippe	
Soupault, tendo como base os poetas Rimbaud, Lautréamonte 
e William Blake.

No Brasil, este método de não método foi desenvolvido por 
Prudente de Morais Neto e Sérgio Buarque de Holanda, nos 
anos 20.

Para Starobinski, o pensamento de André Breton se aproxima 
muito mais ao de Myers que ao de Freud na questão do 
automatismo. Breton vive mais próximo da questão do eu 
subliminar de Myers do que do inconsciente freudiano. 
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A incompatibilidade fundamental entre Breton e Freud é 
apresentada por Starobinski na medida em que Breton 
confunde “o movimento do desejo com o movimento do saber” 
e “a liberação do desejo com a interpretação” (STAROBINSKI, 
1970,	p.	154).

Breton em sua teorização não se conforma com o conjunto 
freudiano e também discorda de Myers, sua criação não poderia 
se	 realizar	 nem	 na	 perspectiva	 científica	 nem	 na	 terapêutica.	
Ele ultrapassa até mesmo a visão da formulação política. Nas 
sustentações das proposições surrealistas, podemos perceber 
a	“busca	de	uma	iluminação	profana”	(BENJAMIN,	1929/1971,	
p.	311).

Inicialmente	ele	(Freud)	empregou	na	descoberta	
do processo psicológico primário, o estudo 
interpretativo dos sonhos e o método da hipnose. 
Mas como esta última não era aplicável a todos 
os casos, ele começou, com Jung, a utilizar 
aquele da auto-análise e das associações 
mentais. No primeiro, o sujeito deve anotar ele 
mesmo, com a neutralidade absoluta de um 
testemunho estrangeiro, indiferente ou, se quer, 
de um simples aparelho de registro, todos os 
pensamentos, quais sejam eles, que atravessam 
seu espírito. Em seguida o observador deve 
distinguir, na sucessão das manifestações 
ideativas, quais delas podem colocá-lo na via 
do complexo patogênico inicial. No método das 
associações mentais, o complexo se revela pelas 
respostas associativas ou palavras-reações do 
doente às questões variadas que lhe são postas 
e pelo atraso de algumas dentre elas, medidas 
cronologicamente.	(BONNET,	1988,	p.	126)

Breton faz a união entre a experiência da frase de semi-sono 
e a decisão de praticar a escrita automática é, certamente, 
criada pela questão dos estados alterados. Nas entrevistas 
de	1952,	ele	volta	a	 falar	sobre	estas	condições	e	acrescenta	
que além do desligamento do mundo exterior é necessário 
um outro, o desligamento das preocupações individuais de 
ordem sentimental e utilitária que estariam mais próximas do 
pensamento oriental.

A idéia de um ditado mágico supõe a anulação do tempo de 
transformação	—	e,	portanto	de	reflexão	—	do	pensamento	à	
escrita. Neste sentido, a escrita se aproxima da espontaneidade 
da oralidade. A escrita de Os campos magnéticos corresponderia 
a um “falar livremente”.

Nas	entrevistas	de	1952,	Breton	comenta	a	razão	desta	busca	
dos estados alterados que marca toda a fase de experimentação 
deste período intuitivo:

O que nos interessou apaixonadamente 
nestes estados era a possibilidade que eles 
nos davam de escapar dos constrangimentos 
que pesam sobre o pensamento de vigília. Um 
desses constrangimentos, e o mais grave, é 
o assujeitamento às percepções sensoriais 
imediatas que, numa grande medida, faz do 
espírito um joguete do mundo externo (quero 
dizer que em condições normais de ideação, nós 
só podemos abstrair parcialmente do que cai 
sob	nossos	olhos,	que	chega	aos	ouvidos,	etc.)	e	
que as impressões que resultam disso, pelo seu 
caráter parasita, não deixam de falsear o curso da 
ideação.	(BRETON,	1952,	p.	85)

A	 surrealidade	 foi	 definida	 no	 primeiro	 Manifesto como a 
resolução dialética da antinomia entre o mundo do sonho e o 
da vigília. Dormindo ou acordado, a realidade se produz para o 
sujeito, no uso da linguagem.

No texto de Breton “Introdução ao discurso sobre o pouco de 
realidade”,	de	1924,	identificamos	uma	forma	bastante	original	
de abordar a questão do eu e da realidade como se fosse à 
narração de uma fábula. É, ao mesmo tempo, a introdução 
de um estilo narrativo que se desenvolve no sentido de uma 
auto-análise e a introdução a um processo de desvelamento da 
relação do eu com a realidade.

Uma ampla interrogação sobre a realidade exige um processo 
de desmascaramento do eu até o seu apagamento, cuja 
conseqüência é o aparecimento do sujeito da enunciação e da 
descoberta da linguagem como única garantia da realidade.

O Manifesto Surrealista,	 escrito	 em	 1924,	 por	 Breton,	 vem	
posteriormente	à	fundação	da	revista	Littérature,	em	1919,	com	
Louis Aragon e Philippe Soupault e também em contato com 
Tristan Tzara fundador do Dadaísmo (movimento que propunha 
a	oposição	a	qualquer	tipo	de	equilíbrio).

Les champs magnétique (primeira obra literária do surrealismo, 
realizada	em	1920)	foi	escrito	por	Breton	em	colaboração	com	
Soupault, e coloca em prática o princípio da escrita automática. 
Breton	ao	publicar	o	Primeiro	Manifesto	Surrealista,	em	1924,	já	
tinha esta bagagem e trazia um novo modo de encarar a arte. 
Segundo Breton:

Só com muita fé poderiam nos contestar o direito 
de empregar a palavra surrealismo no sentido 
muito particular em que o entendemos, pois 
está claro que antes de nós esta palavra não 
obteve	êxito.	Defino-a,	pois	uma	vez	por	 todas.	
SURREALISMO, s.m. Automatismo psíquico puro 
pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, 
seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, 
o funcionamento real do pensamento.
Ditado do pensamento, na ausência de todo 

controle exercido pela razão, fora de toda 
preocupação	estética	ou	moral.	(BRETON,	1988,	
p.	191)

O surrealismo propunha e impunha o chamado automatismo 
psíquico:

(...)	 estado	 puro,	 mediante	 o	 qual	 se	 propunha	
transmitir verbalmente, por escrito, ou por 
qualquer outro meio o funcionamento do 
pensamento; ditado do pensamento, suspenso 
qualquer controle exercido pela razão, alheio 
a qualquer preocupação estética ou moral. 
(BRETON,	1988,	p.	40)

A pintura, que é o objeto de nosso estudo, mostra que o 
automatismo praticado pelos surrealistas não é uma solução 
dialética, pois a via artística não poderia ser levada em conta 
como a síntese da contradição entre a religião e a ciência. O 
caminho singular do surrealismo está em questionar o limite 
entre estes campos. Este questionamento, com o tempo, se 
tornou tão profundo que o próprio surrealismo se desquestionou.

1.5 O ESTILO SURREALISTA

O surrealismo é a renúncia ao cubismo e a todo racionalismo e 
formalismo motivado pelo confronto humano e sobre-humano da 
Primeira	Grande	Guerra	Mundial	e	o	conflito	bizarro	e	irracional	
que ela desencadeou, provocando estados mórbidos na raça 
humana com seus absurdos, suas deformações imprevistas e 
sem	nexo,	enfim,	a	contrariedade	das	imagens.

Alimentado pelas diversas áreas do conhecimento como a 
sociologia, a psicanálise, a história, a política, a religião e a 
ciência, o surrealismo é um estilo que denota estranheza, 
transgressão da verdade sensível e pertence ao domínio do 
sonho,	do	absurdo	e	da	 imaginação.	É	um	estilo	 influenciado	
pela tecnologia, por um mundo onírico de pura criatividade.

Com o deslocamento das imagens do inconsciente e dos 
desenhos para a pintura e para a literatura, o surrealismo criou o 
contraste entre os detalhes do realismo meticuloso e a imagem 
perturbadora e desconcertante. Repeliu a visão racional das 
coisas e se apoiou nas teorias de Freud sobre o inconsciente, 
revivendo	 a	 figuratividade	 pictórica,	 desenvolvendo	 efeitos	
aparentemente mágicos que visavam à renovação de valores 
éticos, morais e também artísticos.

A estética do Surrealismo está condensada no Manifesto de 
Breton e garante a alienação frente a toda preocupação estética 
ou	moral	(CARROUGES,	1974,	p.	85).	A	intenção	de	Breton	era,	
na verdade, estimular o entusiasmo e a imaginação dos artistas, 
o que de fato aconteceu. Outros artistas deste movimento foram, 
entre outros, na poesia Paul Éluard, Louis Aragon, Guillaume 
Apollinaire e, nas artes plásticas, Max Ernst, René Magritte, 
Joan Miró e Salvador Dalí, todos trabalhando para expressar a 

função do pensamento, transpondo meandros do sonho e do 
subconsciente.

O surrealismo abre caminho para que na segunda metade do 
século XX, a compreensão da pintura como reunião de linhas, 
cores e formas com determinado caráter expressivo seja o ponto 
de partida para os pintores abstratos, que procuram depurar as 
experiências anteriores em busca de uma linguagem universal.

1.6 O SURREALISMO NO BRASIL

(...)	 o	 surrealismo	 também	 teve	 uma	dificuldade	
porque em parte o Brasil é surrealista... 
Manifestações espontâneas no Brasil têm 
muito este caráter: onírico, espontâneo e, o 
surrealismo surgiu em um continente dominado 
pelo cartesianismo... Então há uma correlação. O 
Walter Lewy teve um momento que representou 
a manifestação surrealista no Brasil. (Jacob 

Klintowitz,	ANEXO	B)

No	Brasil,	vários	artistas	desenvolveram	trabalhos	significativos	
seguindo a tendência surrealista mundial, entre eles Tarsila do 
Amaral, Ismael Nery, Maria Martins, Flávio de Carvalho e Walter 
Lewy.

Tarsila do Amaral pintou o Abaporu no estilo surrealista e o 
deu	de	presente	a	seu	marido	Oswald	de	Andrade,	em	1928.	
Oswald, fascinado pela pintura, redige num manifesto todas 
as amarguras contidas desde a Semana da Arte Moderna de 
22. Assim nasceu a Antropofagia, importante movimento da 
contracultura brasileira, centrado na busca da conformidade 
artística pela deglutinação das vanguardas européias. “Tupy, or 
not tupy that is the question”, sentenciava Oswald na frase que 
marcou o manifesto.

Ismael Nery, pintor de vanguarda marginalizada, desde a 
adolescência um aluno rebelde e indisciplinado, teve suas 
obras sempre mal recebidas pela crítica, tanto que nos últimos 
anos de vida trocou a pintura pela poesia. Infelizmente, tiveram 
apenas pouco mais de uma década de produção artística, 
período em que dialoga com vários movimentos de vanguarda, 
como o cubismo, o expressionismo e o futurismo. Quer nos 
maravilhosos jogos de luz e sombra quase monocromática e 
com o espírito art nouveau, quer nas pinturas oníricas associadas 
ao surrealismo, empreendidas nos últimos anos de pintura, 
buscou sempre a unidade entre a alma e o corpo, sensualidade 
e elevação espiritual. Nery tinha uma visão contemporânea.

Maria Martins foi à única brasileira a integrar o grupo surrealista, 
nos anos 40. Foi amiga de Breton, de Ernst, e amante de 
Marcel Duchamp. Maria encantava a todos como uma obra que 
mesclava o onírico do surrealismo com formas que remetiam 
à arte indígena ou pré-colombiana, fazia uma espécie de 
surrealismo amazônico, envolto por sexo e violência

2726



Flávio de Carvalho foi outro pintor de vanguarda marginalizada. 
Engenheiro civil e artista plástico formado na Inglaterra. Foi um 
dos mais atípicos representantes do Modernismo brasileiro, por 
sua atitude irreverente e desprovida de programas. Talvez, neste 
aspecto, tenha sido o artista brasileiro que melhor entendeu as 
lições	do	Dadaísmo	e	do	Surrealismo.	Isso	lhe	valeu	a	fidelidade	
de	alguns	amigos	e	a	incompreensão	de	muitos.	No	fim	da	vida,	
Flávio	começou	a	pintar	com	tinta	acrílica	para	utilizar	o	reflexo	
da luz negra, novidade introduzida nos anos 60 nas boates.

Walter Lewy, judeu nascido na Alemanha, vem para o Brasil em 
1937,	deixando	para	trás	centenas	de	trabalhos	que	enviados	
para a Holanda são perdidos durante bombardeio, e se instala 
em	São	Paulo	produzindo	significativa	obra	surrealista.

1.7 CRONOLOGIA DO SURREALISMO

Com	base	nos	dados	do	Dicionário	de	Pintura	Moderna	(1981,	p.	
333-4)	sobre	o	movimento	surrealista	mundial,	estabelecemos	o	
quadro com a cronologia dos principais eventos relacionados 
ao Surrealismo incluindo os principais desdobramentos do 
movimento no Brasil:

QUADRO 1: 
CRONOLOGIA DOS PRINCIPAIS EVENTOS RELACIONADOS AO 

SURREALISMO NO MUNDO E NO BRASIL
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1.8 O SURREALISMO E A ATUALIDADE

O surrealismo continua presente na atualidade em função da 
premência de questões éticas e de questões relacionadas à 
administração do tempo. A interpretação da vida contemporânea 
esbarra na compreensão psicanalítica da existência. A busca 
pela felicidade está em evidência no mundo globalizado, pois a 
completude do universo de um lado e a incompletude e a plena 
instabilidade do ser humano na busca de equilíbrio de outro, 
continuam na projeção dos dias.

O virtual e o real na sociedade que aspira pela conservação 
do planeta, mas que o desgasta insensatamente na busca do 
desenvolvimento da alta tecnologia e do conforto extremo, 
impossível de ser alcançado por todos os seres da aldeia global, 
conduzem o ser humano a dilemas éticos, sociais e políticos 
e interferem diretamente em seu universo psicológico e em 
sua compreensão do absurdo da existência. Desta maneira, o 
surrealismo esta mais presente no modo de vida do que como 
estilo de arte. A arte, neste contexto, cada vez mais une os 
saberes da humanidade exercendo a ligação e a sustentação 
do atual momento planetário.

Utilizando os princípios do surrealismo, poetas, cineastas e 
pintores extravasam suas fantasias, de forma livre, encontrando 
na profundidade da alma e do espírito a realidade objetiva. 
Sonhos e desejos são o material favorito do surrealismo que 
prepara a criatividade para ter a capacidade de desenvolver 
as questões tecnológicas que têm a capacidade de reproduzir 
sombras pseudo-naturais, realçar o brilho dos objetos de acordo 
com a direção e a intensidade da iluminação.

O Surrealismo sempre foi além das suas dimensões artísticas, 
difundiu a renovação da humanidade com a transformação de 
seus esquemas culturais estando cada vez mais presente em 
nossas vidas.
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Figura 1: Walter Lewy (1905-1995)
(Foto retirada do programa da TV Cultura 

“De	conversa	em	Conversa”,	de	1975)

2.1 WALTER LEWY NA ALEMANHA

Em	10	de	dezembro	de	1905,	em	Bad	Oldesloe,	na	Alemanha,	
nasce	Walter	Lewy,	filho	único	de	um	casal	que	se	dedicava	
ao comércio de roupas. Seus pais têm como religião o 
judaísmo, mas com o retorno de seu pai da Primeira Grande 
Guerra Mundial a família deixa um pouco de lado a religião.

Walter Lewy é iniciado na arte enquanto garoto. Ele é o 
primeiro a se interessar por artes plásticas na família e tem 
também aulas de canto. No período do ginásio, é o melhor 
desenhista de sua sala. Freqüenta a Escola de Artes e Ofícios 
de	Dortmund	entre	1923	e	1927,	tem	em	torno	de	20	anos	
de idade quando conhece a corrente do Realismo Mágico1.

Mas, antes de entrar em seu verdadeiro caminho, o da arte, 
seus	 pais	 fizeram	 com	 que	 cursasse	 durante	 três	 anos	 e	
meio um curso sobre funilaria e encanamento, do qual saiu 
diplomado.	Na	Europa,	nesta	época,	o	oficio	era	tradicional,	
lembrando as guildas seculares.

Walter Lewy sempre foi muito envolvido com a botânica, 
desenvolvendo uma verdadeira fascinação por plantas. As 
formas orgânicas lhe deram uma base sistemática quanto à 
questão da renovação, indicando uma magia de transição e, 
portanto, uma abertura para o mundo do além, do surreal. 
Como relata o próprio Lewy:

CAPÍTULO 2
A  V I D A  D E
W A LT E R  L E W Y

A	obra	de	Walter	Lewy	é	sóbria,	sofisticada	e	erudita	como	o	
seu autor. Seus hábitos simples e quase abstêmios contrastam, 
violentamente, com o cosmos imaginativo e absorvente, 
sistematicamente impresso nas telas, uma após outras, regularmente, 
causando	pasmo	pelas	infinitas	possibilidades	de	renovação.	
(LUYTEN,	1972)

1 O realismo mágico é um gênero artístico e literário de mediados do século XX. O 
termo foi inicialmente usado por um crítico de arte, a alemão Franz Roh, para descrever 
uma pintura que demonstrava uma realidade alterada, mas foi usado mais tarde por 
certos escritores latino-americanos.( Realismo Mágico, jul. 2010. Disponível em: <http://
pt.wikilingue.com/es/Realismo_mágico>.	Acesso	em:	24	de	jul.	de	2010).
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Do período em que estudei e integrei o grupo 
do	 realismo	 mágico,	 ficou-me	 a	 lembrança	 de	
ter conhecido os melhores pintores da minha 
terra natal e de ter travado contato com as artes 
plásticas de uma forma sistemática. Do realismo 
mágico,	 ficou-me	 como	 uma	 abertura	 para	 o	
surrealismo, uma espécie de transição... Acredito 
que o surrealismo tenha sido para mim, uma 
necessidade de renovação, não só adequada ao 
momento	(de	entre	-	guerras)	que	vivíamos,	mas	
inclusive uma entrada num campo inesgotável, 
renova-se sempre e, pelo se próprio conteúdo 
permanece	atual.	(CRUZ,	2007,	p.62)

Em	 1928,	 como	membro	 da	 união	 dos	 Pintores	 da	 Vestfália,	
Lewy participa de várias exposições coletivas em: Dotmund, 
Gelsenkirchen,	entre	outras	cidades.	Em	1929,	com	o	advento	
da crise econômica, perde seu emprego de desenhista numa 
gráfica	e	vai	viver	com	os	pais	no	interior,	em	Bad	Lippspringe,	
tornando-se ilustrador de anedotas em jornais.

A primeira exposição individual de Lewy ocorre em Bad 
Lippspringe	em	1932.	Lewy	encontra-se	com	27	anos	de	idade	
e sua exposição é fechada quando a Câmara de Arte Alemã 
proíbe a participação de judeus na vida artística. O nazismo 
advém e o judeu é proibido de exercer qualquer atividade 
artística na Alemanha.

A sensação de opressão aumenta, a vida torna-se uma sujeição 
imposta pela força e esta autoridade tirânica faz com que Lewy 
se	mude	para	o	Brasil	em	1937,	aos	32	anos	de	idade.	Seus	pais	
incentivam sua partida acreditando que estão estabelecidos, 
seguros, mas que Walter terá mais chances fora da Alemanha.

Walter parte da Alemanha, realizando uma rota indireta e chega 
à cidade de Santos, no Brasil, e procura a estátua da Liberdade, 
pois pensava que havia chegado à Nova Iorque. Mesmo tendo 
um primo no Brasil. Walter Lewy falava vários idiomas, alemão 
(materno),	 inglês,	 francês	 e	 espanhol,	 este	 último	 deve	 tê-lo	
ajudado muito em nosso país.

Neste momento, este desterrado, que traz em sua bagagem um 
cacto, na tentativa de estar ainda em sua terra natal, pensa em 
que ao pisar em um novo continente terá a liberdade, mas não 
é bem isto que encontra.

O nazismo estava caminhando pelo mundo, já havia chegado 
a América Latina e ao Brasil do governo Vargas. Segundo Malu 
Tucci:

(...)	 1937	 é	 o	 momento	 em	 que	 o	 Brasil,	 ele	
endossa, ainda que secretamente, a ideologia do 
arianismo, então o que o governo brasileiro faz: o 
Ministério das Relações Exteriores do Itamarati, 
ele cria circulares secretas impedindo a entrada 
de	judeus	no	Brasil.	(ANEXO	D)

Desta forma, com um visto de turista, este refugiado vive na 
incerteza, mas parte para São Paulo e terá como primeira 
moradia uma pensão na Rua São Joaquim, no bairro da 
Liberdade. Posteriormente estabelece sua residência numa 
pensão na Alameda Barão de Limeira, no bairro de Santa Cecília, 
onde realiza mais contatos com o povo brasileiro.

Lewy deixou centenas de trabalhos na Alemanha, esses 
trabalhos	 foram	 enviados	 para	 a	 Holanda	 em	 1938	 e	 foram	
perdidos durante os bombardeios da Segunda Grande Guerra.
Em	 1939,	 Walter	 Lewy	 tenta	 realizar	 uma	 “Chamada”,	 para	
seus pais, para que eles venham para o Brasil, mas, já é tarde. 
Segundo Lewy:

(...)	em	39,	começou	o	negócio	a	apertar,	eles	me	
imploraram para fazer uma chamada para eles, 
mas ai já não dava mais ... o governo de Getúlio 
Vargas estava simpatizante do nazismo, o regime 
de Hitler, eles exigiam que depositassem 250 
contos,	naquela	época,	uma	fortuna!	(ANEXO	E)

O destino do casal foi o mesmo que tiveram seis milhões de 
judeus	 sacrificados	 no	 holocausto	 nazista	 na	 câmara	 de	 gás	
dos campos de concentração.

2.2 WALTER LEWY NO BRASIL

No novo mundo, Walter Lewy dedica-se inicialmente ao desenho 
publicitário e a ilustrações de livros para várias editoras. 
Estes	 empregos	 de	 layout-man,	 letrista	 e	 arte-finalista	 foram	
desenvolvidos na velha De Carli e na nova Lintas Publicidade. 
Posteriormente, Lewy trabalhou como free-lancer da Mertinelli, 
da Santos & Santos e da Thompson Propaganda. Nos primeiros 
anos de sua estada no Brasil, Lewy:

(...)	fez	desenho	publicitário	e	mais	tarde	capas	de	
livros e ilustrações para diversas editoras. Ilustra 
entre outras, obras de Bertrand Russel, Machado 
de	Assis,	Arnold	Toynbee	em	1939.	(Enciclopédia	
Itaú	Cultural,	2010)

As	figuras	a	seguir	constituem	dois	exemplos	de	capas
de livros assinadas por Walter Lewy:

A escolha de Lewy para estes trabalhos é sugestiva, no que 
faz associar Kafka e sua obra ao universo do realismo mágico, 
do	fantástico	e	do	surrealismo	(CRUZ,	2007,	p.	61),	da	mesma	
maneira que os poemas de Sergio Milliet.

O estímulo da nova terra fez Lewy preocupar-se em retratar 
nossos	tipos	populares	e	costumes.	Em	1939	Lewy	relaciona-
se com vários artistas brasileiros: Di Cavalcante, Pancetti, 
Bonadei,	Tarsila,	Graciano	e	Rebolo.	De	1939	a	47,	Walter	Lewy	
participa de todos os salões patrocinados pelo Sindicato dos 
Artistas Plásticos. Onde foi muito bem aceito por estes artistas, 
particularmente Clóvis Graciano e Rebolo.

No I Salão das Indústrias, Lewy conheceu o grupo Santo Helena. 
Com Graciano, Oswald de Andrade Filho, Bonadei, Scliar, Lívio 
Abramo, Manoel Martins e outros, participaram da gravação em 
chapas Hollerith do famoso “Álbum n. 1”. Lewy abria assim a 
busca espacial para sua primeira exposição, pois, não havia 
surrealismo	 figurado	 no	 Brasil.	 Em	 1944,	 no	 Ateliê	 de	 Clóvis	
Graciano, na Cidade de São Paulo, Lewy realiza sua primeira 
exposição individual no Brasil.

Este refugiado começa a reencontrar sua vida como artista, 
buscando assim na realização de suas obras, um estado de 
domicílio, um estado de território, uma morada.

Walter Lewy realizou uma grande quantidade de exposições 
individuais e em grupo, veremos mais a diante, mas também foi 
um grande mestre. Como professor, dava aos alunos o que sabia, 
realmente nada guardava: suas técnicas, suas passagens, sua 
paleta de cores e principalmente sua experiência. Entre seus 
alunos estão o artista Siron Franco e o leiloeiro James Lisboa. 
Walter Lewy desenvolve sua pintura surrealista no momento em 
que no Brasil está em voga o nacionalismo nas artes plásticas.

Walter Lewy casou-se duas vezes, primeiro com Gertrudes, 
uma	bela	mulata,	com	quem	não	teve	filhos	e	depois	com	Dirce	
Pires,	com	quem	 teve	dois	filhos:	Evelin	e	Leslie.	Dirce	Pires,	
artista plástica, musa de Di Cavalcante e uma negra lindíssima. 
Quando observarmos em suas obras uma fantástica mulher 
azul, Lewy exalta sua paixão pela esposa com quem viveu 50 
anos.

Dirce	o	chamava	de	‘Príncipe’,	pois	nunca,	nunca	o	viu	brigando	
com alguém, a não ser no caso da questão de Brasilia, com 
Niemeyer, que como ela relata:

(...)	brigou	com	o	Niemayer...	né...	porque	foi	chato	
o que o Niemayer fez... mas depois eu fui lá... na 
Copacabana	né...	Nossa	Senhor.	(...)	o	Walter	que	
fez as torres lá do Palácio da Alvorada... (ANEXO 
A)

Figura 2:  Capa de Metamorfose de Kafka de Walter Lewy. 
(CRUZ,	2007,	p.	61)

Figura 3: Capa de OHVALSALATEJANTE 
de	Sérgio	Millet	de	Walter	Lewy.	(CASTELLO,	1999,	p.	181)
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CAPÍTULO 3
O  M E R C A D O  E  A S 
E X P O S I Ç Õ E S
D E  W A LT E R  L E W Y

208 A Lei dos Pesos e Medidas
Por este preceito somos ordenados a ter pesos, balanças e 
medidas exatos e a regulá-los com extrema precisão. Ele está 
expresso	em	Suas	palavras	“Balanças	justas,	pesos	justos,	‘efá’	
justa	e	‘him’	justo	terei	para	vós”.	(MAIMÔNIDES,	1991,	p.168)

3.1 O VALOR NA ARTE

A Arte pode ser compreendida como uma habilidade que o ser 
humano dispõe para dirigir uma execução, no real ou virtual, de 
uma	finalidade	prática	ou	teórica	e	também	como	o	conjunto	de	
meios e procedimentos através dos quais é possível a realização 
e	a	obtenção	de	finalidades	técnicas.

Seu valor é uma medida de variável importância. A atribuição 
de valor ao objeto ou serviço é característica do pensamento 
moderno relativista e refere-se à existência de uma pluralidade 
de padrões éticos e à ausência de um bem absoluto ou 
universalmente válido.

A	arte,	portanto,	é	valorizada	em	função	da	geografia,	da	religião,	
das leis e da economia de um determinado grupo, ou seja: em 
função da cultura. Segundo Pinho:

Com o advento do modo capitalista de produção, 
também a arte tornou-se mercadoria. Este fato, 
analisado do ponto de vista histórico, estético e 
sociológico, passou a integrar, recentemente, o 
campo	de	estudo	da	economia.	(PINHO,	1988,	p.	
71)

A origem da arte está associada à criação de artefatos para 
a manutenção da existência humana, como acontece com o 
fio	de	corte	realizado	em	pedras,	a	criação	de	recipientes	para	
transporte de alimentos e de roupas para proteger o corpo.

Lewy teve como amigos próximos, dois artistas: Burle Marx e 
Rebolo, bem como alguns compradores de sua obra: Bernardo 
Goldfaber, Adolpho Block e José Safra. Tinha uma vida 
extremamente rigorosa como artista: levantava às oito horas, 
tomava seu café da manhã, regava seus cactos, que adorava 
e caminhava direto para seu atelier. Após o almoço, tirava uma 
pequena soneca e logo voltava para o atelier, assim produziu 
milhares de obras e seus mais de trezentos cadernos de 
estudo	(ANEXO	A).	Produziu	muitas	pinturas,	alguns	desenhos	
e gravuras. Durante a noite, ouvia música clássica junto com 
Dirce. Walter Lewy tomava seu chá preto com gelo e três gotas 
de	adoçante,	para	manter	a	linha,	e	lia	livros	de	ficção.

Dirce revela que “... o Walter nunca foi de pensar em altos 
ganhos,	gostava	muito	de	viver	a	vida	simples.”	(ANEXO	A)

Sua origem judaica não o fez um homem religioso, porém, suas 
bases	de	questionar	a	vida	lhe	fizeram	um	ser	pensante	quanto	
à questão de um universo surreal, onde suas fantasias cósmicas 
o exportavam para um momento político que desejava uma 
harmonia total. Em seu conjunto de especulações compartilhava 
a divisão da natureza, daí sua escolha política pelo socialismo. 
Seus procedimentos argumentativos, lógicos e dedutivos, lhe 
davam verdades primeiras quanto ao equilíbrio humano.

Um homem de imensidão. Voltado para si, mas com respeito ao 
outro; este outro que está próximo, sua analise psíquica forja um 
estado alterado de consciência que, é claramente representado 
em suas obras.

Sua intimidade com a pesquisa abre um campo para a perfeição, 
onde, procura desenvolver um momento único em cada tempo 
fixado	 por	 suas	 obras,	 mas,	 este	 tempo	 com	 o	 tempo	 de	
observação	do	observador	tende	ao	infinito.
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A arte como momento criativo, transformador, teve sua origem 
no	 período	 parietal	 (30.000	 a.C.).	 Neste	 período	 surge	 a	
valorização da arte. A arte existe como momento religioso, o 
que ocorre até hoje ao observarmos um objeto de arte, seja ele 
bidimensional, tridimensional ou mesmo virtual.

As concepções das relações comerciais da arte têm como 
base original a esfera de criação e trocas comerciais, como 
ocorre com qualquer outro objeto, baseada essencialmente no 
equilíbrio de compra e venda e também no escambo.

O conjunto de transações econômicas entre vários países é por 
demais complexas. A questão do consumir, o ato de deter o 
poder sobre um determinado objeto se enraíza por vários meios, 
várias	disciplinas,	principalmente	no	ramo	filosófico	da	ética.

A arte tem seu próprio valor, seu valor intrínseco, o objeto de arte 
tem o valor de unidade de um determinado sistema monetário, 
que serve de base para troca. O dinheiro, quando colocado em 
circulação, emitido e cunhado pela forma governante existirá 
como	meio	de	pagamento.	Para	que	exista	esta	qualificação,	
se faz necessário o controle de emissão e de valorização. Isto 
é complexo até hoje. A regra básica é a da “oferta e procura” e 
este	jargão	também	se	qualifica	para	o	mercado	de	arte.

O mercado de arte acompanha a economia no mundo civilizado. 
Fidias	 (490-430	a.C.),	o	célebre	escultor	da	Grécia	Antiga	 foi,	
pelo pouco que se sabe, um dos primeiros a viver da arte, 
ou seja, através de sua criação obteve meios para sobreviver 
na sociedade o mesmo acontecendo com construtores, 
escultores e pintores na história antiga. Nas primeiras igrejas 
da cristandade, chegando até as catedrais no séc. XII existiam 
guildas de construtores/artistas, que se uniam para alcançar 
melhores pagamentos por seu trabalho. A chegada do 
Renascimento	modifica	o	 status	do	artista	que	passam	a	 ser	
vistos	 como	profissionais	 de	 ofício,	 surgindo	Corporações de 
Ofício. Os sindicatos aparecem no século XVIII, e o contrato 
social	passa	a	marcar	e	demarcar	as	profissões.

O Brasil permanece muito ligado às tradições cristãs ligadas ao 
mundo ocidental, desde a sua descoberta pelos portugueses 
até o início do século XX e isso vale tanto para o mercado em 
geral como para a cultura, as artes e o mercado de arte.
A Semana de 22, no Brasil, inicia o rompimento com as escolas 
estrangeiras na arte, mas esse rompimento atinge realmente 
seu auge apenas nos anos 50. Segundo Zanini:

Produzida num quadro próprio das nações 
deste e de outros hemisférios, em luta contra o 
subdesenvolvimento, a arte no Brasil evolui ligada 
à internacionalidade que começara a marcá-la 
mais	profundamente	a	partir	da	década	de	1950.	
(ZANINI,	1983,	p.	182)

3.2 O MERCADO DE ARTE NO BRASIL

Com a Semana de 22 ocorre em São Paulo muita provocação, 
inovações e a tradição é quebrada, mesmo já tendo ocorrido à 
exposição	de	Anita	Malfatti	em	1917.	Artistas	brasileiros	com	o	
conhecimento europeu resolveram criar um novo momento e 
movimento na arte, mas o mercado de arte só teria realmente 
seu momento de grandes feitos na década de 70.

A contribuição de artistas operários que embasou este 
momento; ocorreu nas décadas de 30 e 40 com grupos como: 
Núcleo Bernardelli, Santa Helena, Família Artística Paulista etc. 
Artistas	que	eram	operários	imigrantes	ou	filhos	de	imigrantes	
que	durante	o	dia	exerciam	profissões	comuns	“para	pagar	as	
contas” e a noite se reuniam para treinar suas artes.

Na década de 50 surge uma intensiva diversidade de produções 
que teve com o inicio das Bienais Internacionais de São Paulo 
um grande impulso. Surgem de fato as ligações internacionais 
no mundo da arte.

No início da década de 60, foi marcante a presença de uma 
nova	configuração	artística	que	marcou	uma	nova	 linguagem.	
Neste período, as novas gerações de artistas acompanharam 
as	mudanças	significativas	na	arte	internacional.	As	novidades	
superavam as pinturas de cavalete, surgiram com força os 
objetos na arte.

Esta	efervescência	refletia	o	plano	nacional	geral.	Desde	os	anos	
50 novos planejamentos econômicos consolidaram a estrutura 
industrial do Brasil, como foi o caso da criação da Petrobrás 
em	1954.	Mas,	em	1964,	ocorre	a	Revolução	Militar	de	março	
e os artistas de vanguarda se refugiam na arte objetual, na arte 
conceitual; unindo sua produção a novos recursos tecnológicos 
com	base	em	computadores,	holografias	etc.

Nos anos 70, as obras dos artistas da semana de 22 e as dos 
concretistas dos anos 50 passam a ser extremamente valorizadas 
alcançando grandes somas em vendas nas galerias e leilões. Na 
década de 70 o Brasil conseguiu superar a sucessão de crises 
e de graves turbulências econômicas e sociais, passando por 
um	período	que	ficou	conhecido	como	o	do	milagre	econômico	
brasileiro	 (PINHO,	2009,	p.	291).	É	 também	na	década	de	70	
que o mercado acolhe as obras de Walter Lewy.

Nos anos 80, com a globalização, o mercado de arte brasileiro 
usa como referência o mercado internacional de arte, mesmo 
com os mercados sendo nacionalistas. Cai o número de 
exposições e põe-se em dúvida a credibilidade dos leilões de 
arte em função da escandalosa quebra da Galeria Collectio, em 
São Paulo, e o fechar das portas da Petite Galerie, que existiu na 
cidade	do	Rio	de	Janeiro	de	1954	a	1988.	Os	artistas	passam	a	

vender suas obras em seus ateliês e como isto desestimulam o 
mercado	profissional.	Assim,	os	artistas	jovens	ficam	de	fora	do	
mercado	oficial	o	que	leva	ao	benefício	dos	‘grandes’	-	antigos	
e estabilizados - na pintura brasileira.

Ainda nos anos 80 inicia-se no mundo da arte uma grande 
valoração internacional, com o desenvolvimento na economia 
japonesa, o milagre econômico japonês, que faz com que os 
japoneses entrem fortemente no mercado de arte e comprem 
de tudo: objetos, mobiliário, jóias etc. e, como os preços mais 
expressivos na arte se encontram nas pinturas, lá estavam eles 
comprando	os	Girassóis	de	Van	Gogh	por	US$	39	milhões	de	
dólares.

Nos	 anos	 90,	 o	 computador	 pessoal	 já	 é	 uma	 realidade,	 a	
internet se concretiza como rede e o telefone celular torna o 
mundo dos “plugados” muito pequeno e a arte aumenta sua 
disponibilidade.

No século XXI os meios de comunicação estão 
extraordinariamente mais rápidos e o tempo mundial se 
transforma em “real time”, o tempo é aqui e agora e o 
conhecimento está na palma da mão, os signos e símbolos das 
culturas do mundo se misturam e a arte existe para todos em 
qualquer lugar. Para “os plugados”, o mercado é onde se está.

Os objetos mais caros do mundo são hoje as pinturas de arte: 
Retrato de Adele Bloch-Bauer, de Gustav Klimt, vendido por 
$135 milhões de dólares; Mulher III, de Willem de Kooning, 
vendido	por	$137.5	milhões	de	dólares	e	Nº	5,	1948,	de	Jackson	
Pollock, vendido por $140 milhões de dólares.

O mundo da arte é um mundo de egos onde o colecionismo 
contemporâneo não se difere, em essência, do dos mecenas 
da Renascença, este mundo continua sendo um mundo para 
poucos, continua sendo uma grande feira que conduz a um 
vale-tudo na arte contemporânea.

Hoje o mercado está capitalizado por grandes galerias que 
estabelecem os primeiros postos nos rankings. A história da 
arte que permanece está sendo reduzida a uns poucos nomes, 
que são impostos pela mídia e que envolvem cifras valiosas.

Os colecionadores das obras mais caras geralmente estão 
colecionando	‘dinheiro’,	algo	que	poderá	ser	trocado	por	mais	
dinheiro. Sua atividade é baseada no comércio, não na arte. A 
arte é apenas um objeto de transação.

O mercado com relação aos museus só acontece quando o 
artista comprado está em alta. Já para os colecionadores, 
as compras são realizadas antes dos artistas estarem muito 
cotados, para que possam com sua intuição e experiência 
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ganhar mais dinheiro. Esta é a lógica do mercado, mas falta 
uma maior autocrítica sobre as obras expostas nos museus, 
pois	algumas	obras	não	são	significativas.

3.3 O MERCADO DE WALTER LEWY

Nos anos 70, Walter Lewy estava entre os artistas de maior 
projeção	e	que	melhor	vendia	suas	obras.	Seu	atelier,	no	final	
da década de 70 e inicio da década de 80, era na Rua Texas, 
no Brooklin, uma localização privilegiada e seu destaque no 
mercado de arte era similar a de Di Cavalcante, Volpi e os 
integrantes do Grupo Santa Helena. Não pertencia a grupos, 
pois seu estilo Surrealista, não era praticado pela maioria dos 
colegas de vanguarda.

Em	1974,	Lewy	ganha	o	premio	‘Especial’	da	Associação	Paulista	
dos Críticos de Arte, este prêmio representou a aceitação pelos 
críticos e pelo publico de suas obras.

Walter Lewy não via em sua produção somente um caminho 
para	 ganhos	 financeiros,	 buscava	 sempre	 um	 saber	 artístico.	
Sem dúvida, esta questão teve relação com a queda do preço 
de	suas	obras	no	mercado	no	final	de	sua	vida.

Seu	 universo	 criativo	 se	 definia	 por	 três	 procedimentos:	 o	
desenho da obra iniciava a crayon, em seus cadernos (mais 
de	 30);	 o	 segundo	 procedimento	 consistia	 em	 transmitir	 este	
desenho para uma pequena tela medindo 16 X 22, para poder 
estudar	a	cor	e	chegar	ao	produto	final	muito	bem	resolvido;	o	
terceiro procedimento implicava em passar o trabalho para a 
tela	definitiva	medindo	em	média	60	X	80	cm.

Além dos cadernos para os esboços, Lewy possuía cadernos 
para enumerar suas obras e documentar quando a obra saia 
de suas mãos e o nome do adquirente. No anverso das obras 
eram registradas as informações da mesma como a medida e o 
nome. Suas obras eram também assinadas com o signo de um 
cacto em forma de tridente e sua digital. Lewy se preocupava 
em	dificultar	a	proliferação	de	cópias	de	suas	obras.

A meticulosidade do trabalho de Lewy trouxe uma qualidade 
especial para suas obras e fez de seus trabalhos algo com 
profundo	 valor	 artístico	 e	 financeiro.	 Seu	 trabalho	 surreal	 era	
matemático.

Suas telas representam valores intrínsecos a sua vida, como 
tristeza, felicidade, busca da liberdade. Valores que às vezes só 
puderam ser encontrados no mundo onírico da arte surrealista 
que desenvolveu e que com a beleza plástica de seus desenhos 
e	cores	conduziam	a	um	produto	final	que	tocava	o	âmago	do	
colecionador e do leigo.

A queda no valor econômico de seus trabalhos no mercado 

de arte se deu provavelmente pelo mesmo fator que o elevou, 
o estilo surrealista. Suas obras, entretanto, continuam a ser 
encontradas nas paredes de colecionadores. O leiloeiro James 
Lisboa comenta que em leilão realizado por ele em 2010: 
“(...)	 colocamos	 uma	 coleção	 de	 22	 obras	 do	Walter	 Lewy	 e	
vendemos	mais	de	25”	(ANEXO	C),	o	que	demonstra	que	este	
artista ainda tem força no mercado nacional. E James Lisboa 
completa informando que:

(...)	mesmo	porque,	quando	faço	uma	avaliação,	
quando se encontra uma peça dele dos anos 
40 ou 50 as pessoas não pensam em vender, 
se desfazer; preferem guardar com gosto, por 
saber que aquilo é importante, e no momento 
que eventualmente acharem que isto possa ser 
compensatório,	ter	uma	compensação	financeira,	
que possam pensar em negociar. Grande parte 
das pessoas que tem Walter Lewy tem porque 
gostam.	(ANEXO	C)

O	leiloeiro	James	Lisboa	afirma	ter	negociado	em	torno	de	100	
obras e ter visto com certeza mais de 700 obras deste artista 
e que o valor de mercado das obras de Walter Lewy para uma 
obra de 60 X 80 cm seguiu a média apresentada no quadro a 
seguir:

Quadro 2: 
Valores médios das obras de 60 X 80 cm de Walter Lewy

3.4 EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS

As exposições individuais de Walter Lewy abarcaram os melhores 
centros	brasileiros.	Sua	primeira	individual,	em	1944,	ocorreu	no	
Atelier de Clovis Graciano. Sua mostra na Galeria Debret, em 
Paris,	no	ano	de	1976,	dá	respaldo	as	suas	habilidades	criativas.

A periodicidade de suas exposições em museus e galerias 
atesta sua aceitação dentro do meio artístico como um artista 
de qualidade e aceito no mercado de arte pela produção de 
quantidade e freqüência. Segundo Pfeifer:

Já há sessenta anos ele [Lewy] está criando estes 
encantos	 com	 uma	 grande	 fidelidade	 aos	 seus	
conceitos, evoluindo suas paisagens fantásticas 
para uma visão cósmica nunca vista antes. Entre 
nós, no Brasil, ele representa de maneira singular 
a arte que cria mundos imaginários, nos confronta 
com o mundo dos sonhos, nos leva para uma 
natureza de formações e plantas, representadas 
em desenho e formas bem exatas. É uma pintura 
de técnica superba, comparável à dos mestres 
antigos. Em cores bem vivas ela nos dá o prazer 
de sentir uma integração astral, inteiramente 
concebida pela mente e pelos pincéis do 
mestre. Com estas suas obras Walter Lewy, um 
dos grandes nomes do surrealismo, se tornou 
exponente sui generis na história e na atualidade 
da	criação	artística	no	Brasil.	(PFEIFFER,	1985)

Segue a relação das principais exposições::

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS DE WALTER LEWY:

1932	 -	 Bad	 Lippspringe	 (Alemanha)	 -	 Primeira	 Individual,	
imediatamente fechada quando a Câmara de Arte Alemã proíbe 
a participação dos judeus na vida artística.
1944 - São Paulo SP - Atelier Clóvis Graciano.
1947 - São Paulo SP - Galeria Domus.
São Paulo SP - Galeria Itá.
1952 - São Paulo SP - Instituto dos Arquitetos.
1956 - São Paulo SP - Masp.
1958 – São Paulo SP - Galeria Antigo Novo.
1960 - Campinas SP - Galeria Aremar.
1962 - Galeria KLM.
1963 - São Paulo SP - Galeria São Luís.
1964 - Paris - França - Galeria La Ruche.
1965 - São Paulo SP - Galeria Astréia.
1966 - Belo Horizonte MG - Galeria Guignard.
1966 - São Paulo SP - Galeria Brasileira de Arte.
1967 - São Paulo SP - Galeria Astréia.
1968 - Rio de Janeiro RJ - Galeria Goeldi.
1971 - Rio de Janeiro RJ - Galeria Irlandini.
1972 - São Paulo SP - Galeria Portal.
1974 - São Paulo SP - Retrospectiva, no MAM.
(35	anos	de	pintura	de	Walter	Lewy	no	Brasil)
1974	-	São	Paulo	SP	-	Galeria	Bonfiglioli
(melhor exposição do ano, prêmio de viagem ao exterior pela 
Abca)
1976	-	Paris	(França)	-	Galeria	Debret.
1977	-	São	Paulo	SP	-	Galeria	Alberto	Bonfiglioli.
1982 - São Paulo SP - O Dimensionismo Fantástico de Walter 
Lewy, na Galeria Uirapuru.
1985 - São Paulo SP - Homenagem a Walter Lewy, na Galeria da 
Faculdade Santa Marcelina.
1986 - São Paulo SP - Galeria Uirapuru.

3.5 EXPOSIÇÕES COLETIVAS

Walter Lewy realmente é um artista renomado e, portanto 
aceito.	Isto	fica	claro	pela	suas	Exposições	Coletivas.	Em	1946,	
participa	em	Santiago	(Chile)	da	Mostra	de	Artistas	Brasileiros,	
morando apenas a nove anos no Brasil.

Em	1953,	expõe	no	Japão,	2ª	Internacional	Art	Exhibition.	Entre	
os salões que participou as medalhas e premiações consta em 
seu	currículo	várias	Bienais.	Entre	elas	a	Bienal	de	1965,	a	VIII	
Bienal, onde foi convidado especial da Sala: “Surrealismo e Arte 
Fantástica”; esta Sala organizada por Félix Labisse.2

Em	 1970,	 em	 São	 Paulo,	 participa	 da	 2º	 Panorama	 de	 Arte	
Atual	 Brasileira,	 no	 MAM/SP.	 No	 MASP	 participa	 em	 1974	
da Retrospectiva - 35 Anos de Pintura no Brasil. Segundo 
Gonçalves:

Numa época de contradições e de dramas 
profundos, Walter Lewy cria seu mundo pictórico 
imaginário, povoado de planetas, rochas e plantas 
estranhas. Um mundo muitas vezes trágico, de 
imensa quietude, desolado, mas nem por isso 
com a Tonica constante da ausência de vida: há 
também uma esperança, traduzida num jogo de 
luz que entreabre por meio de um arco, de uma 
fechadura, ou se projeta pelos céus em forma 
de bolhas coloridas ou de um núcleo qualquer 
tocado pelo homem fantástico de seu imaginário. 
Em seu lírico mundo de mistério, fundem-se, na 
forma, o ser humano e o vegetal. Folhas choram 
ou arvores assumem os delineamentos do corpo 
feminino, as linhas ondeantes que compõem a
paisagem tomam forma de seios que brotam da 
terra ou do tronco de uma arvore ou pairam nos 
céus, como nuvens, deixando cair gotas lácteas 
e transparentes. Seu mundo é sóbrio e de triste 
solidão. Mesmo quando o homem está presente, 
a paisagem é deserta. Mas o homem é forte: 
captura gotas gigantescas que pairam no ar ou 
mesmo	um	planeta	petriforme	que	flutua	sobre	a	
paisagem	infinita.	No	seu	surrealismo	inesgotável,	
Walter Lewy é um artista fértil na criação plástica, 
um pesquisador incansável na busca de novos 
caminhos.	(GONÇALVES,	1974)

2	Félix	Labisse	(1905-1982).	Francês	surrealista:	pintor,	ilustrador	e	designer.
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AS PRINCIPAIS EXPOSIÇÕES COLETIVAS DE 
WALTER LEWY FORAM:

1941 - São Paulo SP - 1º Salão de Arte da Feira Nacional de 
Indústrias, no Parque da Água Branca.
1942 - São Paulo SP - 7º Salão do Sindicato dos Artistas 
Plásticos, na Galeria Prestes Maia.
1944	 -	 São	 Paulo	 SP	 -	 9º	 Salão	 do	 Sindicato	 dos	 Artistas	
Plásticos, na Galeria Prestes Maia.
1945 - São Paulo SP - Galeria Domus: mostra inaugural, na 
Galeria Domus.
1946	-	Santiago	(Chile)	-	Mostra	de	Artistas	Brasileiros.
1947 - São Paulo SP - Salão do Sindicato dos Artistas Plásticos.
1951	-	São	Paulo	SP	-	1ª	Bienal	Internacional	de	São	Paulo,	no	
Pavilhão do Trianon.
1952 - Rio de Janeiro RJ - 1º Salão Nacional de Arte Moderna.
1952	-	São	Paulo	SP	-	2º	Salão	Paulista	de	Arte	Moderna,	na	
Galeria Prestes Maia – grande medalha de prata.
1953	-	Japão	-	2ª	International	Art	Exhibition.
1953	-	São	Paulo	SP	-	2ª	Bienal	Internacional	de	São	Paulo,	no	
Pavilhão dos Estados.
1954 - Salvador BA - 4º Salão Baiano de Belas Artes, no Hotel 
Bahia.
1954 - São Paulo SP - 3º Salão Paulista de Arte Moderna, na 
Galeria Prestes Maia – pequena medalha de ouro.
1955	-	São	Paulo	SP	-	3ª	Bienal	Internacional	de	São	Paulo,	no	
Pavilhão das Nações.
1955 - São Paulo SP - 4º Salão Paulista de Arte Moderna, na 
Galeria Prestes Maia.
1956 - Salvador BA - Salão Baiano de Belas Artes - medalha de 
bronze.
1957 - Rio de Janeiro RJ - 2º Salão Nacional de Arte Moderna.
1957 - São Paulo SP - 6º Salão Paulista de Arte Moderna, na 
Galeria Prestes Maia – prêmio aquisição.
1958 - São Paulo SP - 7º Salão Paulista de Arte Moderna, na 
Galeria Prestes Maia.
1961	-	São	Paulo	SP	-	6ª	Bienal	Internacional	de	São	Paulo,	no	
Pavilhão Ciccilo Matarazzo Sobrinho.
1963 - São Paulo SP - 12º Salão Paulista de Arte Moderna, na 
Galeria Prestes Maia – prêmio aquisição.
1965 - São Paulo SP - 14º Salão Paulista de Arte Moderna, na 
Galeria Prestes Maia - 1º Prêmio Governo do Estado.
1965	-	São	Paulo	SP	-	8ª	Bienal	Internacional	de	São	Paulo,	na	
Fundação Bienal.
1966 - São Paulo SP - Três Premissas, no MAB-FAAP.
1967 - São Paulo SP - 12 Artistas Surrealistas, no Auditório 
Itália.
1969	-	São	Paulo	SP	-	10ª	Bienal	Internacional	de	São	Paulo,	na	
Fundação Bienal. (convidado especial: Sala Surrealismo e Arte 
Fantástica,	organizada	por	Felix	Labisse).
1969 - São Paulo SP - 1º Panorama de Arte Atual Brasileira, no 
MAM/SP.

1970 - São Paulo SP - 2º Panorama de Arte Atual Brasileira, no 
MAM/SP.
1970	-	São	Paulo	SP	-	Pinacoteca	do	Estado	de	São	Paulo	1970.
1972 - São Paulo SP - Arte/Brasil/Hoje: 50 anos depois, na 
Galeria da Collectio.
1973 - São Paulo SP - 5º Panorama de Arte Atual Brasileira, no 
MAM/SP.
1973 - São Paulo SP - Coletiva, na Galeria Documenta.
1974 - São Paulo SP - Retrospectiva - 35 Anos de Pintura no 
Brasil, no Masp.
1975 - Penápolis SP - 1º Salão de Artes Plásticas da Noroeste, 
na	Fundação	Educacional	de	Penápolis.	Faculdade	de	Filosofia,	
Ciências e Letras de Penápolis.
1975	-	São	Paulo	SP	-	13ª	Bienal	Internacional	de	São	Paulo,	na	
Fundação Bienal.
1976 - Penápolis SP - 2º Salão de Artes Plásticas da Noroeste, 
na	Fundação	Educacional	de	Penápolis.	Faculdade	de	Filosofia,	
Ciências e Letras de Penápolis.
1976 - São Paulo SP - 8º Panorama de Arte Atual Brasileira, no 
MAM/SP.
1976 - São Paulo SP - Os Salões: da Família Artística Paulista, 
de Maio e do Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo, no 
Museu Lasar Segall.
1977	-	São	Paulo	SP	-	9º	Panorama	de	Arte	Atual	Brasileira,	no	
MAM/SP.
1978 - Penápolis SP - 3º Salão de Artes Plásticas da Noroeste, 
na	Fundação	Educacional	de	Penápolis.	Faculdade	de	Filosofia,	
Ciências e Letras de Penápolis.
1978	-	Rio	de	Janeiro	RJ	-	18ª	Exposição	Arte	e	Pensamento	
Ecológico, na Biblioteca Euclides da Cunha.
1978	 -	São	Paulo	SP	 -	16ª	Arte	e	Pensamento	Ecológico,	na	
Cetesb.
1980 - Penápolis SP - 4º Salão de Artes Plásticas da Noroeste, 
na	Fundação	Educacional	de	Penápolis.	Faculdade	de	Filosofia,	
Ciências e Letras de Penápolis.
1982 - Penápolis SP - 5º Salão de Artes Plásticas da Noroeste, 
na	Fundação	Educacional	de	Penápolis.	Faculdade	de	Filosofia,	
Ciências e Letras de Penápolis.
1982 - São Paulo SP - Do Modernismo à Bienal, no MAM/SP.
1985 - Penápolis SP - 6º Salão de Artes Plásticas da Noroeste, 
na	Fundação	Educacional	de	Penápolis.	Faculdade	de	Filosofia,	
Ciências e Letras de Penápolis.
1985 - Rio de Janeiro RJ - 8º Salão Nacional de Artes Plásticas, 
no MAM/RJ.
1985 - São Paulo SP - A Arte do Imaginário, na Galeria Encontro 
das Artes.
1990 - São Paulo SP - Surrealismo Tropical, no CCBB.
1994 - Poços de Caldas MG - Coleção Unibanco: exposição 
comemorativa dos 70 anos de Unibanco, na Casa da Cultura.
1995 - Rio de Janeiro RJ - Coleção Unibanco: exposição 
comemorativa dos 70 anos de Unibanco, no MAM/RJ.

3.6 EXPOSIÇÕES PÓSTUMAS
A quantidade e qualidades de seus trabalhos que estão 
presentes em coleções particulares, galerias, feiras e leilões; 
contribuem para que se possam organizar grandes exposições. 
Com conteúdo histórico/artístico. Segundo Freire:

A sua pintura, híbrida como o próprio país que 
o adotou, não é fácil de entender e tampouco 
classificar.	O	imobilismo	transcende	e	incomoda.	
Seus seres aspiram às dimensões para telas, que 
ele reduz a massa cromática plasmada e planta 
nos universos de Julio Verne. Poe, Well e Flash 
Gordon. A pintura de Lewy soa como um clique 
de	 uma	 fotografia	 fantástica.	 Não	 discute	 os	
limites do quadrado. Esse olhar gelado sobre o 
estranhamento da condição humana não admite 
a falência que alguns lhe atribuem, porque a 
falência não habita os seus espaços. E, com 
ternura, Lewy insiste a 50 anos que o surrealismo 
não pode acabar: Ele é o nosso cotidiano. 
(FREIRE,	1990,	p.	25)

Entre as exposições póstumas da obra de Walter Lewy 
destacam-se:

1995 - Rio de Janeiro RJ - Coleção Unibanco: exposição 
comemorativa dos 70 anos do Unibanco, no MAM/RJ.
1996	-	Osasco	SP	-	4ª	Mostra	de	Arte,	no	Centro	Universitário	
Fieo.
1996 - São Paulo SP - O Mundo de Mario Schenberg, na Casa 
das Rosas.
1998 - São Paulo SP - Impressões: a arte da gravura brasileira, 
no Espaço Cultural Banespa-Paulista.
2000 - Brasília DF - Exposição Brasil Europa: encontros no 
século XX, no Conjunto Cultural da Caixa.
2002 - São Paulo SP - Modernismo: da Semana de 22 à seção 
de arte de Sérgio Milliet, no CCSP.
2003	-	São	Paulo	SP	-	A	Arte	Atrás	da	Arte:	onde	ficam	e	como	
viajam as obras de arte, no MAM/SP.
2004	-	São	Paulo	SP	-	Novas	Aquisições:	1995	-	2003,	no	MAB/
FAAP.
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CAPÍTULO 4
A  A R T E  D E 
W A LT E R  L E W Y

O Surrealismo não permite àqueles que se entregam a ele que 
o abandonem a seu bel-prazer. Tudo leva a crer que ele atue no 
espírito como os estupefacientes: como eles, cria um certo estado de 
dependência e pode impelir o homem a revoltas terríveis. (BRETON, 
2001,	p.	72)

4.1 A OBRA DE WALTER LEWY

A sensibilidade de Lewy na construção dos desenhos e suas 
formas através da cor chegam as suas mulheres-cactos. Esta 
execução apresenta a maestria das pinceladas deste artista 
de personalidade. Sua botânica liga o estranhamento nas 
inspiradas poéticas do absurdo, onde este surrealista tropical 
cria	 um	 hibridismo	 desclassificável.	 Suas	 telas	 de	 espaço	
reduzido, 60 x 80 cm em média, conseguem incomodar a mente 
limitada,	modificando	a	condição	humana,	apresentando	assim	
o surrealismo como o sempre cotidiano.

A orientação de Lewy é de buscar a liberdade; suas obras 
vislumbram uma execução limpa e a harmonia consciente 
dos valores. As contradições e os dramas profundos da vida, 
do imaginário pictórico de Walter Lewy povoam mundos de 
uma imensa quietude em que está presente uma esperança 
apresentada com a luz em jogo. O mistério de suas paisagens 
está nas transparências, onde o ar brota como fonte de 
libertação. Cria caminhos antes inimaginados. Este mundo 
de	 interiores	 crescentes	 floresce	 na	 atuação	 das	 seqüências	
dos mundos do imaginário e as composições se tranqüilizam 
na	 afinação	 dos	 fenômenos	 sensuais	 que	 destacam	 uma	
sabedoria de viver na eterna busca da harmonia. Transmite uma 
escrita	simbólica	de	continuação	infinita,	dentro	da	sofisticação	
complexa que habita o absorver imaginativo das possibilidades 
infinitas	do	existir.

4746



O irreal nos trabalhos de Lewy é real, pois aguça a viagem do 
observador que como neste estado não mais observa, vive 
a obra. As suas estrelas se traduzem em luzes próprias, não 
apenas	 ‘iluminantes’	do	caminho,	mas	o	próprio	 lume.	Walter	
Lewy nos revela o desdobrar da vida, nos mostra a passagem 
para um eterno presente impulsivo de emoções que na 
composição dos mistérios do real e do irreal forjam o tempo, 
transformando sempre as dimensões, abrindo sendas nos 
abismos das almas. Esta magia do surpreender cria a liberdade 
dentro das opressões dos perdidos momentos de repetição que 
nos são impingidos.

Walter Lewy é um homem de profunda busca interior e, em seu 
caminhar sobre o planeta, se viu sem terra, percebendo que sua 
terra, sua matéria, habitava dentro de si. Com isto repousou sua 
busca, na busca mais profunda do ser humano, a sabedoria. Sua 
sabedoria existe na possibilidade de expor seus conhecimentos 
nas respostas que obteve, a partir da materialidade de sua 
imaterialidade, ou seja, na arte.

4.2 ANÁLISE DE 15 OBRAS DE WALTER LEWY

Apresentamos a seguir a análise interpretativa da coleção de 
15 obras de Walter Lewy pertencentes à Slaviero e Guedes 
Galeria de Arte, compreendendo uma gravura e catorze telas 
com	 técnica	 de	 óleo	 sobre	 tela	 (ost)	 que	 datam	de	 1973	 até	
1994,	uma	referência	do	caminhar	deste	artista	por	21	anos	de	
sua	produção,	dos	seus	54	anos	no	Brasil.	Walter	Lewy	viveu	90	
anos, sendo que destes 58 no Brasil.

A análise que realizamos de cada uma dessas quinze obras é 
também baseada nos conhecimentos de Gershom Scholem 
(1989),	 um	 acadêmico	 especializado	 no	 misticismo	 judaico.	
Este conhecimento cabalístico tem aspectos diversos, 
incluindo correntes ortodoxas e místicas que detem intrincados 
caminhos,	 pois	 existe	 um	 significado	 oculto	 nas	 escrituras	
tradicionais. Estas escrituras tradicionais, como O Zohar e o 
Sefer Ietsirat, são livros que desenvolvem este conhecimento. 
Entenda-se que este conhecimento é de origem judaica, mas 
muito difundido dentro do cristianismo através dos escritos de 
Pico	della	Mirandola	(1463-1494).	Segundo	Sholem:

(...)	 a	 Cabala	 não	 e	 um	 sistema	 único	 com	
princípios básicos que podem ser explicados de 
uma maneira simples e linear, mas, ao contrário, 
consiste de uma multiplicidade de abordagens 
diferentes, amplamente separadas umas das 
outras e às vezes completamente contraditórias. 

(SHOLEM,	1989,	p.	79)

Este	estudo	cabalístico	foi	profundamente	desenvolvido	no	final	
do século XIX na França, onde surgem as vanguardas de arte. 
Vários grupos artísticos desenvolveram estes conhecimentos 
ocultos,	como	os	Simbolistas,	os	 integrantes	do	Orfismo	e	os	
Surrealistas.

Figura 4: Walter Lewy – “Sem titulo”,	1973,	gravura,	48	x	60	cm,	São	Paulo.

A FIGURA NÚMERO 4 APRESENTA UM SACERDOTE QUE DETÉM A LUZ DA VIDA EM SUAS MÃOS, 

SIMBOLIZANDO O ENCONTRAR A SI MESMO, O ESTAR PRESENTE CONSIGO. NO LUGAR DO ROSTO, UM 

MOVIMENTO HELICOIDAL, APRESENTA A IMPREVISIBILIDADE, SENDO, A COMPLEXIDADE DO MOVIMENTO 

DO UNIVERSO. O CUBO COM DUAS FECHADURAS REPRESENTA A DÚVIDA. UMA FECHADURA ESTÁ VAZIA E 

A OUTRA COM A ÁRVORE, O SÍMBOLO DA VIDA E DO CONHECIMENTO NA TRADIÇÃO CABALISTA JUDAICA E 

TAMBÉM	O	SER	E	SUA	SABEDORIA	E,	LOGO	ACIMA	DO	CUBO,	UMA	MÃO	‘DIVINA’	COM	SEUS	CINCO	DEDOS,	

RELACIONADO AOS CINCO SENTIDOS, QUE APONTA AOS CÉUS, SIGNIFICANDO O UNIFICAR DO CÉU COM 

A TERRA.

4948



Figura 5: Walter Lewy – “Procissão”,	1975,	ost,	60	x	81	cm,	São	Paulo.

A FIGURA NÚMERO 5 MOSTRA O CAMINHO NO DESERTO, CERCADO POR MONTANHAS E PEDRAS. 

OS QUARENTA ANOS DE EXILIO, EM BUSCA DA TERRA PROMETIDA. AS MONTANHAS MOSTRAM AS 

ALTURAS, OS ALTARES DA VIDA. AS PEDRAS AS BASES PARA O CAMINHAR, O APOIO DA VIDA. SOBRE AS 

CINCO PEDRAS A SERPENTE AZUL, DA COR DO CÉU, APRESENTA PORTANTO, A UNIÃO DO RÉPTIL, SER 

RASTEJANTE, COM A COR DIVINA DO CEÚ, O MICROCOSMOS UNIDO AO MACROCOSMOS. SUA CABEÇA 

É UMA SETA INDICANDO UM CAMINHO QUE PODERÁ SER DIVERSO, MAS O POVO QUE CAMINHA LEVA 

CONSIGO EM SUAS LANÇAS SIGNIFICANTES E SIGNIFICADOS, O MUNDO SIMBÓLICO. É O POVO DO 

LIVRO, O POVO JUDEU. SEU SIGNOS SE TRANFORMAM EM SÍMBOLOS. A NUVEM É PEQUENA, PODEMOS 

VER O CÉU, O DIVINO, E ASSIM PERCEBEMOS QUE A VERDADE ESTA PRESENTE.

Figura 6: Walter Lewy – “Mulher e Paisagem”,	1976,	ost,	71	x	90	cm,	São	Paulo.

NA FIGURA NÚMERO 6 OBSERVAMOS MUITAS NUVENS ESCURAS, A VISÃO É TURVA. VÁRIOS MUNDOS NOS 

HABITAM. A NATUREZA ESTA POR TODA PARTE, A ÁRVORE DA VIDA E DA SABEDORIA ESTÁ NO PORTAL DA 

ATIVIDADE	(VERMELHO),	DA	CRIAÇÃO	ONDE	A	INTEMPÉRIE	ESTÁ	MAIS	AMENA,	AS	NUVENS	ESTÃO	AZUIS.	

O	LADO	FEMININO,	O	DA	COMPANHEIRA	É	RETRATADO	EM	AZUL	(DIRCE	PIRES),	ABALIZANDO	OS	DESEJOS,	

OS MÉTODOS, A MENTE. AS COLUNAS CABALÍSTICAS QUE SUSTENTAM OS CÉUS NOS DÃO A BALIZA 

(BALANÇAS TRANSPARENTES EM FORMA DE SEPHITOTS. SEPHITOTS = RECIPIENTES DE SABEDORIA 

DA	 ÁRVORE	 CABALISTA)	 PARA	 VIVER	 NA	 TERRA.	 ESTA	 IMAGEM	 INDICA	 A	 POSSIBILIDADE	 DE	 VIVER	 NA	

TRANSPARÊNCIA DA VERDADE, AFINAL A BALANÇA É REAL.
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Figura 8: Walter Lewy – “Folhagem com Lua”,	1980,	ost,	60	x	81	cm,	São	Paulo.

NA FIGURA NÚMERO 8 OBSERVAMOS A NATUREZA QUE GUARDA A TECNOLOGIA. POIS, A TECNOLOGIA 

(O	 CRISTAL	 COLORIDO)	 ADVÉM	 DA	 MATÉRIA	 NATURAL.	 A	 NATUREZA	 É	 O	 ESPELHO	 DO	 SER.	 A	 LUA	

ILUMINA	O	MOMENTO	(MESMO	QUE	A	LUZ	DA	LUA	NÃO	SEJA	PRÓPRIA)	E	FAZ	CRESCER	AS	PLANTAS	QUE	

SUSTENTAM	OS	SEGREDOS	(OS	TRÊS	QUADRADOS	COLORIDOS).	O	PRÓPRIO	WALTER	LEWY	REVELOU:	

“OS CACTOS SÃO SURREAIS”. AS PLANTAS CRESCEM EM DIREÇÃO AOS CÉUS, VÃO DE ENCONTRO 

AO INFINITO. MESMO QUE O INFINITO SEJA DESCONHECIDO, COM O SABER PODEREMOS LIMPAR AS 

NUVENS ESCURAS. AS PLANTAS SÃO TAMBÉM ESCURAS, POR CAUSA DA ESCURIDÃO A LUZ EXISTE. A 

PEQUENA ESFERA ESCURA MOSTRA O INICIADO BUSCANDO SEU CAMINHO.

Figura 7: Walter Lewy – “Contrastes em Evolução”,	1979,	ost,	39	x	49	cm,	São	Paulo.

A FIGURA NÚMERO 7 APRESENTA NUVENS QUE OBLITERAM OS SABERES, MUROS QUE CERCAM E 

IMPEDEM A PASSAGEM PARA O MUNDO DAS SENSAÇÕES. A MENTE É TRANSPARENTE, A ESFERA É 

NÍTIDA E CLARA. FORMAS SIMBÓLICAS INDICAM O CAMINHO, SIMPLESMENTE, TEMOS QUE CONHECER 

PARA PODER SER. A GRAVIDADE É PROTETORA, MANIPULÁ-LA É CONHECER A SI MESMO E O TERNO É 

O EQUILÍBRIO.

VERDES	E	VERMELHOS	NAS	FORMAS	SIMBÓLICAS	REPRESENTAM	AS	CORES	ANTAGÔNICAS,	DO	SANGUE	

E DA NATUREZA, LEMBRANDO A MÁXIMA: “COMO É EM CIMA É EM BAIXO, COMO É EM BAIXO É EM CIMA”.
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Figura 10: Walter Lewy – “Folhas Caindo”,	1989,	ost,	78	x	118	cm,	São	Paulo.

A FIGURA NÚMERO 10 NOS REVELA QUE AS MONTANHAS ESTÃO PRÓXIMAS E O CAMINHO É PLANO. VEMOS 

O	LIVRO	DOS	SABERES	E	AS	FOLHAS	DO	CONHECIMENTO	QUE	SÃO	VERDES	(VERDADE)	E	QUE	DEIXAM	

PASSAR	 AS	 PENAS	 (DAS	 PENALIDADES)	 DO	 DISCURSO	 E	 OS	 OITO	 CAMINHOS	 (OITO	 PENAS)	 A	 SEREM	

RECONHECIDOS	PELAS	SEIS	FOLHAS/PÁGINAS	DO	DIVINO	(NATUREZA)	QUE	NOS	FAZEM	CHEGAR	A	NÓS	

MESMOS. ESTAS SEIS FOLHAS SE TRANSFORMAM EM 12 PÁGINAS, OS DOZE MESES, OS DOZE SIGNOS DO 

ZODÍACO, O CAMINHAR DA VIDA.

Figura	9:	Walter	Lewy	–	“Torre”,	1981,	ost,	59	x	79	cm,	São	Paulo.

A	FIGURA	NÚMERO	9	APRESENTA	O	HORIZONTE	À	VISTA,	A	LINHA	QUE	NUNCA	SERÁ	ALCANÇADA,	MAS	

QUE É VISÍVEL. AS NUVENS ESCURAS CERCAM A BUSCA PESSOAL, AS DÚVIDAS EXISTEM. ASCENDENDO 

A TORRE, A PARTIR DA PORTA EM FORMA DE FECHADURA, LEWY REPRESENTA A VIDA E SUA SABEDORIA. 

A ÁRVORE SE APRESENTA APÓS O CONHECIMENTO PESSOAL. A TORRE ESCURA, ESTILIZADA, AJUDARÁ 

NO	CONHECIMENTO	DO	DESCONHECIDO,	COMO	APONTAM	OS	TRÊS	(NÚMERO	DA	CRIAÇÃO)	CÍRCULOS	

COLORIDOS - VERDE, AMARELO E VERMELHO. E O ESPELHO REFLETE A NATUREZA EM EQUILÍBRIO. 

O SOL ESTÁ RESGUARDADO PELAS NUVENS, SEU EXCESSO DE LUZ NÃO NOS CEGARÁ. OS CACTOS 

ALCANÇARÃO OS CÉUS: A UNIÃO DO INFERIOR COM O SUPERIOR.
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Figura 11: Walter Lewy – “Lua com Pinos e Mulheres”,	1990,	ost,	70	x	84	cm,	São	Paulo.

A FIGURA NÚMERO 11 REPRESENTA O ORGÂNICO QUE VIRA HUMANO E O HUMANO QUE VIRA ORGÂNICO. 

A OUTRA CHAVE DO OCULTISMO: “A ANALOGIA DOS CONTRÁRIOS”. AS QUATRO IMAGENS EM AZUL 

NOS MOSTRAM A REALIZAÇÃO NA MATÉRIA. OS TRÊS OBJETOS VINGAM ARTE, O ARTIFICIAL. CADA 

UM RECEBE UM BURACO SEM REPRESENTATIVIDADE INTERNA, A VIDA OCA. A TECNOLOGIA TRINCA (O 

OBJETO	PRATEADO)	E	A	VIDA	BROTA	NO	VERDE,	NA	VERDADE,	MESMO	QUE	O	CÉU	NÃO	SEJA	REAL.	A	

LUA BRILHA EM SUA COR DE PRATA, MESMO QUE SUA LUZ VENHA DO SOL.

Figura 12: Walter Lewy – “Sem Título”,	1991,	ost,	83	x	68	cm,	São	Paulo.

NA FIGURA NÚMERO 12 NOTA-SE A PRESENÇA DO HORIZONTE. A PARTIR DE UMA META PESSOAL O 

CAMINHO É LIVRE, MAS AS COLUNAS QUE APONTAM PARA OS CÉUS SÃO DE LÓGICA, ÂNGULOS RETOS, 

PORÉM SEUS SÍMBOLOS TRANSMITEM CONHECIMENTOS, OS CÍRCULOS, E, VEMOS ASSIM O MASCULINO 

E O FEMININO. AS QUATRO COLUNAS, SUAS CORES E SUAS FREQÜÊNCIAS, REFLETEM MOMENTOS E 

OS QUATRO PONTOS CARDIAIS. O PEDESTAL QUE SUSTENTA INTERCALA-SE A BASE COM UMA ESFERA 

DIÁFANA QUE REFLETE A ORIGEM DA ALMA, QUE SE ENCONTRA APOIANDO A BASE DO FRUTO DA ÁRVORE 

DA VIDA: A MAÇÃ; POREM VERDE. ESTE MOMENTO SIGNIFICA O ESTAR CRESCENDO E, AS DUAS ESFERAS 

FLUTUANTES,	REMETEM	AO	DUALISMO	DA	VIDA,	ÀS	DÚVIDAS	E	AINDA	A	UM	ASTRO	REI	(O	SOL)	NÃO	PLENO	

EM SUA LUZ.
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Figura 13: Walter Lewy – “Sem Título”,	1991,	ost,	78	x	98	cm,	São	Paulo.

A FIGURA NÚMERO 13 APRESENTA UMA COLUNA TECIDA POR BUSTOS, O BUSTO FEMININO, A 

COMBUSTÃO, O FOGO DA VIDA. A FORMA DE COLUNA, COLUNA INFINITA ONDE SÓ VEMOS O MEIO, 

LEMBRA QUE SUA ORIGEM E SEU FIM NOS SÃO DESCONHECIDOS, O CAMINHAR NÃO REVELA O TODO. 

A GOTA QUE NELA ESTÁ REPERCUTE AS EMOÇÕES DE FAZER O CAMINHO. O SER QUE CAMINHA NÃO 

TEM	MAIS	ROSTO,	ELE	É	HUM.	O	CÉU	É	LIMPO,	NASCE	À	LUA	E	ELA	ESTÁ	PRÓXIMA,	A	ILUMINAÇÃO	É	

POSSÍVEL, PORÉM A LUZ DA LUA É REFLETIDA DO SOL. O SER PODERÁ RECONHECER SEUS MISTÉRIOS, 

MAS, SEU HORIZONTE NÃO ESTÁ PRESENTE.

Figura 14: Walter Lewy – “Sem Título”,	1991,	ost,	39	x	45	cm,	São	Paulo.

NA FIGURA NÚMERO 14 OBSERVAMOS 10 MÃOS QUE BUSCAM A ESFERA LUMINOSA. QUEREREM TOCAR 

A LUZ, QUEREREM SABER. OS DEZ SEPHIROTS DO CONHECIMENTO CABALÍSTICO. AS MÃOS TÊM BASES 

QUE TOCAM O CHÃO, OS OLHOS, MIRAM O HORIZONTE E A MENTE PERCEBE AS ESTRELAS. A ESFERA 

LIBERA OITO RAIOS DE LUZ, AS LUZES INTERIORES E AS LUZES EXTERIORES. O MAIOR FRUTO DIVINO, 

A LUZ COM SEUS OITO RAIOS, OS QUATRO PONTOS CARDIAIS E OS QUATRO NOMES ESPIRITUAIS 

(ATZILUTH,	BERIAH,	YETZIAH	E	ASIVAH).	A	OUTRA	COLUNA	DE	MÃOS,	PRESENTE	SÃO	DOZE,	SÃO	COMO	

ÁRVORES	QUE	NASCEM	NO	INFERIOR	(INFERNO)	PARA	ALCANÇAR	AOS	CÉUS,	O	SER	DIVINO.
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Figura 15: Walter Lewy – “Sem Título”,	1991,	ost,	39	x	48	cm,	São	Paulo.

A FIGURA NÚMERO 15 REPRESENTA A GRAVIDADE CONTROLADA, E COMO O SER PODE SER DIVINO. 

AS TRÊS PLATAFORMAS SUSTENTAM DOIS CUBOS E UMA TENDA. CADA QUAL COM TRÊS FLÂMULAS 

(PRETA,	AMARELA	E	AZUL).	O	CUBO,	COMO	A	PEDRA	BRUTA	A	SER	LAPIDADA,	A	TENDA	O	LOCAL	DE	

DESCANÇO. AS MONTANHAS SÃO PROTETORAS, A COLUNA É DOURADA E SEUS SIGNOS DE VIDA. AS 

TRÊS ESFERAS PODEM NOS LEVAR AOS ESTADOS ALTERADOS DE CONSCIÊNCIA. AS CONSCIÊNCIAS 

TRANSFORMADORAS NOS TRÊS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ALQUIMIA: MERCÚRIO, SAL E ENXOFRE.

Figura 16: Walter Lewy – “Círculo com Árvores”,	1994,	ost,	65	x	80	cm,	São	Paulo.

A FIGURA NÚMERO 16 REPRESENTA AS DEZ ESFERAS, COMO OS DEZ SEPHIROTS DA ÁRVORE DA VIDA 

CABALISTA. OS CAMINHOS DA ÁRVORE DA VIDA SÃO TRÊS COLUNAS: O BEM, O MAL E O EQUILÍBRIO. 

A LENTE CIRCULAR, SEM COMEÇO E SEM FIM, REPRESENTA A COLUNA DO MEIO. SOB ESTA LENTE 

VEMOS COMO SÍMBOLO INICIÁTICO A ÁRVORE, SEM GALHOS NO TRONCO, QUE APRESENTA O INFERIOR 

E SUPERIOR, SUSTENTADA NA HARMONIA DAS ÁGUAS DIÁFANAS. A ÁRVORE FLORESCE EM CAMPOS 

VERDES, ONDE A VERDADE HABITA E, COM ESTA VISÃO DESPERTA, O INICIADO. O OBSERVADOR, PODERÁ 

MEDIANTE ESTE SABER, TRANSFORMAR AS MONTANHAS DE FERRO EM MONTANHAS VERDEJANTES.
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Figura 18: Walter Lewy – “Lua”,	1994,	ost,	48	x	59	cm,	São	Paulo.

NA FIGURA NÚMERO 18 A SIMBOLOGIA NOS REMETE AO FATO DE NÃO PODEMOS VER O TODO, MAS 

SOMENTE UMA FRAGMENTAÇÃO E O CÍRCULO NO FRAGMENTO REPRESENTA O ETERNO BUSCAR. A 

TERRA ESTA PLANA, E VEMOS AS MONTANHAS VERDES DE CRIAÇÃO. O MONGE ANDRÓGINO AZUL 

OFERECE A SABEDORIA, SUA TÚNICA VERMELHA NOS MOSTRA O SANGUE PARA CONTINUIDADE. O 

LIVRO DE CINCO TOMOS, A TORÁ, MOSTRA A VERDADE. A LUZ DA LUA BRILHA, DE FORMA QUE NÃO NOS 

SEGARÁ.

Figuar 17: Walter Lewy – “Montanha”,	1994,	ost,	80	x	95	cm,	São	Paulo.

A FIGURA NÚMERO 17 NOS FAZ OBSERVAR UMA ÍNGREME MONTANHA, ESCAVADA PELO VENTO. A 

NATUREZA É FORTE E SABIA. TEMOS QUE SERPENTEAR O CAMINHO. AS NUVENS ESCONDEM OS 

SABERES, MAS A FORÇA DA VIDA ESTÁ JUSTAMENTE EM PODER ATRAVESSAR AS DIFICULDADES NO 

CAMINHO. ESTA OBRA SE APRESENTA DE FORMA MUITO ÁRIDA, SUA SIMPLICIDADE NOS MOSTRA A 

RIQUEZA INTERIOR DE QUE DEVEMOS DISPOR.
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C O N S I D E R A Ç Õ E S
F I N A I S

Este trabalho buscou compreender o Surrealismo, sua cultura e 
memória	em	suas	relações	sociais	e	científicas.	Apresentou	um	
movimento artístico em sua referência com o cenário mundial 
e nacional com ênfase na vida e obra do artista Walter Lewy 
através de seus relacionamentos, suas considerações, suas 
contribuições para com a arte brasileira e, principalmente, como 
um representante desterrado, sem terra, refugiado em outro 
lugar, que não é seu por nascimento, mas por merecimento.
A produção criativa de Walter Lewy tem origens em várias 
fontes. Sua família lidava com o comércio de roupas, portanto, 
os	 tecidos,	as	estampas	e	os	desenhos	fizeram	parte	de	sua	
infância	e	o	influenciaram	de	maneira	marcante.	Os	cactos	foram	
uma fonte de admiração e marcaram igualmente sua obra. A 
tradição judaica é marcante em seus trabalhos e demonstra um 
saber cabalístico simbólico apurado. Walter Lewy:

(...)	 pertenceu	 ao	 movimento	 Neue	 Sachlichkeit	
(Nova	 Objetividade)3, de um grupo de artistas 
influenciados	 pelo	 figurativo	 estranho	 e	
incongruente de De Chirico, italiano que viveu 
em Munique e que gostava de Shopenhauer e 
Nietzche. Nos anos 20 eles pintavam em corrente 
contraria à do abstracionismo e do expressionismo 
e	 refletiam	 o	 sentimento	 geral	 de	 resignação	 e	
cinismo, após as exuberantes esperanças da 
Republica de Weimar. Não resistiram às botas de 
Hitler, que suspeitava em suas obras, críticas às 
artes	da	guerra	e	da	 tecnologia.	 (FREIRE,	1990,	
p.	25)

Segundo Pontual, o estímulo direto da nova terra, o Brasil, fez 
Walter Lewy:

(...)	 preocupar-se	 em	 retratar	 nossos	 tipos	
populares e costumes, especialmente através 
de desenhos e gravuras, a pintura de Walter 
Lewy, desde antes da transferência, mas, 
sobretudo nos últimos quinze ou vinte anos, 
observa ligação natural com o surrealismo. Nesse 
âmbito, a atmosfera que mais o atrai é aquela 
em que possa situar um conjunto de símbolos 
de substrato onírico, refazendo toda a realidade 
objetiva em termos de um novo universo de 
formas reconhecíveis, porém deslocadas de 
sua situação original, ou de formas obtidas por 
dilacerações e acúmulo de elementos orgânicos, 
viscerais ou de fundo erótico. Tal como em Max 
Ernst e Yves Tanguy, dois surrealistas de cuja 
linhagem Lewy mais se aproxima, há nessa 
pintura, mental e narrativa, desejo de comentar 
alegoricamente a condição humana na trama da 
contemporaneidade, em busca de características 
universais	e	intemporais	que	a	definam	para	além	
das contingências de uma só época e momento. 
A	mediação	mental,	amalgamando	configurações	
vegetais e minerais num mundo tão real quanto 
fantástico, visa a colocar o agora na amplitude de 
um	fluxo	que	abole	toda	circunstância	de	tempo	
e	lugar.	(PONTUAL,	1973)

A cada passo, Lewy se revela, demonstrando seus 
conhecimentos originais através do Realismo Fantástico – do 
Surrealismo. Como um típico surrealista, ele se caracterizava 
pela	busca	de	um	saber	artístico	e	filosófico,	que	o	lançava	em	
busca de uma incoerência dentro da coerência, corroborado 
pela	leitura	de	livros	de	ficção	e	pela	audição	da	música	clássica.	
Para Jacob Klintowitz:

A obra dele tem dois vetores essenciais. Um vetor 
é a auto descoberta do psiquismo, o homem 
que	 alarga	 infinitamente	 a	maneira	 de	 perceber	
o mundo e esta percepção, uma percepção 
que tem algumas qualidades conscientes e 
muitos conteúdos inconscientes. Ele ao usar 
o inconsciente, ele usa com uma profunda 
técnica, que mostra o controle consciente que 
ele	 tem	 deste	 fluxo.	 O	 outro	 vetor,	 me	 parece,	
é que ele tem uma concepção do mundo, onde 
a sua percepção estabelece que as coisas 
são equivalentes, um mundo total, então o 
mineral, o vegetal a paisagem toda ela tem um 
dimensionamento sacro, todos valem igualmente, 
são essenciais, quando o Walter Lewy faz uma 
paisagem, a pedra parece que tem alma, a 
folha parece que tem personalidade, não são 
elementos	vazios	da	natureza.	(ANEXO	B)

Sua prevalência no mundo dos sonhos, deliberadamente 
incoerente	 proclamava	 a	 renovação	 dos	 valores:	 filosóficos,	
políticos,	 científicos	 e	 morais.	 Seu	 amor	 pela	 sabedoria	 se	
apresenta em suas obras o consciente de sua ignorância, 
no sentido original do termo. No âmbito das relações com o 
conhecimento	 científico,	 buscava	 um	 conjunto	 de	 princípios	
que fundamentavam suas contribuições para uma vida além 
desta. Klintowitz argumenta que:

(...)	do	ponto	de	vista	iconográfico	não	se	vê	isto,	
do ponto de vista psicológico da maneira como 
o	homem	 (Walter	 Lewy)	 encara	 a	 vida,	 eu	 acho	
que não tenho a mínima dúvida. Inclusive há no 
quadro de Walter Lewy, uma persistência em 
trabalhar estas formas surreais mesmo quando 
ele pessoalmente não tinha mercado para elas 
no	 Brasil;	 ele	 era	 um	 homem	 com	 dificuldades	
concretas mercadológicas. Isto só poderia 
significar	 a	 fidelidade	 dele	 a	 formação,	 muito	
grande ligado a um universo que acha que o 
surreal na verdade é a ampliação do real. A outra 
coisa, senão a observação de que a realidade não 
é	uma	contenção	da	classe	média.	(ANEXO	B)

Um homem que foi de encontro aos conhecimentos interiores 
acondicionado por saberes do inconsciente. O trabalho de 
Lewy como surrealista foi de extrema dedicação, mesmo 
tendo	 dificuldade	 em	 venda,	 foi	 fiel	 ao	 seu	 ato	 criador.	 Sua	
contemplação, na busca de compreender a si mesmo, forjou 
seu caráter. Segundo Leite:

Considerado um dos poucos pintores surrealistas 
em atividade no Brasil, Walter Lewy explorou em 
suas pinturas aquilo que Sérgio Millet denominou, 
em	1962,	de	“fantasia	cósmica”.	Dotado	de	técnica	
límpida e segura, o artista concretiza imagens 

3 Neue Sachlichkeit normalmente	traduzido	como	Nova	Objetividade.	Alemão	moderno	realista	movimento	da	década	de	1920,	tendo	o	seu	nome	da	exposição	Neue	
Sachlichkeit	realizada	em	Mannheim	em	1923.	Parte	do	fenômeno	do	retorno	à	ordem	na	seqüência	da	Primeira	Guerra	Mundial.	Descrito	pelo	organizador	da	exposição,	
GF	Hartlaub,	como	“novo	realismo	tendo	um	sabor	socialista.”	(Glossário	da	Tate	Gallery)

entre o real e o irreal – pedras que, destituídas 
de	gravidade,	flutuam	no	espaço,	formas	a	meio	
caminho entre o animal, o mineral e o vegetal, 
passagens extraterrestres e visões de science-
fiction.	 A	 despeito	 de	 absurdas,	 suas	 rochas	
suspensas no ar às mulheres-cactos são de uma 
realidade pictórica a toda prova, impondo-se pela 
construção, pela qualidade do desenho e pela 
sensibilidade do colorido, sem se deixar de lado 
o Apuro da execução e sua extrema tipicidade. 
Porque,	se	é	justo	detectar,	em	sua	arte,	influência	
de outros pintores, notadamente Max Ernest e 
Tanguy, não mesmos justo constatar a maestria 
com que as aglutinou Lewy, sobrepondo-lhes sua 
própria	personalidade.	(LEITE,	1978)

Walter Lewy, um judeu desterrado, fez de seu não ter um ato de 
criação e suas obras representam a união da terra como o céu, 
seus enormes zigurates. Os portais de suas obras habitam sua 
vontade de liberdade. Suas cores, fortes e verdadeiras, fazem 
sentir as melodias do canto de um novo dia. Sua alma encontra 
o equilíbrio entre ciência e o absurdo. Sua arte é realmente 
uma ponte para a irrealidade, que este despatriado encontra na 
amorosidade de seu suporte, um suporte para sua existência, 
suas telas. Este apátrida apresenta em seus pinceis a ligação 
como um momento sublime, e suas tintas o orgânico que 
enraíza seu estado de desenraizado. Para Klintowitz, Lewy era:

(...)	 um	 homem	 profundamente	 voltado	 para	 as	
coisas intelectuais e para as coisas estéticas; 
uma formação muito boa e uma... Na minha 
opinião, evidente amargura. Era um homem que 
estranhava muito o modo de ser brasileiro que 
tinha uma formação muito severa, uma disciplina 
grande quanto pintor, quanto intelectual, e que 
eu acho que estanhava que as coisas do Brasil 
fossem mais soltas, mas... Eu não diria medo, 
mas, descomprometido, então ele me passava 
sempre à impressão de um homem que tinha 
muito coisa a dar e que encontrava um meio 
muito	restrito.	(ANEXO	B)

Em Walter Lewy, os conceitos, as paisagens fantásticas, uma 
visão cósmica e os seus mundos imaginários se ligam ao 
cotidiano através de suas relações naturais com o orgânico. 
Esta integração faz de Lewy um eterno contemporâneo.
Desenhista e colorista, Lewy tinha a base técnica para ser um 
bom surrealista, mas para ser um ótimo surrealista se fazia 
necessário sonhar. A capacidade de representar o sonho em 
pintura foi o dom de Walter Lewy.
Lewy se mostra curioso com uma sociedade cada vez mais 
tecnológica e une em sua obra a tecnologia e o ser humano. 
O mundo orgânico apresenta-se cada vez mais nas obras de 
Lewy com um conteúdo atual. Sua dobra do tempo ressoa com 
o mundo psicanalítico, onde a presença de discos, objetos 
voadores e outros planetas faz comparecer a análise que 
modifica	 o	 formal.	 Seus	 reflexos	 criam	 uma	 fantasia	 real,	 ou	
seja: sua pintura ressalta a ciência, a tecnologia e a psicanálise, 
desobstruindo as tensões obsessivas.

A condição do Realismo Mágico criou a transição para destravar 
a forma sistemática da narrativa das artes plásticas mudando 
assim, sua atividade artística social. Ao ser escolhido para 
ilustrar	a	capa	do	livro	Metamorfose	de	Kafka	em	1956	fica	clara	
a visão que se tinha deste artista.
Os	signos	e	símbolos	de	Walter	Lewy	criam,	enfim,	referências	
para a unidade, a complementaridade de seu existir. Ao 
encontrar no Surrealismo a possibilidade de transbordar seus 
sentimentos e, portanto suas angustias, assim o fez. Com isto 
seus trabalhos existem em obras de arte que possibilitam ao 
observador	mais	 profundo	 identificar	 a	 história	 da	 civilização	
humana e, se a consciência deste observador estiver com 
alterados estados de consciência, pode compreender a origem 
da formação do universo.
Este artista encontrou no Brasil o refúgio para sua vida e 
impregnou sua obra com a fantasia surrealista associada aos 
conhecimentos cabalísticos do judaísmo. Walter Lewy era o 
próprio “athanor” dos alquimistas, transformava dentro de si o 
chumbo escuro em ouro luminoso.
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T R A N S C R I Ç Ã O  D A 
E N T R E V I S TA 
C O M  D I R C E  P I R E S
( E S P O S A  D E  W A L T E R  L E W Y )

10 de 09 de 2010

OG: 1. 2. 3... Gravando... Hoje setembro... Dez... Dia 10 de 
setembro de 2010... Estamos aqui gravando com a artista 
Dirce Pires... E Dirce Pires também esposa e viúva de 
Walter Lewy...
DP: Rsss
OG: Um prazer estar aqui realmente com a senhora... 
DP: Muito obrigada
O.G: Nesse dia ensolarado lindo... e aos 81 anos... 
DP:... EE
OG: Que linda... Como vocês se conheceram? 
DP: Bem... Posso começar?...
OG: Pode... por favor... 
DP: Eu vivia com o Di... OG: Táaa...
DP: Né... ? Lá no apartamento dos Kandinsky... nas 3 
Leões... 
OG: Sei...
DP: Iiiiiii, tínhamos uma amizade muito bonita, iiiiiiiii 
até o Di tinha abandonado a Noêmia...
OG: Tá...
DP: Lá No edifício Ester... que o arquiteto era o Higino... 
Rino Levi né
OG: Certo... tá...
DP: Que construiu lá...
DP: Eu era muito amiga deles também... e de repente 
o Di alugou esse apartamento lá do judeu Kandinsky 
e nós ficamos bom tempo morando lá... mas o Di... não 
pagava... e papapá... e num belo dia o Cícero Dias com a 
Raymond que era jovem chegou... e falou... olha vamos 
para Paris e eu disse foi... e eu fiquei andando na rua...
éeeee
OG: Puxa vida...
DP:... Os Kandinsky não me deixaram entrar... 
OG: Tá
DP: Claro... Uma negrinha espevitada 
OG: Porém linda... rsrsr
D.P:... Porém linda... rsrsr 
OG: Como até hoje
DP: Ah nada... rsrsr... 
OG: Sim...
DP: Então eu fui na Bo Bardi... q eu era muito amiga 
do Bardi... da dona Lina Bo Bardi... sei a vida deles 
toda... que a Lina me contou do pessoal da Bahia... que 
puseram ela para fora... lá em Salvador... papapapapáa... 
aí o Bardi falou sabe... vou falar o seguinte... eu te dou 
um trabalho de modelo e você ganha... eu te pago um 

ordenado para você alugar um quartinho para você 
morar...
OG: Olha só
DP: E foi assim... aí então lá era Roberta Monet,Gastão 
Novelli, Poty, Lazarotto toda essa gente então...
O.G: Olha só...
DP: Tinha Doroti Bastos, Aparício a Regina... e... a 
Regina
OG: Mas como a senhora encontrou o Walter Lewy nessa 
história toda...? 
DP: Foi assim...
OG: Ahah
DP: Aí um belo dia eu fui assistir... eu estava pousando... 
o Walter Lewy fa... tem uma negrinha aí...
OG: Ahn
DP: O Walter Lewy foi olhar... e era eu... 
OG: Sei...
DP: Aí ele fa... vamos almoçar junto... eu esperei... 
esperei...muito... era o poço do dia... o dia era o vulcão... 
e o Walter água morna...aquele riacho gostoso de botar o 
pé...
OG: Ahhh que bonito...
DP: Aí fomos almoçar... eee... eu ja tinha naquela 
época... naquela altura procurei um tio meu que morava 
no cortiço la perto do Vai – vai...
OG: Sei...
DP: Aí meu tio falou fica dormindo aqui enquanto depois 
você e arranja... e eu fiquei... lá... um belo dia o Walter 
chegou lá... e agente nunca tinha muita coisa... e então 
ele levou...carro...e essas coisas .para agradar meu tio... 
e eu cheguei no museu... e ele falou vem aqui para te 
pedir para morarmos juntos... eu falei não vou eu não te 
amo... eu só ando com gente...homem para mim tem que 
ter amor...
OG: rsrsrs
DP: Ele falou mas você acostuma... eu sou uma pessoa 
simples... eu tenho um sítio em Vila Galvão... e... meu 
tio falou é melhor que você vá mesmo... porque você tá 
pousando meu tio ignorante coitadinho... o Belarmino...
famoso Belarmino...
OG: Sei sei
DP: Pelada com vai pegar um resfriado uma 
pneumonia... coitado do meu tio...
OG: rsrrs
DP: Falei vou pensar... depois de uns 15 dias o Walter 
tornou a voltar lá OG: Isso na cidade do RJ?
DP: Não em São Paulo! OG: Ah já tava aqui?
D.P: Na Bela Vista!... OG: Ah na Bela Vista?...
DP: No cortiço do Vai vai... OG: Olha só
DP: Lá tinha os bailarinos... OG: Sei
DP: O Genésio... o Pato n’água... toda aquela gente... eu 
fiquei amiga... mas nunca ui bailarina não... só era...
OG: rsrsr
DP: Gostava de zanzar só 
OG: SeiD
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DP: Aí o Walter voltou... eu falei bom... daqui uns dias 
e eu vou... aí arrumei minha trouxinha que não era 
muito...né
OG: ahn
DP: E fui morar com o Walter em Vila Galvão... 
OG: Olha só
DP: Mas era um lugar terrível... 
OG: ahn
DP: O Walter Lewy gostava muito de planta... era 
botânico formado na Europa... e tinha umas estufas de 
planta... eu aprendi a falar latim... porque as plantas 
vinham tudo com nome em latim
OG: Sei
DP: Que ele escrevia para o mundo inteiro... num tinha 
sapato... num tinha roupa... num tinha dinheiro... mas 
pra escrever carta e comprar livro de ficção científica e 
livro de arte... ele arrumava...
OG: Ele arrumava dinheiro...
DP: Nãaaaaaaaao... com o Stefano da Cosmos 
OG: ah é?
DP: com Stefan
OG: sei sei... claro...
DP: O sobrenome que tenho né...
OG: Eu to espantado... com a memória da senhora... os 
nome e os sobrenome... os locais...
DP: Aí é pois é aí comprava livro de Stefan... dava um 
colarzinho pra para pagar... vinha aí o La também que 
era lá na
OG: Linda
DP: Lá na Praça Ramos de Azevedo... né na Galeria... 
OG: sei
DP: Tinha a Sara, tinha o Raimundo de Oliveira 
OG: olha isso... a senhora lembra de todo mundo...
DP: é... Cidô... que tinha uma paixão pela Flavia... né... 
OG: é
DP: a Flavia Rossará... 
OG: rsrsr
DP: Aí descendo... o Walter tinha essas estufinhas... 
eeeee
OG: Mas o que a senhora sabe...? o Walter... a família do 
Walter... ele falava da família...?
DP: Eu sei também... o Walter era muito jovem... 
OG: sim
DP: Entrou numa escola numa cidade alemã de arte... 
OG: tá
DP: Lá tinha Max Ernst... 
OG: Tá
DP: Tinha esses alemães impressionistas... todo o grupo 
que agora não lembro quem são mas lendo já sei quem 
é...
OG: tá
DP: iiii vários pintores famosos... e eram muito jovens... 
e el era menino...
OG: sei
DP: E naquela ocasião... ele tava estudando canto com o 
compositor da Viúva alegre
OG: Ele estudou canto?
DP: Eu tenho até o retrato dele 

OG: anh
DP: com o compositor, como é que é o nome...? Da Viúva 
alegre...? 
OG: ah não lembro o nome... não tem problema...
DP: num tem problema mas eu sei quem é... 
OG: claro...
DP: aí ele tinha desistido de cantar no grupo dos 
jovens...meninos cantores
OG: sei
DP: e decidiu estudar pintura que ele já era pintor...
OG: certo
DP: era desenhista... então os pais que eram 
comerciantes... o pai dele era um homem comum... a 
mãe era duma família relativamente boa...
OG: sim
DP: até tinha um prefeito crescido na Alemanha... tinha 
um dinheirinho tinham uma aposentadoria... qualquer 
coisa ajuda o alemães... então pagava as escolas para o 
Walter... e o Walter ir comprando os deseinhos desses 
pintores agradava era bem recebido e atendido... e 
assim o Walter foi crescendo...
OG: Sei, ele tinha irmãos? 
DP: Não, filho único
OG: ah filho único?
DP: é
OG: E ele tinha primos próximos...? 
DP: Tem da família...
OG: sei
DP: o tio Wilian que morava em... na cidade que tem a 
navegação fluvial... 
OG: como é o nome dele... tio...?
DP: Wilian
OG: Wilian? Ahhh
DP: Fabric... tinha uma fabrica de guarda-chuva... 
cheguei a ver... 
OG: sei... tá... era o irmão do pai dele...
DP: é parente
OG: ah... era parente... tá bom
DP: é ele era duma família de gente que tinha uma 
situação financeira não demais... mas suficiente
OG: sei
DP: para ter uma boa educação OG: uma classe média 
européia
DP: O Walter era um príncipe... 
OG: olha que lindo...
DP: educadíssimo... falava 7 idiomas... e assim nós 
fomos vivendo, fomos vivendo... e
OG: sei éeeeeeee... então por causa da sua já relação com a 
arte... Dirce... você conseguiu compreender esse homem... 
né...como você acabou de chamá-lo de príncipe... né
DP: é
OG: é... qual foi o motivo... o motivo dele vir para o Brasil...? 
... foi realmente a questão Nazista?
DP: foi... foi... OG: sei
DP: foi muito grande porque ele chegou a fazer uma 
exposição na Alemanha...
OG: tá
DP: uma pequena exposição... de desenhos e fez duas 

figuras caídas 
OG: sei
DP: e intitulou os operários bêbados... 
OG: olha só... tá
DP: e o o estado Hitler... que seje OG: simmmmmmm
DP: foi procurar naquela cidade que eles moravam os 
pais se amedrontaram... e falaram sabe Walter... quer 
saber de uma coisa... a melhor coisa que você faz... é sair 
da Alemanha... nós somos mais idosos... e temos uma 
situação mais ou menos nobre... e os alemão tinham 
os aristocratas porque os alemães... europeus sempre 
foram assim... né
O.G: é
DP: e nós ficamos aqui... aí o Walter veio pela Holanda 
né;... 
OG: certo...
DP: Os passaportes tudo eram tirados para navegação 
holandesa e OG: certo
DP: e chegou... ja tinha o interesse de morar em Nova 
Iorque... OG: ahnnnnnnnn
DP: mas quando ele chegou em Santos ficou procurando 
a Estátua da Liberdade...
OG: sei sei...
DP: e com o Primo dele que também fugiu... o Wiliam...
né OG: sei
DP: que já morreu também... aí falei bom... em Nova 
Iorque o Walter já sabia falar inglês, muito bem...
OG: então então ele falava inglês... bem alemão, inglês
DP: e francês também
OG: francês também... português ele não falava? 
DP: não mas falava espanhol
OG: ah,... ele já falava espanhol.
DP:... ele parou espanhol... eeeee disseram assustados... 
porque desceram em Santos eee não tinham 
conhecimento com ninguém...
OG: entendo
DP: e aí foi aí que começou a trajetória da vida de Walter 
Lewy em São Paulo OG: então ele saiu de Santos e veio 
para São Paulo?
DP: Pra São Paulo... moravam numa pensão na Rua São 
Joaquim... OG: tá... na Rua São Joaquim?
DP: na Liberdade... 
OG: ta
DP: e nessa pensão 
OG: annn
DP: estava morando Jorge Amado... OG: olha só...
DP: é
OG: sei
DP: uma senhora casada com um senhor muito exigente 
que fazia uns bolinhos de carne do tamanho de uma 
bolinha de gude
OG: rsrsr
DP: e achava ruim que os pensionistas achavam que não 
tavam bem servidos...
OG: olha rsrsr
DP: isso me contou com o tempo 
OG: sei
DP: mas de um tempo pra cá mais pra lá... ele encontrou 

o senhor Walter esse que tem propaganda... né
OG: sei... agência de propaganda...
DP: se instalou... começou a trabalhar... ele também 
tava começando...
 OG: tá
DP: e aí o Walter ali se afirmou como desenhista... e 
fazia os desenhos queeee...
OG: que a agência pedia...
DP: que a agência pedia... inclusive também eram 
alemães... 
OG: ah... certo...
DP: alemães ou... austríacos... qualquer coisa assim... 
OG: sei sei
DP: então foi fácil dele viver OG: claro
DP: nessa altura...
OG: uma pessoa de sorte não...?
DP: não... não foi muito de sorte... rsrsr OG: ah não não?
DP: ah vivia uma vida normal... 
OG: sei sei
DP: mas como ele era uma pessoa meiga... dócil, calmo 
OG: sei
DP: muito educado... uma pessoa educadíssima...tinha 
uma educação esmeradíssima...
OG: um príncipe... como a senhora falou... 
DP: é um príncipe...
OG: por isso que ele se casou com uma princesa... rsrrs 
DP: não... casou com uma negra...
OG: toma... toma café
DP: e nessa altura ele foi viver da... propaganda 
OG: sei
DP: aí conheceu o Rebolo... Dna Bei, Carlos Escriba, 
Joaquim Tenreiro... 
OG: olha
DP: ann... e outros
OG: então aí ele sentiu o retorno dele em ser artista? 
DP: Aí que ele começou mas ele já desenhava...
OG: ta
DP: quando eu fui para morar em Vila Galvão nesse sítio 
onde ele tinha... tinha tantos quadros la... mas tannntos 
quadros... e o Val... empueradíssimo OG: tudo óleo sobre 
tela?
DP: tudo óleo sobre tela 
OG: Tudo surrealismo?
DP: tu... surrea... não é tudo surrealismo mesmo OG: 
mas tinha alguma coisa que não era antes? DP: Não 
alguma coisa assim era...
OG: sei
DP: aí nós conversávamos a noite e ele achava q eu tinha 
que me educar 
OG: certo
DP: conhecer arte... eu já tinha começado com o Di 
Cavalcante... mas com ele seria mais profunda... e 
nessa altura eu fui gostando de viver e ele me mostrava 
Braquet Léger, Matisse,toda essa gente toda né... e 
entao ele dizia...eu pinto surrealismo mas eu não gosto 
de Salvador Dali... e eu dizia porque você não gosta de 
Salvador Dali... porque ele é muito comerciante... 
OG: anhhh

7170



DP: ele só pensa em dinheiro... 
OG: e era mesmo
DP: é era muito comerciante... mas ele é tão interesseiro 
que ele casou com a mulher do Paulo Leiloá
OG:  ta 
DP: a Gala
OG: isso... que memória hein 
DP: é
OG: que memória linda 
DP: eu sou ótima nisso
OG: é Dirce... porque... você falou que ele comprava... 
porque que ele comprava muitos livros de ficção e se 
transformou num surrealista... você tem uma idéia??
DP: tenho idéia sim... porque a ficção levava ele 
num mundo extraordinário OG: e porque que ele 
ia nesse nesse realismo fantástico... nesse mundo 
extraordinário... porque ele gostava tanto... disso
DP: ele gostava da transformação da vida do mundo das 
coisas então ele lia essa ficção
OG: certo
DP: que era o sonho dourado dele 
OG: anh
DP: para ele transmitir... dentro de suas telas... 
OG: entendo...
DP: é
OG: e ele conseguiu... você até falou da botânica... né que ele 
gostava 
DP: ahnn isso também... foi bom você me lembrar... ele... 
como ele falava vários idiomas né...
OG: sim
DP: então ele escrevia para todos os jardins botânicos 
do mundo... recebia as plantas... cactos... ne cactácias 
suculentas e tradiskanti e essas coisas todas... que eu 
conhecia muitas plantas também... eu era jovem então 
eu tinha uma boa cabeça...
OG: Você ainda é jovem 
DP: é
OG: rsrsr
DP: então eu via os nomes das plantas... né
OG: sei
DP: flaviskantia... e falava das plantas nacionais, 
brasileiras, africanas, australianas... tudo que ele queria
OG: ele juntava tudo isso com ficção 
DP: é... ele transformava
OG: é e ai ele transformava... então ele percebeu que o 
surrealismo ele poderia navegar nesse leito... ne nesse 
conhecimento
DP: é ele dizia o surrealismo só morre se morrer em pé 
OG: olha o que ele quis dizer com isso?
DP: ele sempre falava... não... o surrealismo pra mim 
não morre... só morre se for de pé
OG: ele sempre se manteve fiel né...? ao... 
DP: é
OG:... ele fez parte de algum grupo de artista aqui no 
Brasil? 
DP: Olha pra falar a verdade ele era amigo de todos...
OG: ta
DP: ele sempre foi uma pessoa muito dócil e fácil de... de 

lhe dar... em entrevista a Liz Beth e ela falou a mesma 
coisa que eu to dizendo... ele tinha assim uma atração 
enorme pela Liz Beth... tinha conhecido ela na barriga 
da mãe... praticamente né
OG: sei sei
DP: então a Liz Beth para ele era uma pessoa que 
podia se transformar e... numa grande conhecedora de 
discussão de arte do mundo... né...
OG: sim... simm
DP: eeele lia muito sobre aquela argentina... que saiu da 
Argentina e foi morar em Paris...
OG: tá...
DP: você sabe... deve saber quem é... uma pintora 
surrealista... 
OG: poxa vida...
DP: tal... eu vou lembrar
OG: a senhora lembra daqui a pouco... não tem problema 
DP: argentino né...
OG: Argentina... tá 
DP: lésbica...
OG: Argentinaaa 
DP: e lésbica 
OG: táaa
DP: já vê a figura do homem sempre maltratado e as 
mulheres maravilhosas...
DP: olha só
DP: atende o nome de Chicótia... essas coisas né... 
OG: sei sei
DP: o Walter tinha assim uma simpatia por ela muito 
grande
OG: rsrs é... uma pessoa que buscava a verdade ne... dela na 
vida... agora então ele nunca pertenceu realmente a um um 
grupo...ele era amigo de todos... mas ele sempre se manteve 
fiél a questão do surrealismo...
DP: mas no Brasil ainda não tinha o a corrente 
surrealista ainda 
OG: não... né
DP: então tinha Ismael Nery... 
OG: isso
DP: que ele sempre falava que era uma cópia de Marc 
Chagall...
OG: tá
DP: e rsrs... 
OG: ta certo
DP: outros eram Lourant Saint Eve Lourrant Saint 
OG: sim sim... olha
DP: rrs... e outros mais... né
OG: e porque ele trouxe realmente um surrealismo típico... 
forte
DP: é típico... assim o que ele sentia que a vida era uma 
transformação muito grande dentro do surrealismo...
OG: vocês volt... quando vocês ficaram juntos essa vida 
toda... né 
DP: é 50 anos
OG: poxa 50 anos? Olha que lindo... vocês volt... vocês 
chegaram a voltar a Europa
DP: anh sim... 2 vezes
OG: e como foram essas viagens?

DP: bom primeiro anh nós fomos para a Alemanha... 
OG: tá...
DP: na casa dos Bergue... que era gente muito rica... que 
ajudam pobres...
OG: anhn
DP: eles eram donos duma mansão imensa na Chácara 
Flora... 
OG: tá
DP: na rua Visconde Pontes... 
OG: sei
DP: seguro né
OG: e a família do Walter existia? 
DP: não... só tinha o primo
OG: tá sei. esse Wilian...
DP: é... e depois o Walter ficou muito sentido com os 
judeus... porque ele trabalhou nessa firma de desenho...
OG: sei
DP: mandava dinheiro para essa firma que era no Teatro 
Municipal... 
OG: sim...
DP: no Círculo Israelita dali... não é 
OG: tá
DP: e mandava dinheiro e eles nunca deram uma 
atenção necessária... os pais já tinham sido mortos no 
campo de concentração... os velhos né
OG: poxa vida
DP: levaram toda obra que eles tinham... porque eles 
eram assim... amantes de arte... os pais... né...
OG: entendo
DP: então tinha o grande Otto Otto... Groz
OG: sim sim 
DP: rsrs
OG: olha é é lembro sim
DP: lembra? não vai dizer que to inventando... né... rsrs
OG: não não... e e realmente agente conhece um pouco da 
história... 
DP: o Otto Groz
OG: e depois a senho... vocês foram para a Alemanha... 
DP: fomos... fomos na cidade onde o Brasil perdeu a Taça... 
OG: rsrsr... sei...
DP: e lá tava passando o metrô... 
OG: ahnnn
DP: era numa das casa onde o Otto morou... OG: sei
DP: e nesse dia ele ficou muito triste... e até quase 
chorou... alias chorou mesmo... de saudade dos pais... 
dele ter abandonado os pais pra vim no Brasil...
OG: e a senhora lembra quando foi isso...? 
DP: ah lembro... eu tenho...
OG: mais ou menos... a data...mais ou menos... 
DP: eu vou lhe dar...
OG: tá... tá bom... ta bom agora... depois vocês foram para a 
França...?
DP: não depois nós fomos para outros países, depois 
fomos para a Holanda... para ver se podia olhar... onde 
que o Walter perdeu os quadros... né que não tinha 
onde ficar... depois fomos para Londres... conhecemos 
vários pintores ingleses... e até senti que não sabia falar 
inglês... infelizmente...

OG: mas tinha um bom companheiro que sabia falar... eee 
DP: sim... tinha... tinha
OG: é
DP: depois fomos para a Itália... OG: Poxa... que bela 
viagem...
DP: vimos o Paulo Rissoni... 
OG: sei
DP: que era marido da Rossin né OG: sim sim
DP: e a filha hoje já tá uma mocinha... a filha... e tavam 
separados... e eles tavam na praça da Espanha lá... de 
madrugada... e nós íamos de madrugada para fazer... 
conversar com Paulo Rissoni...
OG: a universidade da Vida... lhe fez... não... 
DP: é
OG: poxa vida... que faculdade... que universidade a 
senhora teve... a senhora e o Walter... não...
DP: eu aprendi muito
OG: e aí ele deve ter aprendido muito com a senhora 
também...
DP: ah num sei... rsrs... aprendeu comer arroz e feijão... 
rsrs... de batata... né
OG: rsrsr... e vocês foram duas vezes para fora...? 
DP: Duas vezes
OG: foi essa vez e... a outra vez como é que foi...? a senhora 
lembra? 
DP: da outra vez foi assim... foi uns bergues... em tá... 
em Dusdosh.
OG: tá... Induseldof... ahhhhhhh 
DP: sociedade da arte... né
OG: isso
DP: onde nasceu... estava aquela Claudia modelo... né... 
que eu gostei muito de ver
OG: olha só... tá
DP:... a Claudia Schiffer... né OG: isso isso... isso...
DP: é deve ser...
OG: é ahn... .e vocês tiveram filhos...? 
DP: o Lelé!!
OG: o Lelé?
DP: é
OG: ahaaaaaa
DP: fez 50 anos o Lelé. OG: nossa
DP:... e a filha... a filha tem 52 e ele tem 50... OG: então o 
filho de vocês é o Lelé... ?
DP: é
OG: e o Lelé...hein?
DP: O Lelé é que nem o Walter... só que não tem 
atividade... não sabe pintar...
OG: sei
DP: e aliás... até nem é grande amante de pintura... OG: 
entendo
DP: ele tem outras escolhas... OG: outras escolhas... né
DP: e a filha também não despreza a arte... porque ela é 
mais taciturna. 
OG: olha... ta bom... ta bom... Bem... o Walter fez várias 
exposições... fez várias Bienais... Dirce fale um pouco do 
mercado do Walter... quando como foi o caminhar dele... a 
ascensão dele
DP: olha o mercado do Walter não foi um mercado 
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muito feliz... mas ele também nunca ligou pra ganhar 
dinheiro...
OG: tá... haja visto o Dali o que ele achava... 
DP: a verdade é essa
OG: entendo
DP: o Walter nunca foi uma pessoa de pensar em altos 
ganhos 
OG: entendo
DP: ele gostava muito de viver a vida simples e tanto 
que quando nós fomos morar no Real Parque ele sentia 
saudades de Vila Galvão...
OG: olha
DP: Lá cantava os passarinhos tinha cobra no quintal 
que... a água era puxada de poço...
OG: olha
DP: e lá nós recebemos visita do Penaque... com dna. 
Filomena Matarazzo... 
OG: olha tá
DP: mãe dos meninos... ela gostava muito de me 
alertar na vida... posso dizer isso eu conversava 
muito com ela... contava minha vida...uma mulher 
atenciosíssima... o Penaque ficava vendo as plantas... 
mas nunca se interessou por botânica,mas era um 
homem muito bonzinho...
OG: sim
DP: e dna Filomena 
OG: claro
DP: sentava comigo... e aliás...eu posso dizer com todo 
coração que todo o pessoal que o Walter conheceu... 
o estrangeiro... que eu só vivi com estrangeiros... 
infelizmente eu nunca tive uma aproximação com os 
negros... depois que eu fui viver com o Walter... já não 
tinha muito com o Di Cavalcante... mas o Walter... o Di... 
era um homem de versos...
OG: entendo
DP: se dava com todo mundo... o Walter era um homem 
que gostava de literatura...
OG: um homem introspectivo 
DP: bastaaante...
OG: sei agora só voltando um pouquinho mais... então o 
mercado dele claro que existiu... ele teve sua ascensão só 
que ele não se dedicou...
DP: nãooooo... ele não ligou... 
OG: Não... ele não ligou... né...?
DP: não não ligava mesmo, eu as vezes dizia Walter 
porque agente vive tão mal...? nós vivemos com 
dificuldade... eu vou voltar a fazer isso... fazer aquilo e 
fazer aquilo... ahnn
OG: Olha só...
DP: mas ah... mas eu acho que...
OG: e Dirce quais foram os marchands ou as Galerias que o 
Walter Lewy trabalhou...?
DP: tinha la o Bachisque la no Rio de Janeiro... OG: tá
DP: né
OG: se sei ta
DP: até tenho um convite dele... eu posso te dar... 
OG: ta bom... ah eu quero ver... quero ver...
DP: o Walter... andando com a procissão no ovo... lá 

OG: o Bachisque no Rio e aqui em São Paulo?
DP: Aqui em São Paulo tinha... pra falar a verdade nem 
sei... acho que nem tinha tantos...
OG: o Aldo Marchand trabalhou com ele... não trabalhou?
DP: é... trabalhou... nós perdemos a casa e nós ficamos 
dormindo na rua... viu...
OG: puxa vida
DP: é isso é chato... mas todo caso...
OG: mas faz parte... e agente vai aprendendo com isso... né. 
DP: vai
OG: querida... vamos aprendendo mesmo... eu... essa... 
mas um homem... a entrevista que eu vi de vocês no “de 
conversa em conversa” com Jaime Lerner...né foi... que... 
hoje vou até vou lhe dar de presente... na TV Cultura... eu 
tenho um CD...
DP: Jaime Lerner?
OG: é o Lerner num foi? Foi a entrevista que vocês deram na...
DP: é mas deve ser eu...
OG: é isso não tem problema... mas eu... vou... eu quero... 
eu faço questão de lhe dar... acho importante... você não 
mudou muito nao... viu... você continua a mesma mulher 
dinâmica... e bonita...
DP: anh... rsrs
OG: continua... acredite...
DP: ajudou muito... pq eu podia andar na rua e de 
repente arranjava um camarada... ir num apartamento 
riquíssimo lindo... com janelas latronomicas... eu 
conheci todos os milionários do Brasil...
OG: olha e e todas essas pessoas agora... o Walter...todas as 
vontades do Walter como você bem colocou ate hoje... é o 
conhecimento político desse homem... Walter... ele tinha um 
conhecimento político muito bom... que ele era um grande 
estudante da vida... não era...?
DP: era... sim... o conhecimento político do Walter... e... 
eu não sei se devo dizer isso... mas nós temos agora o 
presidente Lula... então eu posso falar sobre isso...
OG: claro
DP: o Walter era muito simpático... com a vida do 
operariado 
OG: claro... ao socialismo... ao comunismo
DP: é ao socialismo até demais... ele gostava muito... 
muito... eu até achava que o Lula e o Zé Dirceu
OG: sei...
DP: seriam a dupla para o Brasil mudar o sistema 
capitalista... 
OG: olha
DP: que o país tinha... 
OG: sei
DP: não virar um país comunista, mas um país assim 
médio... 
OG: é um socialista... claro
DP: é médio médio 
OG: claro... entendo
DP: e ele achava que o Zé Dirceu era mais potente e que o 
Lula era mais sonhador... mais romântico...
OG: é... agente vê essas histórias acontecendo hoje... o 
Walter deve estar assistindo isso la de cima... rsrs
DP: eu to dizendo isso porque já passaram tantos anos... 

OG: olha que visão ele teve... então... não... ?
DP: é ele achava o Zé Dirceu dinâmico... duma conversa 
agradável de se escutar... até... considerava o Walter um 
pouco esse grande homem da Rússia, não o Stalin... o 
outro...
OG: ai
DP: o que morreu no México... OG: ah o Trotski
DP: ele é um Trotski
OG: é ele mesmo... olha aí que memória...
DP: e um outro também que era magrinho... também... 
era 3...
OG: sei... sei... então ele tinha realmente uma visão 
socialista... então agora a literatura... ele gostava de 
literatura de ficção...
DP: é gostava
OG: ele gostava de física... química...?
DP: é...
OG: não tanto... era mais de ficção mesmo... DP: é ficção é 
que ele tinha...
OG: e esporte??
DP: Futebol detesta... OG: é… rsrs?
DP: é...
OG: eu também... rsrsr
DP: quando ligava uma televisão futebol ele já desliga... 
rsrs 
OG: ele chegou a fazer algum esporte... alguma coisa?
DP: Naaaada
OG: mas ele sempre foi... vocês dois sempre foram 
esbeltos... 
DP: sempre fomos magrinhos...
OG: é... isso é importante... não... agora eu quero fazer uma 
pergunta bem bem...
DP: faça a que quiser...
OG: quem que ele teve como amigo...?
DP: amigo íntimo dele vou dizer quem era... o Burle 
Marx,que ele tinha assim um carinho especial... Roberto 
Burle Marx...
OG: olha só 
DP: o Zigfridi 
xzzzzzzz
OG: tá
DP: o Rebolo... ele gostou muito mesmo... apesar dele ser 
uma pessoa que não tinha aquela ligação cultural como 
ele tinha
OG: sei
DP: mas o Rebolo tinha uma alma 
OG: boa
DP: agradável... 
OG: entendo
DP: gostava... aí ele tinha uns amigos... pra falar a 
verdade... acho que o espírito socialista do Walter era 
tão grande que ele gostava muito de se dar com gente 
que eu não gostava... que considerava gente baixa...
OG: ahnnn... olha só... 
DP: rsrs
OG: ele conseguia ter amigos... como grandes artistas... 
homens ricos... e ao mesmo tempo operários
DP: é exatamente

OG: ele tinha essa... então... falando em operário... falando 
em pessoa de convivência social... me fale um pouquinho 
do Walter Lewy... do judeu... o que que ele tinha... ele tinha 
religião judaica... ?
DP: não ele não tinha religião nenhuma 
OG: não tinha?
DP: não... tanto que muitas vezes eu falei Walter,eu 
to vendo que esses conhecidos seus judeus estão 
prósperos... e... tão sempre com a vida em ordem... com 
suas famílias... que eu enxergava também né...
OG: claro... claro
DP: eu tenho que trabalhar para te ajudar... e... trabalhei 
bastante... viu... 
OG: sei
DP: eee... aquele que é muito amigo nosso... também... 
esse que faleceu agora morava na Av. Angélica... o 
marido da... Guersoni...
OG: ahhh... o Guersoni... 
DP: é
OG: claro... eu o conheci... também... ele faleceu?  
DP: faleceu... faleceu faz tempo...
OG: ah olha só
DP: eu senti muito...
OG: ahnn então ele era de pais judeus, de avos judeus... né 
DP: de pai de mãe de avó de família toda...
OG: família toda de judeu 
DP: é
OG: muito bem... mas ele nunca se deteve ou se dedicou a 
religião judaica.? 
DP: Não não...
OG: ele não tinha religião? 
DP: herege mesmo...
OG: certo...! Olha isso mesmo... Agora a relação do 
Walter de tradição judaica... Dirce ele se envolveu com a 
comunidade judaica aqui no Brasil? 
DP: não...
OG: não
DP: ele tinha bastante amigos judeus OG: sei
DP: muitos, mas nunca discutiam religião, discutiam a 
vida comum, a vida pessoal, o seu trabalho
OG: sei
DP: mas dizer que ia numa sinagoga de jeito nenhum... 
nem igreja nem em lugar nenhum...
OG: a comunidade chegou... a comunidade judaica chegou a 
comprar obras do Walter?
DP: A maioria deles como Adolpho Volpi, 
OG: olha só
DP: que comprou bastante coisa dele... o Bernardo 
Godisadi 
OG: ahhhhh certo...
DP: comprou 400 quadros do Walter em 30 anos, 
OG: que beleza... sei...
DP: nesses 30 anos OG: a família Safra?
DP: o seu José Safra também muito simpático... até 
covinha o senhor José comprou...
OG: rsrs
DP: tão bonzinho...
OG: olha... depois vamos conversar sobre isso também... rrs
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DP: e devo muita obrigação... só sinto que o senhor José 
que ficou tão rico e nós perdemos o contato...
OG: ahnn
DP: mas... gostaria muito de conversar com ele... 
OG: sei
DP: mas vou ver lá se arranjo com o pessoal que dirige a 
parte a parte de compra... e ... eu...
OG: mas conforme for nós poderemos voltar... 
DP: não
OG: a ter uma ligação...
DP: você ta dando isso aqui... ? também...?
OG: é...veja só... não se preocupe... é uma coisa nossa... é 
nossa... Dirce, vendo os quadros do Walter... agente percebe 
que ele tem... né um surrealista... ele trabalha muito o 
simbolismo na obra dele, então você encontra 3 pedras,3 
gemas, colunas... né...
DP: ele faz sempre isso
OG: e essa numerologia que ele utilizava na obra, tinha todo 
um conhecimento por de trás...?
DP: olha ele nunca foi uma pessoa que ligasse a religião 
com ceticismo com coisa parecida...
OG: sim
DP: mas ele tinha fixação sobre coisas redondas... OG: 
táaaaa o orgânico...
DP: coisa assim desse tipo... colunas que ele sempre 
gostou muito... ele sempre achou que isso era o símbolo 
daquilo que ele gostava de ver dentro dessa obra...
OG: ele nunca teve assim participação com grupos 
esotéricos? 
DP: não!
OG: não?
DP: não nunca, apesar de gostar muito da Dna Geni... 
OG: anhhh quem é dna. Geni?
DP: Dna Geni Klabin... OG: anhhhhhhh
DP: ele gostava muito... Dr.Loshi, que é o cunhado dele, o 
Chaves que é arquiteto que fez a casa modernista...
OG: sei
DP: até assim o dr. Loshi numa ocasião que fiquei 
doente, o Dr Loshi tratou de mim, tinha o escritório... o 
consultório na Barão de Itapetininga, eu conheci vários 
elementos, conheci Lasar Segal que eles eram...
OG: e ele conhecendo essas pessoas ...esse tratar na obra 
dele... ele nunca se envolveu por exemplo... com uma 
maçonaria...
DP: não... nunca acreditou, nunca ele quis acreditar em 
religião... OG: entendo
DP: o homem se faz por si... 
OG: olha só tá
DP: ou ele tem... ou não tem...
OG: entendo... eu tenho visto muito nas obras dele tambem 
uma mulher muito bonita... azul...
DP: era eu...
OG: ahnnnnnnnn 
DP: a Dirce Pires... 
OG: olha só
DP: é
OG: então então veja que lindo, né... o que estamos 
aprendendo aqui... eu sou um mestiço...né

DP: você falou
OG: eu sou um mestiço... eu sou um mestiço... então agente 
entende muito bem o que que é ser aceito... o que não é ser 
aceito...
DP: é
OG: então um judeu alemão vindo morar no Brasil... se 
casou com uma negra...
DP: duas vezes...
OG: duas vezes o que??
DP: a primeira mulher dele era uma negra também... 
mas 
OG: a é?
DP: mas morreu jovem... 
OG: qual o nome dela?
DP: Gertrudes... 
OG: Gertrudes? 
DP: é
OG: então o Walter ele tinha realmente uma queda por 
negras... 
DP: é... tinha
OG: mas tinha que ser bonita... né... rsrs
DP: é... quando ele casou com ela eu era muito criança... 
e quando eu entrei na vida do Walter ainda ela estava 
viva... então ela estava casada... vivendo... tinha se 
divorciado... e nunca tiveram filhos...
OG: tá
DP: e ela casou-se com um italiano chamado Paulo Dioli 
OG: mas que memória sua... hein... puxa vida...
DP: é Paulo Dioli... as tias eram italiana... amiga do 
Giancarlo Palante... 
OG: ta
DP: e tinham uma casa de corda e barbante 
OG: rsrsr
DP: na rua Florêncio de Abreu
OG: então o Walter era realmente um homem do planeta... né  
DP: ele era totalmente diferenciado da vida judaica
OG: sim
DP: porque o judeu... eles querem casar só com mulher 
judia 
OG: isso
DP: e o Walter se achava no seu direito de casar com 
aquele que amava... 
OG: certo
DP: pronto...
OG: olha... perfeito... ele amava mesmo... como você
DP: a religião pro Walter não era caminho de amor, 
caminho de amor era coisa do coração...
OG: poxa vida...então essa mulher linda... em tom azul 
escuro é você...? 
DP: é... é
OG: olha
DP: eu mesma... eu já cansei de falar isso...
OG: você sabe mais ou menos quantos desenhos quantas 
pinturas o Walter produziu em vida...?
DP: posso dizer sim porque os dois livros que o Walter 
tinha de copias de... dos desenhos que ele fazia ta com 
senhor Jose Safra...
OG: ahnnnnnn... existem esses 2 livros...? 

DP: eu tive que vender.
OG: sei
DP: porque quando chegamos aqui sem nenhum 
tostão... que o Walter pela primeira vez na vida dele...
ele acreditou que ele ia encontrar um mundo diferente 
nos Estados Unidos porque ele nunca gostou de ir para 
os Estados Unidos... desde a ocasião quando chegou 
no Brasil procurando a Estátua da Liberdade em 
Santos,mas no decorrer disso eu fui convidada pra ir 
para os Estados Unidos... com meu trabalho... uma 
pintura bem tropical não digo, mas bem pitoresca... 
original do povo brasileiro...
OG: entendo
DP: porque vou te dizer uma coisa pra você... até hoje... a 
Europa... os Estados Unidos na meu ver... que ha muito 
tempo que não vou lá... mas na época que eu vi... o que 
eu faço é o que eles encaram o Brasil... O Brasil pra essa 
gente acho que não cresceu muito no seu aspecto...
OG: entendo
DP: ta errado ou ta certo??? O que eu to falando...
OG: olha eu acho que hoje em dia nós temos tantas 
frentes pra se analisar quanto a isso... não é
DP: é
OG: eu acho bastante complexo esse assunto... agora... 
DP: o Walter achou que cada Bienal
OG: anhh
DP: a mudança da pintura vai direto nos pintores 
renomados ou não renomados, aqueles apresentaram 
seus trabalhos nas Bienais
OG: aproveitando olha... esse caminho que você pegou 
agora Dirce... 
DP: é
OG: ele fez... várias Bienais... pelo que eu tenho notícia... 
foram 9 Bienais... 
DP: é deve ter sido
OG: é? olha veja só... agora esse é um homem que adquiriu 
uma importância como artista no país que ele abraçou 
como casa... né...
DP: é
OG: muito grande... o que que... qual a importância que ele 
deu à arte... ele dava à arte à vida do ser humano...?
DP: pois é... o Pfeiffer...não sei se você lembra dele... 
OG: sei
DP: meu compadre... ele é padrinho da minha filha... 
OG: sei
DP: e nos últimos anos de vida... eu fui muito na casa 
dele... o Walter já tinha falecido... e nós ficamos mais de 
50 anos com a Inga Pfeiffer... a esposa também faleceu 
né...
OG: sim
DP: e ele escreveu um artigo a meu respeito que até vou 
dar para você que vai gostar de ler...
OG: por favor...
DP: e ele dizia sabe Dirce... a pintura do Walter... não é 
que ela não é aceita financeiramente... o caráter próprio 
dele está dentro da pintura dele... e esse caráter faz 
com que ele renegue... que entre dinheiro na sua vida... 
porque ele sempre sofreu as arguras de família que tem 

dinheiro, não que os pais fossem milionários, mas eles 
tinham uma situação de trabalho... é verdade...
mas esse trabalho que o Walter fazia dava para ele uma 
satisfação, desde o momento que esse dinheiro não 
viesse em grandiosidade...
OG: entendo... então ele tinha uma noção socialista, aonde 
ele compreendia que o mais importante na vida é o amor...
DP: é
OG: e na conseqüência... 
DP: até no trabalho
OG: até no trabalho 
DP: é
OG: e a conseqüência é o dinheiro...
DP: é... nós sofremos... olha... eu aprendi nesse anos 
que... nesses 30 anos... 20 anos de vivência...
OG: sei
DP: que naturalmente acho que tinha esse espírito de 
pintura... 
OG: sei
DP: porque se eu não tivesse esse espírito de gostar de 
arte... eu já vim da minha cidade... eu era aluna da mãe 
do Maurício Loreiro Gama, ela era a única professora em 
Tatuí.
OG: sei
DP: lá tinha o Paulo Emílio,Milton Laurim e essa gente 
toda né... então eu nasci de uma família que não tinha 
nada... nada a não ser essa palavra horrível que se 
chama honra...
OG: sei
DP: eu acho horrível... rsrsr OG: sei
DP: honra... na pele do negro... temos honra daquilo... 
OG: a palavra honra trava... né
DP: é nesse meio... então foi por isso que quando eu fui 
viver com o Walter comecei a prestar atenção que honra 
é o querer viver... a honra não é porque você é pobre, ou 
é branco, ou é rico... honra é você aceitar aquilo que você 
tem...
OG: agora você veio com o dom da arte... né...? 
DP: é... com o dom da arte porque...
OG: porque sua família era...
DP: não a família eram tudo agregados... em 
fazendeiros... 
OG: olha
DP: em casa de sapé... gente pobre... então...
OG: sei... e você rica dessa vontade, desse conhecimento... 
e acho que aí o Walter claro... um homem que se apaixonou 
por uma negra lindíssima... mas eu acho que ele conseguiu 
ver além do seu corpo...
DP: é... além...
OG: ele viu você... né 
DP: é
OG: por isso que ele produzia... porque o Walter pelo que eu 
vi... pelo que eu ouvi... né... uma pessoa de verdade... né
DP: é... ele era
OG: uma pessoa de verdade... muito bem... ele podia não ser 
um Vulcão como...
DP: não
OG: como o Di mas ele era um vulcão internamente... 
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DP: ahnn apagado lá dentro... rsrsr
OG: ele tinha uma busca interior profunda... 
DP: é... apagado lá dentro...
OG: O que que os críticos Dirce falaram e falavam para você 
ou para ele do Walter e da obra do Walter...?
DP: Olha... o crítico que ele gostava muito Arnaldo 
Pedroso Brota 
OG: certo
DP: o Arnaldo lá na Vila Mariana, 
OG: sei tá
DP: na casa dele... na rua Humberto Primo... né... 
OG: sei
DP: Geraldo Ferraz e Sérgio Milliet 
OG: ah ta
DP: Gostava demais deles... porque
OG: Pfeiffer também escreveu sobre ele?
DP: ah o Pfeiffer fantástico... uma pessoa fantástica... 
OG: sei
DP: até meu avô queria que casasse comigo,mas eu não 
quis... 
OG: rsrs
DP: ah... me arrependi também...
OG: sei... sei... mas do que eles falavam... assim téti-a-teti... 
frente a frente quanto a obra do Walter?
DP: a obra do Walter para eles era Simbolismo... 
OG: ahnnnnnnn
DP: apesar de eles não terem força de levarem o Walter 
no caminho de Di Cavalcante, de Lasar Segal, Valdemar 
Cordeiro e toda essa gente Ciaming... essa gente 
toda... eles achavam que o Walter não era um homem 
desprezível na arte... ele que aceitava e queria que ele 
fosse dessa forma...
OG: entendo
DP: apesar de eu estar sempre falando... Walter ...nós 
precisamos mudar de vida... nós precisamos mudar de 
vida... não podemos viver assim...
OG: é que ele se manteve fiel as tradições dele... 
DP: ah sim
OG: e quando eles falaram nesse simbolismo... você 
conseguiria me explicar um pouco o que eles quiseram 
dizer com isso?
DP: é... eu acho que o simbolismo que eles pensavam, 
nunca me falaram... nenhum dia
OG: sei entendo...
DP: era que o Walter aceitava a vida dele do jeito que 
estava e que ninguém tinha que entrar dentro da sua 
própria vida... uma vez que ele estava satisfeito com as 
suas plantas, com os seus livros, com a sua pintura... era 
o satisfeito que ele tinha...
OG: entendo... então ele passava isso nos seus quadros DP: 
exatamente
OG: nas suas obras... essa plenitude... essa perfeição... esse 
equilíbrio que era esse homem... não?
DP: é tanto que eu via esses pintores que ele tinha nos 
livros... um dia falei para o Guersoni... sabe Guersoni... 
rsrsrs... uma coisa engraçada...
OG: sei
DP: eu mandei 2 quadros pra Bienal inspirado no... vou 

lembrar o nome... 
OG: ta bom...
DP: não me deixaram passar... então o Guersoni falava 
se você falasse que era você... tinha passado... rsrs
OG: olha as histórias... rsrsrs... poxa vida... então o 
Walter... ele se encaixou com você... né... esse homem 
equilibrado... né
DP: eu desequilibrada...
OG: é... desequilibrada no sentido de força... mesmo... você é 
uma mulher que até hoje você... pulsa... né
DP: é... tanto que o quadro que o Di me deu... 
OG: ahnnn
DP: pintou de mim com tanto amor e pôs uma 
dedicatória tão carinhosa... que eu vendi para Saguina 
Liverman... ela acabou vendendo para o filho do Lulio 
Lener... o Julio Neves
OG: ah o Julio Neves... tá...
DP: através da mulher do... ex mulher do Carlos 
Brasque... né OG: tá...
DP: e ele me chamou no escritório... lá do seu... onde 
morava o Mario Gruber... ne
OG: sei
DP: e queria que eu reasinasse ... o do Carlos Neves OG: 
anhh... olha ta...
DP: ou então reconhecesse... 
OG: entendo entendo...
DP: porque tava uma dedicatória... então o... mas o Di 
nunca se dedicou a uma dedicatória à alguémmm...
OG: tá
D.P: e dizia pra mim ele dedicou... eu ajudei eles comer 
beber... cantava música... dançava... pra... vender os 
quadros...
OG: e você... foram 4 musas que o Di teve?? 
DP: nenhuma !
OG;nenhuma?
DP: conhece a Guitaa Verdetes...? 
OG: sei sei...
DP: é minha afilhada... de casamento... casou com o Zé 
Lintemberg 
OG: sei
DP: 3 meses antes de morrer o Di me chamou na Rua do 
Catete n. 222...
OG: olha
DP: como eu com o Walter nunca tivemos muito 
dinheiro... a Guita que não era... que era de... Ruth 
Cardoso... olha... Dirce... nem tinha casado com esse 
amigo meu... que é judeu...
OG: sei
DP: e era amigo do Walter também... vou fazer o 
seguinte... eu vou de carro com você... você leva seus 
filhos... e nós vamos para o Rio de Janeiro na casa do 
Di...
OG: sei
DP: aí nós fomos... alugamos um apartamentinho lá no 
Flamengo... e eu telefonei para o Di... e ele falou... você 
veio como? ele já estava doente... três
meses antes de morrer... tava no apartamentinho lá... 
muito simples...porque o que o Di vendeu... ele não era 

para viver com a vida tão modesta...também tem disso...
OG: anh... olha só...
DP: o Di não era... então esse fogo... que os quadros dele 
valem milhões... ele vivia com o mínimo e estava feliz...
OG: ele também... então ele tinha um status parecido com o 
Walter...? 
DP: exatamente... isso que eu sempre quero falar... que 
eu falei lá no seu Max
OG: sei sei entendo...
DP: fui bem aceita... ninguém desmentiu... 
OG: ahnnnnnnnn
DP: aí eu fui lá com a Guita... e aí no telefone...eu 
telefonei... ele falou olha você sabe muito bem Dirce que 
eu não quero nem ver os filhos do Walter aqui na minha 
frente...
OG: rsrsr...
DP: la na...
OG: olha só...
DP: aí ficou a Guita... tive no apartamento lá que nós 
alugamos um apartamentinho no Flamengo... chegando 
lá nós tivemos uma conversa bonita... ele me viu... me 
abraçou... fez uma festa...
OG: olha
DP: como sempre fez... 
OG: esse é o Di Cavalcante
DP: exatamente isso... e a Guita Verdete... que ta 
vivendo na Alameda Casabranca... que pode desmentir...
OG: sei sei...
DP: na casa dela... ele falou... sabe Dirce...a coisa que 
mais eu sinto é não ter casado com você...
OG: olha que lindo 
DP: o Di!
OG: sei sei...
DP: na frente da Guita Verdete... 
OG: olha
DP: porque ela foi junto... 
OG: tá
DP: ele falou... sabe porque...? Porque eu já sabia que o 
Walter ia deixar você passar fome...
OG: rsrsr olha... e o Walter... como... ele pintou bastante 
obras não pintou? 
OG: então conforme ele trabalhava de madrugada?
DP: não não só de dia... meio dia...
OG: ele trabalhava todos os dias... meio dia...
DP: até 2 horas... depois ele via... ia ver as plantas... 
tirava uma soneca... 
OG: sei
DP: tomava chá... 
OG: tá
DP: e depois ia ver as plantinhas dele...
OG: então ele levantava... que horas ele levantava...? DP: 
ah... às 8 horas
OG: 8 horas... daí ele... vocês tomavam café da manhã... daí 
ele ia pintar...? 
DP: sempre com aquele... não tinha muito dinheiro... 
mas comprar um queijo Camember, Rouckfort... Salute
OG: ahnnn...
DP: ele comprava mesmo...

OG: ele sabia o que era bom... ele tinha alguma bebida... de 
preferência? 
DP: Chá... chá preto com uma pedra de gelo... eee 3 
gotinhas de adocil 
OG: anh
DP: e seus queijinhos... 
OG: sei
DP: ele não comia manteiga porque manteiga fazia 
engordar... colesterol 
OG: vocês sempre foram elegantes... né
DP: colesterol... colesterol e e essas coisas todas
OG: sei... agora depois do café da manhã quando que ele ia 
produzir no dia dele...
DP: não... então ele ia no atelier... pintava até 2 horas... 
quando era duas horas...
OG: o atelier era na casa de vocês? 
DP: era na casa própria...
OG: táaaaa
DP: almoçava...tirava uma sonequinha... 
OG: tá
DP: depois levantava e ia ver as plantas e ficava até 6 
horas fuçando nas plantas... pronto
OG: e a noite vocês?
DP: a noite agente via Vivaldi... Mozart... 
OG: ah que beleza...
DP: eu sei todas suas... Beethoven... OG: olha...
DP: você? quer que eu cante as músicas pra você...
OG: não... não mas olha que troca que vocês tiveram... você 
quer saber... eu quero que você cante... me cante uma coisa 
que você gosta...
DP: lararararaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
OG: ó que linda
DP: lararaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... escutava clássicos... 
até... 
OG: ai que linda
DP: eu conheço todos os clássicos por incrível que 
pareça... 
OG: sei poxa vida
DP: Beethoven... a nona sinfonia... que até dei uma de 
presente para Nidia Lice... a nona
OG: sei... olha como você aprendeu... não é... vocês dois 
realmente trocaram muito... não...
DP: é
OG: agora você teve uma vida eu acho que... feliz... 
DP: sem dinheiro nenhum...
OG: a não... eu duvido um pouco... porque... eu acho que 
vocês... 
DP: o essencial... né
OG: é... você... as vezes...pelo que eu tô...
DP: sabe o que eu fazia pra ganhar dinheiro?
OG: olha só... poxa vida... um homem bem direcionado... que 
foco
DP: nunca vou ser escravo de latifundiários poxa vida... 
eu era escrava... porque eu que...
OG: rsrsr
DP: eu que... vender...para agente poder viver... 
OG: olha que luta não...
DP: é .minha luta foi grande...
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OG: é... mas você... a olhos vistos... eu posso dizer que 
você... você não está... voc? é uma mulher feliz... não...?
DP: é... agora nos últimos tempos não tenho sido muito 
feliz Olívio... 
OG: é?
DP: não tenho sido... nãooooo
OG: então péra péra... péra um pouquinho...eu quero eu 
quero... olha primeiro eu quero lhe agradecer...
DP: eu já contei tudo... rsrsr... quer mais alguma 
coisa...?
OG: não... eu quero... vou querer sempre ser teu amigo... 
sabe... isso eu quero sempre... agora... eu te agradeço essa 
entrevista a qual utilizarei para desenvolver cada vez mais 
a obra do Walter Lewy... eu lhe peço isso... agradeço a você 
essa entrevista... eeee
DP: eu ficarei inteiramente... olha em se tratando de 
Walter Lewy... porque eu vou dizer para você... a minha 
vida com o Di foi uma vida de fantasia muito gostosa...
OG: entendo...
DP: ele gostava de boate... nós íamos no Sinfoni... no 
Love... comer... beber... no outro dia não tinha nada... 
ele tinha uma empregada... que ia lavar roupa para ele... 
porque ele nunca deixou eu lavar nada... ele queria eu 
sempre como uma lá... negociante não digo... não vou 
usar essa palavra... que é muito chato...
OG: tá
DP: mas o tipo da moça que saía com ele... passear... 
conhecer milionários... e que vendia isso vendia aquilo... 
tanto que essa Diná... na exposição dela tinha 300 
quadros meus...
OG: olha só...
DP: na retrospectiva dele no...
OG: que produção a tua também hein... 
DP: 300 quadros que o Di pintou de mim... 
OG: olha só
DP: é... é...
OG: 300 quadros que o Di pintou de você...
DP: é e mais do que isso... né... ah... depois eu conto...
OG: rsrsr... sei... mas então eu agradeço você essa 
entrevista para minha dissertação... e vou usar isso da 
melhor forma possível, para que divulgue o Walter Lewy... 
você como apoio à vida dele nesses anos todos... quantos 
anos vocês ficaram juntos?
DP: 50 anos...
OG: 50 anos de vida em comum... sabe... a determinação 
desse homem... eu agradeço e utilizarei cada vez mais... da 
melhor forma possível...
DP: não... você vai precisar de mais coisa... 
OG: eu vou...
DP: porque de repente você precisa de uma outra coisa... 
que talvez eu não me lembrei... qual era a personalidade 
do Walter... não é?
OG: e qual era a personalidade do Walter?
DP: uma personalidade extremamente educada... 
OG: tá
DP: uma delicadeza extrema... nunca brigou comigo... 
OG: ó que lindo...
DP: por mais que eu fizesse coisa que não tivesse certa... 

e é ele...na verdade ele era um verdadeiro príncipe... 
mesmo
OG: ele chegou a brigar com alguém... ? 
DP: nunca...
OG: olha...
DP: brigou com o Niemayer... né... porque foi chato o que 
o Niemayer fez... mas depois eu fui lá... na Copacabana 
né... Nossa Senhor...
OG: sei
DP: e o Niemayer conversou comigo... falou que ia 
resolver isso... 
OG: mas do que que você tá falando?
DP: o Walter que fez as torres lá do Palácio da 
Alvorada... em 1940... 
OG: sei
DP: eu tenho até os recibos... 
OG: foi ele que fez?
DP: tenho até... ia trazer hoje para você... mas 
OG: não mas eu acredito em você...
DP: não mas eu queria que você visse... 
OG: quero ver... você vai me mostrar isso...é 
DP: mandou uma carta para ele... e... ooo
OG: então foi realmente foi o Walter que fez? 
DP: Darcy Ribeiro...
OG: sei
DP: que era senador... arquivou o processo... então os 
dois velhos se entenderam dessa forma...mas foi muito 
injusto... o Niemayer fez. isso com o Walter... porque... A 
Sil Chaarel estava presente quando o Walter mandou os 
quadros... com as torres do palácio da Alvorada...
OG: sei
DP: e a Silvia falou... ah tava jogado lá no chão... e a 
Silvia pegou um quadro para ela e dois o Niemayer... 
dois para ela e a Torre o Niemayer levou... e aí surgiu as 
Torres do Palácio da Alvorada... então o Walter... falou 
para o Burle Max...
OG: sei
DP: eu vou levar... falou sabe o que você faz... vai brigar 
com ele... falei não... Walter... eu vou lá falar... com os... 
não precisa brigar nada... eu falei também não quero 
brigar com ninguém... e eu fui lá falar com o Niemayer... 
na Avenida Atlântida...né .no edifício CIET... onde ele 
está até hoje...
OG: sei
DP: ele foi muito agradável... conversou muito comigo... 
gostou demais da minha pessoa...porque eu sou uma 
pessoa agradável... modéstia parte... 
OG: sim é sim... claro que é...
DP: nunca levei a coisaa assim... 
OG: e o Lúcio Costa nisso...
DP: o Lúcio Costa não entrou... nem conheci o Lúcio 
Costa... 
OG: sei
DP: aí nesses 3 meses ou 4 meses ele tava Nova 
Iorque... o Niemayer... né... no Brooklin na casa... num 
apartamento de uma grande amiga... saiu dali para 
morrer né... e eu fiquei muito sentida com o Roberto até 

me arrependi... 
OG: porque...?
DP: porque ele hospedou nós lá no Recreio dos 
Bandeirantes... não é...? 
OG: sei
DP: e deixou agente sem comida... 
OG: ahn
DP: não porque ele não tivesse dinheiro... porque ele 
tinha feito já na Venezuela ganha $50.000
OG: olha
DP: aí... a Julia... a cunhada né comprou comida para 
nós... aí quando ele chegou ele falou ahhhhh... Dirce... eu 
disse puxa Roberto... nós ficamos aqui... você convidou 
agente aqui para o Recreio... deixa nós... o Walter Lewy 
não tinha dinheiro... nós viemos assim como sempre
OG: sim
DP: com as... andando... né... ele falou ahhhh esqueci... 
você também como esse... tudo maluco... muito 
inteligente... todos homens intelectuais que conheci... 
foram homens de grande valor... então daí fiquei muito 
aborrecida... ele falou Dirce... não é bem assim... você 
sabe bem que eu sempre quis casar com você...
OG: olha só
DP: não é mentira não...
OG: olha... é um elogio... que bonito...
DP: é... só não me casei porque esse filho da puta aí... 
chegou na minha frente... rrsss
OG: rsrsr... o Walter do lado...?
DP: junto... aí era um deserto o Recreio dos 
Bandeirantes... na época né... 
OG: claro claro...
DP: aí nós viemos... fiquei muito chateada... com ele... 
não é porque eu sou uma pessoa...
OG: Você lembra o nome todo dele? 
DP: Roberto Roberto Burle Marx... 
OG: é... mas
DP: eu tenho a carta dele...
OG: então depois eu quero... eu quero falar mais sobre isso...
DP: você sabe quantas cartas eu guardo... ? 70 anos... o 
Walter já guardava... eu continuo guardando... eu tenho 
a vida do Walter inteirinha no mesmo mapoteca que ele 
morreu... ta dentro da minha casa...
OG: nossa que bonito...
DP: documentos de todos os jardineiros... do Grondfeld... 
que criava orquídea... Tremembé...
OG: mas olha que vida rica que você teve... teve sim... 
DP: é tive...
OG: teve... que vida rica...
DP: tivesse um pouquinho de finança...
OG: é não... mas eu acho que muitas pessoas que tiveram as 
finanças boas... não tiveram essa tua felicidade não... Bem... 
eu te agradeço... essa entrevista... tá... muito obrigado... só 
que acabamos a entrevista mas nós continuamos...

DP: Falo francês... Português... Merci...
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E N T R E V I S TA 
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( C R Í T I C O  D E  A R T E )

13 de 10 de 2010

OG: Bom dia Jacob.
JK: Bom dia Olivio.

OG: Bem, Walter Lewy, o homem. Quem era?
JK: Era um homem profundamente voltado para as coisas 
intelectuais e pras coisas estéticas, com uma formação 
muito boa e, uma, na minha opinião, evidente amargura. 
Era um homem que estranhava muito o modo de ser 
brasileiro, que tinha uma formação muito severa, uma 
disciplina grande enquanto pintor, enquanto intelectual, 
e que, eu  acho,que estranhava que as coisas do Brasil 
fossem mais soltas, mais, eu não diria livres, eu digo 
mais descomprometidas. Então ele me passava sempre a 
impressão de um homem que tinha muita coisa a dar e 
que encontrava um meio muito restrito.

OG: Puxa, uma pessoa de de um conhecimento profundo, 
como você falou, porém de um outro tipo de experiência de 
vida,né
JK: É isso mesmo

OG: um alemão, né
JK: de uma formação alemã séria.

OG: Sim
JK: Tinha tido essa formação até o início de uma vida 
profissional e a adaptação ao Brasil era uma coisa difícil. 
Os que vêm de lugares não latinos 

OG: Sim
JK:... e que tem uma formação forte rígida, ao chegar no 
Brasil seguidamente tem essa sensação.

OG: Então a minha próxima pergunta trata exatamente  
disso.  A  sua  obra veio da Alemanha. Ele chegou aqui não 
não garoto, né, mas um homem em torno de 30 anos e e ele 
já veio com uma bagagem já veio com conhecimento e que 
ele entrou em conflito, né Então esse conflito... ele começou 
a desenvolve-lo aqui, claro né. Agora, antes de entrar um 
pouco nele, nessa questão da arte propriamente dita, Jacob, 
o surrealismo, o que quê ele simboliza pra você?
JK: O surrealismo... eu acho que tem uma  definição,  uma  
postura  muito clara no mundo. Ele  surge com o advento 
de a descoberta de que o homem não era um ser racional, 
que tinha um inconsciente que não só era imenso, era 
maior que o consciente como determinava ações do 

homem.  Não é... Havia as experiências do hipnotismo 
que deixavam uma ordem e depois o homem agia segundo 
essa ordem sem se dar conta da origem e havia então a 
idéia dum continente incógnito no homem e a Idea do 
surrealismo era basicamente que a produção  cultural  
fosse  não  do  homem  partimentado mas do homem total 
que envolvesse esse lado inconsciente desconhecido.
Então eu acho que a proposta do surrealismo  era  do  
homem  total,  do homem que tivesse representado a 
sua parte consciente, a parte que ele inclusive teria um 
certo domínio do oficio e principalmente essa parte não 
dominada do consciente. Ai eles desenvolveram algumas 
técnicas pra isso com o uso do sonho, na literatura o uso 
da escrita automática, e é visto, rapidamente por mim, 
ele representa isso.

OG: Nossa. Muito objetivo, muito claro. Agora o surrealismo 
no Brasil. O que quê você vê, como crítico, ah... os nossos 
artistas surrealistas.
JK: Bom, eu acho que nós tivemos uma presença 
surrealista limitada no país. O... na arte popular, por 
suas características não acadêmicas, no sentido de que 
não passaram... (obrigado...)
JK:... não passaram por um curso formador. Não passaram 
por um curso formador e é mais possível encontrar 
elementos oníricos soltos, surreais. A arte erudita no 
Brasil foi muito marcada pela formação e pela influência 
européia,especialmente as ligadas ao modernismo. E isso 
trouxe uma concepção mais racional, mas cromática para 
a arte  brasileira,  eu  acho. Ainda que tivéssemos alguns 
surrealistas muito interessantes,  né,  como Ismael Nery, 
por  exemplo. Mas não é uma corrente que tenha sido 
influente no Brasil.

OG: Sim
JK: Eu acho que nós tivemos uma herança primeiro  
ligado  ao impressionismo, que foi uma herança forte,  
depois  tivemos  uma manifestação ligado ao paisagismo, 
que foi muito forte, também orientada aí, inclusive, por 
professores europeus no Brasil e que foi uma  forma  de 
conhecer o pais, na verdade, que os pintores saíram para 
o ar livre né, e depois tivemos um modernismo tardio, viu 
cujo marco em 1922 quando a Europa já tinha passado por 
isso com manifestações muitos fortes,  uma década antes. 
Uma década e pouco antes, né. Eu acho que o surrealismo 
também teve uma dificuldade porque em parte o Brasil é 
surrealista. As manifestações espontâneas no Brasil têm 
muito esse caráter  onírico espontâneo e o surrealismo 
surgiu num continente dominado pelo cartesianismo, que 
é a Europa. Então há uma correlação. O Water Lewy teve 
um momento que representou a manifestação surreal no 
Brasil. Mesmo que o trabalho dele tivesse aspectos, na 
minha opinião, ligados ao  realismo mágico.

OG: Perfeito. Então, veja. Você fez toda uma introdução ótima 
e realmente essa explicação sua quanto ao velho continente JA
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e ao Brasil, muito precisa, muita clara e aí você já está 
entrando mesmo na próxima pergunta que é o surrealismo 
de Walter Lewy, né. Por quê que o Walter Lewy, acho que a 
primeira pergunta, é se tornou surrealista, ou seja começou 
a colocar a respeito realismo mágico e o que quê aconteceu 
com o surrealismo do alemão, portanto do realismo mágico 
na Alemanha e com o Walter Lewy, o surrealismo dele aqui no 
Brasil Ou seja... o Walter Lewy, por que era um surrealista?
JK: Bom eu acho que era uma tendência pessoal dele. 
Era uma coisa da formação européia. Ele se forma como 
homem durante o surgimento do grande totalitarismo na 
Europa, que é o totalitarismo que se torna mais conhecido 
pelo nazismo. Ele tem..., ele sofre também uma ordem de 
preconceitos raciais muito grande, porque ele era judeu, e 
naquele momento, surrealismo existe em vários lugares 
de Europa, depois, inclusive se transplantado para a 
América. Havia essa tendência natural e havia também 
um substrato, talvez, de que ele descendia de uma tribo 
onde a lenda e as histórias fazem parte da cultura. Então 
não é por acaso que ele era surrealista e talvez a expressão 
maior da fantasia surrealista foi fantástico no século XX 
seja Chagal.

OG: Muito bom. Agora é claro que você tocou num assunto 
acho que bastante interessante né. Essa tribo, essa... essa... 
essa essa tribo que é um cara que você está falando dele 
que ocasionou essa essa busca mais profunda. Você poderia 
falar um pouquinho mais desta questão?
JK: Eu usei tribo como uma simplificação na área de 
comunicação. 

OG: Perfeito
JK: O... o povo judeu é impregnado... 

OG: SIM
JK:... por lendas, histórias, pela história da humanidade. 
É um povo que manteve um diálogo permanente com a 
idéia da divindade. O estudo e a formação básica do povo 
judeu é o estudo do livro. É um povo sem analfabetos, 
porque o analfabeto não teria conhecimento da palavra 
divina. E esse povo é impregnado de projeções no tempo. 
Disso  que  são  os profetas... né

OG: Claro!
JK:... da tradição judaica. Então as lendas, as histórias 
fazem parte do cotidiano da formação do judeu.

OG: sim
JK: Na sua tradição isso está profundamente impregnado, 
e o Walter Lewy, pela idade, vem dessa área da tradição. 
Hoje uma parte grande dos judeus está inserido no mundo 
de produção e de consumo em massa e perde o contato 
com essas fontes culturais.

OG: perfeito
JK: Mas ainda assim hoje é muito forte.

OG: Então poderíamos dizer que o surrealismo de Walter 

Lewy ele está impregnado de conhecimentos tradicionais...
JK: Eu acho que do ponto de vista iconográfico não se vê 
isso. 

OG: Sim
JK:... mas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista 
como o homem encara a vida, eu acho que eu não tenho a 
mínima dúvida, inclusive há no caso do Walter Lewy uma 
persistência em trabalhar essas formas surreais mesmo 
quando ele, pessoalmente, não tinha mercado pra elas 
no Brasil. Ele era um homem com dificuldades concretas 
mercadológicas. Isso só podia significar a fidelidade dele 
à uma formação muito grande ligado a  um universo que 
acha que o surreal na verdade é ampliação do real. Nâo é 
outra coisa senão a observação de que a realidade não é 
uma convenção da classe média.

OG. Bom, bom 
JK: Então, ele foi 

OG: Sim
JK:... ele foi, em nome da verdade, não quero atropelar 
sua série de perguntas um homem que produziu uma obra 
com grande requinte.

OG: Isso. Me diga mais sobre isso, por favor.
JK: Eu acho isso o... um depoimento, um auto depoimento 
dele em relação ao respeito que ele tinha sobre sua 
formação psíquica. Porque era possível tornar mais 
superficiais aquelas formas.Há no Brasil, inclusive, 
uma, uma parte grande da produção pictórica que é 
mais leve, menos trabalhada, né, a presença inclusive 
de pintores estrangeiros, elevou o padrão brasileiro. 
Gente como Samsom Flexor, Lasar Segal,eles elevaram 
o padrão do oficio, que eles vinham de um lugar onde o 
oficio, não é que era obrigatório, era condição si ne qua 
non. Sem o ofício a pessoa não podia nem se estabelecer. 
Não se imaginava um pintor que não soubesse pintar. 
Isso antes de ver a grandeza do que ele pintava. Ele não 
poderia nem iniciar. Então esses artistas estrangeiros no 
Brasil: Ruskin, Lasar Segal, Samsom Flexor, Henrique 
Boese, eles todos elevaram o padrão brasileiro muito... 
apertando na sua ação, aproximar a qualidade do fazer à 
qualidade européia.

OG: Nossa. E Walter Lewy, ele teve esse seu desenvolvimento 
pela sua, se eu posso assim dizer,  teimosia na persistência 
do surrealismo, não! Isso que tocou me muito pra fazer essa 
dissertação sobre o Walter.
JK: Eu tenho a impressão... 

OG: Sim
JK:... que nos contatos que eu tive com ele, ele era um 
homem extremamente modesto no trato. Isso sempre me 
levava, quando eu tinha contato com ele, à percepção de 
que essa modéstia se devia ao conhecimento da história 
da arte que ele tinha. Porque toda pessoa que tem contato 
com a história da arte se mede por grandes figuras e tem 

uma modéstia. O ignorante é sempre mais prepotente, 
mais vaidoso, porque não tem termos de comparação. 
Quando você se compara com Botticelli,, com Goya, com 
as grandes figuras da história, você sabe que mesmo que 
você seja grande você é um entre tantos. Não é!

OG: Sim
JK: Ele tinha esta modéstia. Tá. E ele tinha também,... 
me dava a sensação. De que ele tinha uma percepção que 
de alguma maneira ele estava no exílio. Porque eu me 
recordo que houve um momento em que parecia feio ter 
um Walter Lewy. E que na ocasião o Pietro Maria Bardi 
que dirigia o Museu de Arte de São Paulo me falou sobre 
esse assunto em relação ao Walter Lewy espantado com 
a pequenês no meio cultural. Como se condenava um 
homem ao ostracismo sem que ele saia do seu lugar. Que o 
ostracismo na Grécia, a pessoa sai da cidade. né

OG: Claro
JK: E o então esse homem que havia sido perseguido 
na Alemanha, cuja primeira exposição foi fechada 
por sua etnia, este homem também no Brasil teve um 
estranhamento com o meio cultural, pelas idéias que ele 
tinha sobre a arte. Isso não é incomum no Brasil. Não 
sei se isso se deve ao meio restrito que existe no Brasil, 
mas o Brasil tem uma tendência hegemônica. Só pode 
existir uma coisa e as outras todas devem morrer. Então 
é comum no Brasil essas campanhas contra artistas. Se 
imagina que a nova geração só possa se afirmar anterior 
se matar a anterior. Esse parritídio da cultura brasileira 
é sempre uma demonstração de pequenês, né. Quer dizer, 
os grandes países convivem linguagens diferentes, 
pensamentos diferentes, e isso faz a grandeza do país.

OG: Entendo...
JK: Eu... eu tinha a impressão, pelo retraimento dele, 
pelo olhar que ele tinha, de um certo desalento.

OG: Entendo
JK: Mas isso aí, evidentemente é uma coisa que eu não 
posso provar. Mas é... estou lhe dando o depoimento do 
que eu sentia.

OG: Você, então, já está provando.Pela sua autoridade 
nisso. E “um calle” O seu o seu embasamento todo quanto 
ao conhecimento, pra mim, é muito importante, e não 
só pra mim, como para essa questão da  arte no Brasil, 
né,. Agora, esse homem então, esse judeu, né, com seus 

problemas na Alemanha, aonde surge toda essa questão, 
totali...totalirizante, aonde ele tem que sair deixando a sua 
família e vem pra o Brasil e aqui chega a um país, aonde ... 
claro um homem de cultura básica profunda, dentro de uma 
visão como alemão, chega a um país aonde elecomeça uma 
vida totalmente diferenciada né e entrando um pouco agora 
e misturando a questão do surrealismo com a sua própria 
vida, né, ele ele ele deve ter tido bastante dificuldades ao 
chegar aqui, né... agora... esse judeu,... ele se encaixou na 

sociedade? Pelo visto não né...
JK: Eu não tinha intimidade com ele...

OG: Sim

JK:... pra saber de que maneira ele estava encaixado. OG: 

Sei
JK: O povo judeu, ao contrário do que se pensa, não é um 
povo que tenha uma única face. Ele é, até ao contrário, 
ele tem muitas faces, né.

OG: Sei
JK:... e ele representava o homem pesquisador, o homem 
voltado para si mesmo, para o interior, que pesquisa a 
sua intimidade psíquica. Que descobre o que ele é através 
do... da imergência do inconsciente, da alma, do que for, e 
esse tipo de homem não é um homem muito enquadrado...

OG: perfeito
JK:... em nenhum tipo de comunidade. Ao contrário, é um  
homem  que procura desenvolver individualidades né... 
Eu... no povo judeu há uma imensidão de homens como 
esses que são judeus voltados pras artes, pras ciências 
pra coisas assim e não pra religião mosaica,...

OG: perfeito
JK: não é... e que são na verdade o sal da terra, como, como 
se diz, porque eles são os homens  que pesquisam, ah... 
os limites da  humanidade, né . Eu não quero dizer que o 
Walter Lewy era assim ou assado porque era judeu. Ele 
era assim ou assado porque era um homem diferenciado.

OG: Tá
JK: Nâo é. E o homem diferenciado sempre recolhe da sua 
origem muitos elementos que ele vai transformar, e isso 
vale  pra  qualquer  etnia,  na verdade, né, quer dizer... 
não vou dizer que uma pessoa  é  superior  ao Thomas 
Man porque Thomas Man é alemão e essa pessoa seria um 
judeu, seria um absurdo, né. Mas também Thomas Mem 
não é era um homem enquadrado na cultura alemã.

OG: Sim
JK: Tanto é que durante esse período totalitário, ele 
pegou um programa de rádio nos Estados Unidos onde ele 
conclamava os alemães a se revoltarem. Não aceitarem 
o totalitarismo nazista, é JK: São homens diferenciados. 
Agora não se pode ignorar que este homem vem desta 
origem...

OG: Correto,
JK:... ou ele, ou Walter, ou Benjamim, são homens que 
não estão enquadrados, mas a origem dele, o Kafka,não 
é...

OG: Sim. Iancale... Eu acho que agora você até clareou 
mais ainda a questão do surrealismo no Walter Lewy, que 
você precisa ter uma capacidade de abstração e de auto 
conhecimento para tratar do surrealismo, né. Quando se 
vê uma obra do Walter Lewy, você percebe nela as várias 
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perspectivas, as cores, as dimensões. Eu gostaria que você 
falasse um pouquinho da própria obra dele, esses símbolos, 
esses signos que ele usava. O que quê isso representa na sua 
visão quanto ao... a obra do Walter Lewy.
JK: Olha, eu talvez não seja o maior estudioso da obra 
do WL, mas eu conheço um pouco da obra dele. A mim 
me parece que a obra dele tem dois vetores essenciais. 
Um vetor é a auto descoberta do psiquismo. Ele é um 
homem que alarga infinitamente a maneira de perceber 
o mundo e essa percepção é uma percepção que tem 
algumas qualidades conscientes e tem muitos conteúdos 
inconscientes, não é. Ela a usa... o consciente ele usa com 
uma profunda técnica que mostra o controle consciente 
que ele tem deste fluxo. O outro vetor, me parece, é que 
ele tem uma concepção do mundo onde a sua percepção 
estabelece que as coisas são equivalentes. É um mundo 
total. Então o mineral, o vegetal, a paisagem, todas elas 
tem na minha visão, um dimensionamento sacro. Todos 
valem igualmente e são essenciais. Quando o Walter 
Lewy faz uma paisagem, a pedra parece que tem alma. A 
folha parece que tem personalidade. Não são elementos 
vazios da natureza. Não é uma percepção de um homem 
que diverse a paisagem vista segundo uma visão humana. 
É ao contrário uma visão humana evidentemente que diz 
que as coisas têm vida própria. Então eu acho que estes 
dois vetores determinam o trabalho dele. Ele tem uma 
percepção do universo, como um universo vivo. Todas 
as coisas são vivas e são equivalentes. Ele não se coloca 
como um ser superior que usa a natureza mas como um 
ser dentro da natureza e está no seu percurso percebendo 
do que quê se trata.

OG: Poxa, ainda bem que você não é um connessair na linha 
do Walter Lewy, é (risos) Poxa vida. Eu ainda não tinha 
ouvido algo assim dele. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito 
bom. Você falou há pouco do Bardi, né, então a questão do 
mercado, mas a questão do Walter Lewy, como uma pessoa 
no cenário artístico nacional. Ele teve uma determinada 
importância durante um determinado período. O que quê 
aconteceu nessa ascensão, na ascensão dele. Como que ele 
foi crescendo?
JK: Bom Eu acho que o Walter Lewy na sua ascensão, ele 
acompanhou um conhecimento maior do... duma camada 
intelectualizada brasileira que tomava conhecimento 
dessas novas perspectivas. Nós sempre fomos muito 
voltados para a Europa. E esse período... nós estávamos 
profundamente influenciados pela Europa e essas formas, 
elas eram vitoriosas na Europa. Quer dizer, presença do... 
De chirico que era uma presença muito forte, do Marx 
Erns, então era importante também o equivalente desses 
artistas no Brasil. Eu penso que essa ascensão se deve 
ao crescimento da consciência brasileira. Eu... eu acho 
que havia esta abertura para as novas coisas no Brasil. 
Você veja que há uma valorização também no Brasil de 

um artista como Ismael Nery que foi crescendo, porque 
aquela visão, no caso do Nery, espiritual sobre o mundo e 
no caso do Nery, era uma visão inclusive sobre o mistério 
do mundo e do homem, foi tendo uma aceitação crescente. 
E isto se deve ao avanço da consciência no Brasil. Você 
poderia me perguntar também a contra partida, porque 
em determinado momento há um declínio...

OG: essa seria minha próxima pergunta. Exato...
JK:... da aceitação... Eu acho então obliteração da 
consciência. Eu acho que é ao contrário. Quando nós 
passamos a ser influenciados pela cultura americana 
nós não fomos, na verdade, influenciados pela cultura 
americana, mas por uma parte da cultura americana. E 
o facilitário que oferece as manifestações experimentais 
americanas foram adotadas aqui como uma verdade 
religiosa, enquanto nos Estados Unidos convive coisas 
diferentes entre si. Mas nós tivemos um mergulho muito 
grande na pop arte, e antes disso houve também uma 
fascinação pela geometria no Brasil. E essa fascinação 
passou a considerar que as formas figurativas pertenciam 
a um atraso. E ai foi condenado não só o Walter Lewy, 
como outros artistas. Houve no Brasil uma campanha 
contra Cândido Portinari que ainda não cessou até hoje. 
Quer dizer esta idéia de que a implantação de um processo 
de percepção fundado na geometria seria a única verdade 
possível, é uma demonstração, na minha opinião, de 
diminuição da consciência.

OG: Muito bom, sim...
JK: Porque se esta expressão fosse considerada como 
um avanço seria um... uma manifestação que daria uma 
grande contribuição ao Brasil  se  com diverse com outras 
manifestações . Mas a idéia hegemônica de que só é 
possível um tipo de trabalho é de uma pobreza intelectual  
e  mental alucinante. Inclusive há uma tentativa de 
fechar o nível de  interpretação dessas coisas que é, aí 
sim, uma manifestação evidente do atraso. Você não pode 
fechar o entendimento das coisas. Toda obra ela é aberta 
aos vários entendimentos e isso não depende de que 
Humberto Eco tenha escrito um livro chamado “A obra 
aberta”. Que desde que a humanidade se conhece se sabe 
que a cada nova geração se faz uma nova leitura da obra de 
arte. E que a grandeza dela é se abrir permanentemente à 
novas interpretações.

OG: Ótimo, ótimo. Eh... com essa explanação real quanto à  
questão americana, ele entrou realmente numa fase  de  um  
esquecimento,  né.  Ele teve essa... mesmo tendo participado 
de várias bienais. Então, hoje, né, acho que a pergunta que 
cabe é... o seu trabalho, o trabalho de Walter Lewy, ele ele 
deixou um conteúdo elementar, deixou as suas obras... 
agora essas obras elas estão circulando de uma forma, com 
o preço de mercado muito baixo, um desvalor muito grande. 
Independente disso, né, esse é o motivo desta dissertação, 
desta entrevista, deste conhecimento maior. O que quê o 

Walter Lewy está deixando para nós?
JK: Eu acho que do ponto de vista estético ele deixa uma 
contribuição importante. Ele é um homem que acentou 
no Brasil uma tendência estética e uma postura filosófica 
muito importante Ah... o surgimento do surrealismo 
é uma revolução que não acabou . Ao contrário, ela 
está sendo repensada, porque mesmo na Europa ela foi 
prejudicada pela tentativa de organização política dela, 
que foge, na minha opinião, inclusive aos princípios do 
surrealismo. Eu acho que o surrealismo tenderá crescer 
porque o mundo cada dia é maior.Verifica-se que a 
realidade, ela é na verdade infinita, e o infinito é o único o 
pensamento, é a única concepção que o homem é capaz de 
ter. Nós não conseguimos conceber o infinito ainda que 
falemos nele tanto, né. E a contribuição do Walter Lewy 
ficará como uma coisa decidida, decisiva, importante 
porque ele trouxe uma qualidade técnica, um pensamento 
organizado, uma estrutura de visão do mundo marcada, 
eu acho que ficará. Do ponto de vista mercadológico, 
eu não sou a pessoa mais indicada pra falar porque eu 
desconheço muita coisa. Mas me parece que há uma 
fragilidade institucional brasileira muito grande, porque 
não deveria... as manifestações artísticas depender do 
mercado do ponto de vista limitado,mas do mercado de 
um circuito mais amplo e institucionalmente os museus, 
as casas de cultura deviam formar coleções significativas 
e essas coleções significativas sustentariam a estrutura 
da arte brasileira como ocorre na França, como ocorre na 
Holanda, como ocorre nos Estados Unidos, como ocorre 
na Inglaterra. Esta necessidade lamentável que temos de 
depender sempre do mercado imediato é uma fragilidade 
institucional brasileira. Eu acho que o comprador de 
arte ele compra segundo seu gosto, segundo o que ele 
observa, segundo a inserção mediática do artista. Tem 
vários elementos que formam seu gosto e sua ação e isso 
vale. O que eu acho é que não pode ser só isso, que devia 
institucionalmente ter um mercado histórico no Brasil. 
Artistas que tem importância em determinado momento 
que trazem uma contribuição deviam ter uma colocação 
museológica. Agora, os nossos museus, as nossas casas 
de cultura têm dificuldade até de restaurar fisicamente 
o local. Quando não, todos se inclinam por exposições 
que tenham repercussão mediática, porque também eles 
dependem de patrocínios particulares ou patrocínios 
empresariais e o tempo empresarial com o tempo de 
marketing nada tem a ver com o tempo da arte. Que é 
outro tipo de maturação. Então os museus, as casas de 
cultura são, por necessidade ou por subserviências, 
também envolvidos no tempo do marketing, o que é uma 
tristeza, porque enfraquece a instituição e enfraquece a 
cultura.

OG: Então temos realmente essa,essa, essa... problemática 
brasileira. Agora caberia, não, a esse artista Walter Lewy 

um préstimo uma, uma contribuição maior a ele pelas suas 
obras, pelo seu caminhar, desde a Alemanha aqui no Brasil 
aonde nós deveríamos lembrá-lo, né, ou exemplificá-lo como 
ah... uma pessoa que defendeu todas essas  condições.  Jacob,  
pra  nós  finalizarmos essa essa essa nossa entrevista: o 
Walter Lewy... ele deixou vários símbolos, vários signos, 
vários emblemas, uma pessoa que marcou o seu período 
e está nos marcando ate hoje e que estamos fazendo esta 
entrevista em prol dele. Eh... uma frase que lembraria 
Walter Lewy, uma palavra, um dizer.
JK: Walter Lewy é um artista que descobriu em si uma 
grandeza maior do que a racionalidade. E identificou 
no mundo uma  grandeza  maior  que  a visão do homem 
comum.

OG: Jacob, muito brigado por esta entrevista.
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15 DE 10 DE 2010

OG: Bom dia, James.
JL: Bom dia, Olivio.

OG: (risos) Cá estamos nós aqui, um querido colega e que 
isso fique pra posteridade, tá. Nós vamos falar sobre Walter 
Lewy,...
JL: Sim.

OG:... o artista. Como você conheceu o Walter Lewy, James?
JL: O Walter Lewy... eu ainda não era leiloeiro, e não 
era comerciante. Eu, eu eu...comecei minha carreira 
nesse meio pintando, isso  no  começo  dos anos 70 e 
naquela época ele era um top de mercado. Era um  artista 
equivalente, no sentido de importância  somente dentro  
dos temas ou dentro da linha do que ele criava, a uma 
importância equivalente a  um  DI Cavalcanti, a um Volpi, 
a um artista do grupo Santa Helena e ele estava à parte no 
sentido de grupos, porque ele era um  pintor  surrealista.  
E  o mercado era um pouquinho aquém em relação a 
aceitar esse tipo de pintura. Mas independe disso, eu 
como artista fui o conhecer, quer dizer...  eu freqüentei 
a casa dele um determinado período... ele sempre muito 
amável nunca deixou de nos receber e trocar informações 
e dar conselho. O Walter como ser humano era um homem 
de coração aberto. Ele era um homem, que apesar de 
todas as dificuldades, que ele teve pra poder chegar no 
Brasil e se impor como pintor, ahm... em relação àquilo 
que ele criava, que ele fazia, ele não tinha mágoa. Isso ai 
é muito importante:  ele  estava  muito ciente daquilo que 
ele fazia, daquilo que ele ahm... criava, e eu acho que o 
grande, a grande do Walter foi sempre ter sido um  artista  
coerente  em relação ao seu desenho, ao seu tema, à sua 
cor. Ele nunca foi um artista de modismo. Ele foi sempre 
um artista fiel ao seu trabalho, à sua criação e isto eu já 
tinha percebido e visto, no... eu tinha naquela época, 15, 
16 anos de idade, eu usava isso, usava não só como um 
um argumento de um artista sério, mas usa isso como um 
homem que  tinha  uma  trajetória  de  uma estrada só.

OG: Puxa vida! Nossa, e é bom saber também que você 
começou como pintor.Não sabia disso.
JL: risos... pois é... 

OG: Olha só.
JL: Isso, isso... isso oriundo de um fato da minha mãe ter 
sido pintora, restauradora. É uma coisa que vem desde 

a década de 60 quando a gente se mudou para São Paulo. 
Ela dava aulas de pintura, restauro e equivalente, então 
o cheiro da tinta e a a ,a terebentina, água raz, oh... a 
tinta à óleo está inserida no sangue desde cedo. E também 
com essas coisas me deu oportunidade de, na época de 
60, de visitar a Bienal, de conhecer visualmente o Assis 
Chateaubriand, de pessoas que fizeram história em 
relação ao ao ao Brasil, e e depois tomando um pouco mais 
de fôlego e idade e independente em relação ao espaço fui 
conhecer todos essas artistas ahm...pessoalmente. Eu me 
lembro que um artista que é só para citar um exemplo em 
relação àqueles que eu os procurava, que eu tremia nas 
bases, pra poder estar no ateliê dele, pensando que ele não 
pudesse receber ou criar uma situação de dificuldade, foi 
o Aldemir Martins. Ele tinha um ateliê numa travessa 
da rua, ahm... aquela aquela que que sobe em Pinheiros, 
Teodoro, Teodoro Sampaio...

OG: Teodoro Sampaio... sei
JL:... acho que era “bain” era uma cobertura e ele 
recebeu muito bem... mostrando o ateliê, a maneira como 
ele pintava, essa coisa toda. Então essas coisas todas 
me abriram portas e e e tanto com o Aldemir quanto o 
Walter Lewy, foram artistas que me deram um caminho 
de mostrar que independe to fato de você ser importante 
ou não, acima de tudo existe o ser humano, não é! Dois 
artistas que hoje, essa nova geração, não está captando, 
e... ah ah... não está transmitindo essa humildade que 
os grandes têm, porque... eles... ah, pra citar mais um: 
Volpi também era uma artista que recebia com extrema 
humildade em casa, mostrava as coisas que ele fazia, 
etc... não via nas obras que eles ahm... que eles criavam, 
não só uma questão financeira, e sim um... um um saber 
artístico e todas essas coisas me serviram de base. E o 
Walter foi um artista importante no sentido da minha 
formação de ver e sentir de que independe da tua 
importância em relação àquilo que você cria e existe 
sempre um ser humano no primeiro plano, no primeiro 
caminho, ahm... para se... pra ser apreciado, ahm...para 
se ehe, ehe... nesse caso servir de exemplo.

OG: Poxa, você até... James, obrigado pela tua clareza. Você  
até  se adiantou...
JL: o que quê você ia me perguntar

OG: ótimo, ótimo... Olha eu quero que você me fale um 
pouquinho... 
JL: sim...

OG:... da pessoa, da pessoa Walter Lewy.
JL: Eu, eu... eu conheci o Walter quando ele tinha ateliê 
no Brooklin, numa travessa da rua Texas. Eu me recordo 
que era fundos até pra Hípica. Era...

OG: Você lembra da data, mais ou menos... 
JL: Isso

OG: mais ou menos...
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JL: Isso, nós estamos falando em final de final de 70, 
entre 78 a 82. Mais ou menos esse período. O ano certo 
eu não me recordo.

OG: Não, ta bom.
JL: Mas o Walter tinha também uma particularidade no 
sentido pessoal que era de cuidar e de colecionar cactus. 
Ele tinha uma, uma... um grande jardim com milhões de 
cactus o qual ele tomava seu tempo no sentido de cuidar, de 
regar, de limpar, toda toda essa coleção. E o cactu dentro 
da obra do Walter Lewy, faz parte. Tem esse universo no 
sentido de colocação e de pesquisa. Ah ah... isso era uma 
particularidade dele no sentido de um gosto pessoal que 
ele transmitia, através da sua pintura, as coisas que ele e, 
e, e... cuidava, que ele criava. Uma outra coisa importante 
dentro da obra do Walter é que era um pintor que tinha 
3 etapas antes da conclusão do quadro final. Ele tinha 
um, um cader... ele tinha... vários cadernos em espiral, 
no qual ele criava pra cada, pra cada obra um desenho 
a grafite, um desenho, não rabisco,mas um desenho todo 
ele trabalhado da da da obra que ele ia transpor para a 
tela maior. E havia sempre  uma  tela  intermediária  de 
pequeno porte, talvez vinte ou dezesseis por vinte e dois, 
um tela pequena no qual ele transmitia esse desenho 
pra tela menor para depois passar para a tela definitiva. 
Então são coisas que a princípio hoje você não encontra 
pintores com esse... muito pelo contrário, a tinta vai 
direto pra tela sem se preocupar com esse degrau, pra 
poder se concluído. O o raciocínio da obra do Walter, era 
matemático. Ele estudava aquilo que desenhava. A partir 
do momento que ele tinha o desenho ele passava para uma 
tela intermediária pequena pra poder estudar a cor, não 
é... porque o desenho já  estava definitivo. E depois disto 
ele já tinha condicionado na sua mente, no seu espaço 
aquilo que ele gostaria de  passar  para  uma  tela  maior.  
Então, quando se vê uma tela de um do Walter Lewy de 
uma medida média, de sessenta oitenta, cinquenta por 
setenta, um  metro  por  oitenta,  aquele... aquele produto 
, aquela finalização, passou por um processo de  criação 
anterior no sentido de desenho e de estudo de cor. Então 
você vê que os trabalhos dele são bem elaborados, são 
trabalhos que à princípio, tem um um... sentido pra cada 
objeto e pra cada pra cada desenho que ele põe em cima 
da da tela.

OG: Nossa. Ótimo, porque você me falou da pessoa... 
JL: sim...

OG: e você me falou do artista. 
JL: Lógico

OG: Como que era a técnica desse homem. 
JL: Sim

OG: é... agora eu vou te pedir uma gentileza,... que você 
interprete pra mim dentro das suas possibilidades
JL: Sim

OG: a obra dele, o que quê ela, o que quê ela significa pra 
você, pra você. 
JL: Bom... o o significado no sentido de linguagem é 
difícil definir.

OG: isso... isso
JL: é difícil definir... 

OG:... isso
JL: mesmo porque a interpretação do artista é pessoal em 
relação a tudo que ele coloca. Aí pra você poder buscar 
exatamente o que se passa, você tem que buscar um... 
ou interpretações de sonhos, ou de  objetos,  etc.  e  que 
podem ser diferentes no sentido do que o artista quis e 
daquilo que você enxerga. O, o... de definir isso eu acho 
muito muito difícil. O que eu vejo na obra do do Walter 
em relação a esse tipo de situação são dois prismas de um 
homem que viveu situações adversas em relação à vida, 
não é... alguma, algumas coisas ligadas ao fato de ele ter 
vindo da Europa perseguido, não é, e aqui ter encontrado 
um país que lhe deu liberdade no sentido não só de 
trabalho, mas principalmente social, não é... ahm... que 
você vê isso em algumas telas do Walter. Te definir  qual 
exatamente é complicado, mas eu vejo que tem alguma, 
alguma, alguma ligação... O Walter foi um homem que 
ahm, ahm. todos sabe eh. Ehe... um judeu alemão que 
aqui encontrou uma mulher que passou a vida toda ao seu 
lado e foi a grande incentivadora, a grande motivadora, 
em relação à vida e que lhe deu, lhe deu dois filhos que 
perpetuaram toda, toda, toda, todas as idéias e toda,toda 
a vida do Walter...
Todas essas coisas ele enfrentou com muita galhardia.  
Ele,  ele,ele  a princípio, socialmente, enfrentou coisas 
que no Brasil não existe. Ahm... Talvez não exista de uma 
forma muito clara, mas socialmente as pessoas sempre 
criam barreiras em relação a situações de casamento 
entre raças e etc., e ele enfrentou isso numa época que 
isto a princípio não era muito bem colocado. Se hoje a 
gente tem uma uma liberação de uma maneira em geral, 
ainda tem gente que olha torto, há sessenta anos atrás ou 
mais do que isso, ele enfrentou e se mostrou presente em 
relação á mulher que ele sempre amou.

OG: E a Dirce, por ser negra né... 
JL: Sim.

OG:... ela, na entrevista que fizemos ela , ela, ela é uma pessoa 
fantástica. Como já falei antes, ela gosta muito de você, né.
JL: Ótimo

OG: E ela, ela é uma pessoa que falou muito bem de você . 
E se percebe que o Walter realmente ultrapassou toda essa 
questão. Um judeu no Brasil se casando com uma negra, né, 
James
JL: Mulher, mulher belíssima, de de sorriso largo e que 
você sabe que foi modelo do Di Cavalcanti.

OG: Exato.

JL: Então ela também tem todo, todo um envolvimento 
dentro  do  meio, dentro da da da de toda essa sociedade 
ligada aos artistas,aos marchands, aos críticos, que ela 
estava inserida e enfrentou tudo isso e com ele e viveu 
até os últimos dias do Walter.

OG: Bonito, bonito James, ahm... vamos  entrar  na  parte  
aonde  você caminha muito bem há muitos anos, né. O 
mercado do artista Walter Lewy. Como ele aconteceu, 
como ele se desenrolou e depois o que quê aconteceu com o 
descaminhar da obra dele, por favor.
JL: É... são 3 etapas. A princípio... a princípio algum 
preconceito em relação ao mercado pra com a pintura 
surrealista.Eu vou  citar  um  outro  pintor, ahm... pra 
poder apenas ilustrar aquilo que nós  estamos  trocando 
informações: Otavio Araujo, também um grande artista 
e que existe um preconceito em relação ao fato de que 
esse gênero de pintura requer conhecimento, requer... 
eh... eh... não só conhecimento,  mas  gosto  em relação 
àquilo que esses artistas fazem. O que eu vejo  dentro  
de  uma maneira, de um maneira em geral é que hoje o  
mercado,ele  está  muito diluído na coisa fácil, de... de... 
consumo imediato. Sabe, muito ligado à tecnologia, a... 
a... a consumo no sentido de artistas com vinte e poucos, 
trinta e poucos anos de idade já serem consagrados 
como grandes gênios, grandes artistas e com os grandes 
preços no  qual  eu  não  acredito  que tenham estrutura 
não só emocional mas de talento pra poder se manter. Eh 
ahm... isto é uma questão de ciclo. Nós estamos passando 
por esse período, talvez pelo advento de que o país 
socialmente, economicamente, está , está explodindo em 
matéria de coisa e que no mercado de arte também não 
deixa de acompanhar. E... artistas como Walter Lewy vão 
ser reciclados, vão ser redescobertos. Esse estudo que 
você está fazendo, isso é muito importante pra mostrar 
a trajetória de um homem que durante 50 anos pintou  
e  foi sempre coerente em relação ao seu trabalho. O o... 
em relação à mercado é uma questão de tempo pra se 
poder absorver essas obras que ele eventualmente nos 
deixou, que estão a a a princípio esquecidas em paredes 
de coleção, que no momento em que elas começarem a 
serem especuladas no sentido de valor, elas vão surgir 
e vão ressurgir no  no  no  mercado, Quando eu digo 
que ahm...ele não tem tanto preço quanto deveria, e e e 
poderia, isso não quer dizer eu não se deixe de vender 
e haver procura. Há procura; no último leilão que eu 
fiz em abril, nós colocamos uma coleção de 22 obras do 
Walter Lewy e vendemos mais de vinte e cinco trinta. 
Vendemos as vinte e dois e houve pedidos para mais um 
“x” número de obras que se eventualmente houvesse ou 
tivesse em mercado ou em acervo. Então é um artista que 
tem um público certo, um público que sabe da da  da  sua 
colocação, da sua obra, daquilo que ele, que ele criou e é 
uma questão só de tempo pra essas,pra essas peças terem 
um valor elevado  no  sentido  de procura e de e de preço. 

O que se passa  atualmente no mercado é uma ,um sem 
número de galerias, de leilões, que estão na demanda de 
procurarem autores ou artistas por causa do da  procura  
que  está  havendo,  elas  são muito oscilantes no sentido 
de valor e de e de e de mercado. São obras de artistas que 
estão se fazendo num curto espaço de tempo, mas a,a,a,a 
o mercado de arte é feito com artistas que tem no  mínimo  
vinte,  trinta, quarenta anos de carreira.Walter Lewy é 
um homem que pintou meio século. Então isso ninguém 
apaga. O tempo ninguém apaga.

OG: James, acho que você já já fez uma sequência muito clara 
do que está acontecendo. Então, acho que você já fez uma 
curva, uma análise de mercado internacional e nacional. 
Porque o Brasil, hoje, esse mercado que nós estamos, não é 
um mercado nacional, é um mercado internacional.
JL: Sim

OG: Nós somos muito parecidos ,hoje, no mundo todo com a 
globalização. 
JL: Lógico, lógico.

OG: e e felizmente eu eu participo com você. E acho que é o 
que está acontecendo, mesmo. Esse é o nosso trabalho. Essa 
nossa, essa nossa entrevista
JL: sim

OG: não é pra mim, mas sim pra nós. É pra que nós 
melhoremos o nosso mercado. Agora pra gente encerrar 
isso, né, eu acho que eu eu tenho que fazer uma pergunta 
pra você, bem específica, né. Apesar de você já ter falado 
sobre isso agora.
JL: Sim

OG: O que quê nós podemos esperar mesmo desse mercado 
com as obras do Walter Lewy?
JL: O seguinte: o trabalho que você está fazendo é 
importantíssimo, está sendo feita uma uma catalogação 
da obra do Walter... lança... projeto de lançamento de 
livros, de filmes, e a... e de documentários em relação 
à sua obra e um projeto de uma grande exposição, uma 
retrospectiva do artista, ou na Pinacoteca ou algum 
grande, ou outro grande museu de de São Paulo. O que 
tá... o que é necessário é que essa nova geração saiba a 
importância e e ter uma um abrangente da obra do do 
Walter. Se você for buscar no sentido de cá... catálogo, 
livro ou filme é é é muito reduzida,é muito, é muito 
pequena pra poder ter essa,esse nível de informação. 
Então com a divulgação que a princípio está sendo 
programada pra ser feito, eu acho que é um artista que 
tem a aflorar um, uma série de descobertas daquilo que 
ele criou no decorrer de toda a sua vida. Mesmo, mesmo 
porque eu vejo, de uma maneira em geral, quando eu 
faço uma avaliação, que quando se encontra alguma peça 
dele dos anos, do final dos anos quarenta, cinqüenta, as 
pessoas não pensam em vender em desfazer, preferem 
guardar, por gosto e por saber que aquilo é importante e no 
momento em que eventualmente acharem que isso possa 
ser compensa... possa ter uma compensação financeira 
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é que aí possam pensar em negociar. Grande parte das 
pessoas que têm Walter Lewy, tem porque gostam e isso, 
isso é importante. E se amanhã pensarem em vender, 
com toda certeza, é por causa de um valor elevado que 
eu tenho absoluta ah ah convicção que isso vai acontecer 
pela descoberta da obra desse grande artista.

OG: James, agora você abriu uma frestinha,... até vou... se 
você puder me responder sobre isso...
JL: Sim

OG: Você tem idéia de quantas obras ele produziu? 
JL: Difícil

OG: Difícil
JL: Difícil,eu eu pelo número de cadernos que eu me 
lembro que o Walter tinha...

OG: Quantos cadernos você viu?
 JL: Eram muitos...

OG: eram muitos...
JL: Eram vinte, trinta cadernos com mais de 100 folhas, 
ahmm... Com os desenhos que ele fez isso no decorrer de 
todas as décadas. É difícil você... O Walter tinha, num 
determinado período, acho que no final dos anos setenta, 
ele já numera..., ele numerava os seus quadros, o ano 
com número... mas abranger quantos, eu... não posso te 
te precisar. Ele tinha essa essa preocupação no sentido 
de documentar, e tanto é que quando uma obra saia,da... 
a obra concluída saia do seu ateliê, era anotado, na no 
caderno, o nome de quem adquiriu, porque através do 
caderno de desenho, era o o a estrutura da tela maior. 
Então ele tinha, ele já tinha essa preocupação no sentido 
de criar o pedigree em relação àquilo que ele criava e da 
obra que saia do seu ateliê. Isso também serve de exemplo 
pros artistas atuais ah... terem essa preocupação daquilo 
que criam, daquilo que fazem, de documentar, e de 
registrar, de se... Hoje em dia com todas essas facilidades 
que a tecnologia nos permite de fotografar, de de ter 
isso depois documentado, porque as novas gerações, 
hoje, as gerações futuras, vão ter um... pra artistas que 
eventualmente ficarem ou que criarem um caminho de 
mercado, esse documento é muito importante no sentido 
de origem.

OG: Ótimo. Quantas dessas obras você imagina que já 
passaram pelos seus olhos?
JL: Você diz quantas obras eu... 

OG: Você vendeu, Você avaliou... 
JL: Muita coisa Olivio, muita coisa. 

OG: Mais de 1000 obras, você acha?
JL: Não. Mil, eu posso ter visto, não comercializado. 
Mas, mas já comercializei um sem número de obras dele, 
nunca tive a preocupação no sentido de contar, mas da, 
de ter visto no sentido visual  através  de exposições, 
através de retrospectivas que ele fez no Museu de Arte 

de São Paulo, através da freqüência no ateliê e através 
de mercado eu acredito que possa ter acima de 700, 800 
quadros com toda, com toda certeza. Mas eu acredito 
que toda a produção do Walter é muito muito maior em 
relação a esses números que nós estamos falando.

OG: E ele realmente produzia, né James.
JL: Ele é um artista profissional que tinha um regime de 
trabalho de manhã e à tarde. É, é, é
ele levantava para trabalhar. Ele ia pra o ateliê  porque  
fazia  parte  do esquema dele de vida, de trabalho. Então, 
era um homem que tinha uma função de “x” trabalho de 
manhã e “x” trabalho à tarde. Então é... é... um artista 
profissional.

OG: um artista profissional.

OG: Você tocou agora numa parte bastante importante, que é 
o artista profissional, aonde ele tinha seusm seus cadernos, 
seus  livros,  né,  livros como como cadernos né onde ele 
fazia seus esboços, né.
JL: Certo
OG: Agora isso me faz lembrar da assinatura do Walter... 

JL: Sim

OG:... aonde ele colocava uma digital. 
JL: Isso

OG: Ele já tinha uma preocupação com o futuro, esse homem 
artista.
JL: Essa, essa, essa assinatura, no qual constava um 
símbolo que lembrava um cactu e a data, atrás ele passava 
todas as informações em relação à medida, nome, o autor, 
tal, e a assinatura da... , a impressão  digital do dedão 
em cima da tela é uma preocupação di... no futuro caso 
houvesse, ou tivesse ou pudesse haver obras... falsas 
ou obras criadas por terceiros, a identificação digital 
era uma garantia de quem ali comprasse, saber que era 
realmente dele.

OG: Olha quantos anos...
JL: Ele já tinha essa preocupação numa época que nem se 
podia imaginar que pudesse ter esse tipo de situação no 
mercado.

OG: E você tá falando muito bem porque quando você estava 
explicando a questão do surrealismo ou dos artistas...
JL: Sim.

OG:... surrealistas. São pessoas que trabalham com esse 
mundo onírico, mas são pessoas que vivem num outro 
tempo né.
JL: É verdade.

OG: E ele conseguiu ter essas visões todas. 
JL: Sim, lógico.

OG: Olha, eu acho que... meu... considerações finais sobre o 
Walter Lewy, por favor James.
JL: Olivio, o que eu posso colocar é que eu fico satisfeito 
em saber que você está preocupado em documentar e 

registrar a obra desse, desse grande artista. Você tá 
fazendo uma pesquisa importantíssima em relação não 
só ao autor mas. .que é de grande valia para as artes em 
geral no Brasil, para o mercado, que é um mercado de 
arte. Quero te dar parabéns em relação àquilo que você 
está documentando e e e dizer que você é um alicerce 
para levantar a bandeira desse grande autor que é Walter 
Lewy.

OG: EU aceito o seu presente, que você está me dando agora, 
mas eu já sei que, nunca sozinho, e estamos todos juntes 
neste nosso pequeno mercado, porém muito significativo. 
James, que fique aqui gravado o quanto que eu gosto de você 
e o quanto que eu te admiro como profissional.
JL: Que quê é isso.

OG: Muito obrigado por esta entrevista.
JL: Eu que agradeço o teu convite. Estamos juntos. 

OG: Estamos juntos.
JL: Valeu.

OG: Opa...
JL: Quanto tempo você conseguiu?

OG: 25 minutos meu querido... Tudo, você entrou na área do 
Jacob, você falou tantas coisas bacanas, sabe...
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OG: Boa tarde, Malu. 
MT: Oi, Olivio, tudo bem?

OG: Cá estamos nós, heim. Bem, a questão do artista Walter 
Lewy. O... Malu, qual que é a questão judaica? É... se for 
possível algo simples... o judeu é uma raça, é um povo, qual 
que é essa questão?
MT: Vamos começar pelo pela palavra raça... 

OG: Tá bom...
MT: A palavra raça, é um... ela é empregada de uma forma 
distorcida desde o século XIX, e nesse momento dos 
anos trinta que é o momento em que nós vamos inserir a 
chegada do Walter Lewy no Brasil, o termo raça...

OG: Tá
MT:... deve ser pensado ou repensado no começo da 
ideologia do arianismo, ou seja, uhmm... tantos judeus 
como negros, como ciganos,  estão interpretados a 
partir das teorias racialistas do século XIX  como 
representantes de uma raça inferior. Se você for 
investigar as raízes desse pensamento racista, que que 
tem um cunho científico, vamos dizer assim, ou bases 
científicas ou pseudo científicas no século XIX, você vai 
encontrar essas origens na Espanha, no sec. XV quando 
nasce a  expressão  “raça infecta” e “raça pura. Ou raças 
limpas de sangue. Então, essa expressão que vai ser  
adotada  pela Alemanha nazista no século XX, em pleno, 
em plenos anos trinta com a ascenção de Hitler, quer 
dizer é uma retomada, não é uma invenção de Hitler, mas 
é uma retomada  dessa  expressão  que  tem uma história 
relacionada às origens  do  racismo  na  Espanha,  que  
depois esse pensamento vai ser... retomado em Portugal, 
e depois em Portugal ele chega ao Brasil. Tanto é que no 
século XVI, você tem também  a discriminação por raças 
infectas e raças impuras que no século XIX vai ser. Ah. 
.reformulado, esse pensamento, ele é endossado por 
cientistas uhm... principalmente ligados à antropologia 
social, à biologia, e a partir daí é que o mito do arianismo 
ele é reforçado não é. E nos anos trintas a idéia de sangue 
puro ou de ariano, ou de raça infecta,  ganha  uma  nova  
dimensão  no contesto de um regime totalitário, na 
Alemanha, especificamente.

OG: Tá
MT: Nos anos trinta, eu vou neu... vou centrar no período   

onde o Walter Lewy se inseri   assim que ele chega no 
Brasil, você vai entender a fuga dele da Alemanha, a 
partir do momento em que ele, assim como todos os 
outros judeus vão ser classificados como representantes 
de uma raça inferior, ou seja, aquele indivíduo que não 
tem direito à cidadania alemã, por pertencer a uma raça 
impura, não é. Daí depois das leis de Nuremberg, e... 
mil novecentos e trinta e cinco que vai, vamos dizer, 
legitimar a instituição do anti semitismo enquanto 
um pensamento, não é, ou enquanto pensamento não, 
enquanto uma política de estado. Então o que quê você 
tem. Você tem o terceiro Reich na Alemanha adotando 
uma política,  uma  ideologia  anti semita que passa a 
fazer parte da sua política de estado e com isso, a partir 
das leis de Nuremberg, as pessoas, ou seja, os indivíduos 
classificados como inferiores perdem o direito à 
cidadania. Futuramente com a invasão... assim também 
você vai entender essa bola de neve, não  é,  à  medida  que  
os nazistas caminha pra Leste, vão invadindo a Polonia, 
quando começa a segunda guerra mundial, quando eles 
invadem a Áustria, a Tchecoslováquia, caminhando pro 
Leste, esses países vão se... parte da  população  e  dos 
estados, vão se tornando colaboracionistas e endossam 
também a mesma ideologia anti semita como parte da sua 
política de estado. Então o que quê acontece nesses países. 
Você tem uma réplica, não é, da aplicação das leis de 
Nuremberg, e os cidadãos que são judeus, nesse momento, 
ou  nesses países, não é... ahm... eles são classificados 
como  seres  inferiores,  sem direito à cidadania  e sem 
direito   a uma pátria. Então com  isso o que quê você 
tem. Você tem... as pessoas sentem perder a identidade 
por serem classificados como judeus, pertencentes ou 
identificados como uma ração inferior. Então, o que quê 
você tem... Você tem aqui uma junção, não é, da prática 
do judaísmo com a crença na existência de uma raça 
superior. Então aquele cidadão que é classificado como 
judeu até sete gerações atrás, mesmo que ele não é mais 
judeu, você entendeu, mesmo que ele não pratique o 
judaísmo, ou mesmo que ele não é um judeu ortodoxo, mas 
ele é um judeu liberal, aquele que só vai às festas judaicas 
e tem uma vida mais, menos ortodoxa, vamos dizer 
assim, então, esse cidadão ele é, vamos dizer, igualado a 
um judeu ortodoxo, não é, e assim como ele, ele perde a 
cidadania. Ele deixa de ter direitos adquiridos pela sua 
nacionalidade de cidadão. Ou seja, a maioria é expulso, 
eles são expulsos das universidades, os médicos não 
podem mais atuar como... na sua profissão, os advogados 
não  tem  mais direito advogar, e... uma bola de neve vai 
dando uma... um... vamos dizer um vai criando sintomas, 
né, de que uma catástrofe está pra vir. O que quê significa 
isso. A partir do momento, que eu sempre falo, que  a  
palavra limpeza de sangue ela aparece nos documentos 
históricos, essa  palavra limpeza ela anuncia, não é, 
uma purificação em algum sentido e quando ela é usada 
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atrelada ao termo étnico a uma etnia, limpeza étnica ou 
limpeza de sangue, isso nos leva o quê? A prever, não 
é, uma exclusão de cidadão, perseguição, repressão,, 
repressão em todos os sentidos e até mesmo culminando 
no genocídio. Isso basta você rever na atualidade a 
questão da Sérvia quando alguns anos atrás se falava 
em limpeza étnica, não é. Retomando o Walter Lewy, 
ah... vivendo na Alemanha onde ele  é nascido, não é, ele 
perde a cidadania, assim como ele, centenas, milhares de 
outros judeus e perdem a sua... o seu direito à identidade 
alemã, não é, e com isso direito à sua produção artística, 
não é, tanto é que ele ele também vai ter obras, não é, ele 
deixa até de poder produzir enquanto artista judeu...

OG: Foi o que aconteceu com a primeira exposição dele... 
sim...
MT:... a primeira exposição e nesse nesse contexto, 
por exemplo, você tem também várias obras do Lasar 
Segal que são confiscadas, naquela... no contexto de 
classificação de arte degenerada, que é onde você  tem  a 
aplicação, vamos dizer, do conceito do arianismo...

OG: Sim
MT:... porque o nazismo busca também na arte uma arte 
limpa, limpa da produção judaica, n, limpa , não é, da 
contribuição. Então os artistas são perseguidos, não é. 
Por que? Então aí
você tem desde Picasso, não é, Mattisse, todos os outros 
representantes do expressionismo nesse  momento, e aí é 
que Walter Lewy, outros, o Dadá com...

OG: Sim
MT:... to tentando  aqui, tanto  na pintura como na música, 
e...  então o  que quê você vê nesse contexto... Você vê um 
homem destituído das suas raízes, não é, que é o tema de 
um belíssimo romance, se você puder ler, que é do Elie 
Wiesel, chama “O Tempo dos desenraizados” que são...

OG: que título profundo...
MT: O Walter Lewy é um desenraizado.

OG: Malu, isso isso é... aconteceu nessa linha histórica que 
você explicou clarissimamente bem... Então o Walter em 37, 
36, 37, ele sai da Alemanha, como... a viúva dele falou, ele 
estava indo para Nova Iorque, achando que estava indo pra 
Nova Iorque e acabou chegando em Santos e lá ele procurou 
a estátua da Liberdade, não encontrou, mas estava em 
Santos., e de Santos ele veio para São Paulo na década de 
trinta... exata
MT: trinta e sete...

OG: exatamente. Você tem um livro “O anti semitismo na 
era de Vargas”. Quando o o... Walter chega ao Brasil, nesse 
período, ele  espera  uma liberdade, a qual ele tinha perdido 
na Alemanha. Isso aconteceu aqui?
MT: É. Aconteceu. O Walter é um bom exemplo acho que 
dessa situação e dessa realidade e é o momento, veja bem, 
1937, é o momento em que o Brasil, ele endossa, ainda 
que secretamente, a ideologia do arianismo. Então o que 

quê o governo brasileiro faz... ou seja, o Ministério das 
Relações Exteriores do Itamaraty... ele cria circulares 
secretas, impedindo a entrada de judeus no Brasil, 
ahm..., sustentando, vamos dizer, na na no seu discurso, 
né, político, que os judeus são representantes de  uma 
raça inferior, endossando então o mito do arianismo 
de que existem raças inferiores e superiores e com isso 
endossando o discurso, ou seja, a política de estado da 
Alemanha. Nesse momento, se o Brasil torna público, 
porque circulares secretas, porque se ele edita uma lei 
tornando  público que ele não admite a entrada de judeus 
no Brasil, ele está uma tomando posição ao lado da 
Alemanha...

OG: perfeito
MT:... o que cria uma tenção com os Estados Unidos, que 
neste momento está cobrando do Vargas uma posição 
democrática, aberta e humanitária. Agora se você retoma 
alguns anos antes, em 1933,na Liga das Nações, os 
representantes tanto do Brasil, como Argentina, Estados 
Unidos, França, Grâ Bretanha, já estão reunidos em 
várias sessões e criando uma organização internacional 
pra cuidar desses refugiados que estão fugindo da 
Alemanha, e que à medida que eles, que os nazistas 
vão caminhando pra Leste, esse fluxo imigratório, ele 
vai aumentando. Então que quê o Brasil sente já em 
1933, que primeiro estão chegando alemães fugindo da 
Alemanha, depois com a invasão da Áustria começa, 
soma-se, somam-se aos alemães os austríacos, depois 
somam-se os polonês,e depois somam-se os romenos, 
e com isso o Brasil... a única política que ele encontra 
é nós vamos fechar as portas, mas vamos tornar essa 
política imigratória secreta, através de circulares, em 
emitir uma lei de forma que a gente possa fazer o quê: 
uma triagem e selecionar apenas o imigrante desejável. 
Então os turistas podiam entrar, sair, voltar pra sua 
terra natal, não tinha problema. Agora, quem queria 
adquirir um visto permanente pra ficar definitivamente 
no Brasil, sendo judeu, não conseguia. Então, o Walter 
Lewy quando ele tenta fugir da Alemanha, veja bem, ele 
já é classificado como um sem pátria, ou seja, ele perdeu 
a nacionalidade, ele é um apátrida e o momento em que 
ele se transforma num apátrio, ou seja, um cidadão 
que não tem uma terra pra se identificar, ele não tem 
nacionalidade, ele é um desenraizado, ele não tem mais 
raízes, ele não tem referência, não é, o que quê ele é: 
ele é um judeu nascido na Alemanha, mas que não pode 
se apresentar como alemão, não é. Ao tentar entrar no 
Brasil e conseguir o visto em 1937,o máximo que ele 
consegue é um visto de turista, que é o visto que garantia 
que ele voltaria,não é. Assim mesmo ele vem pro Brasil e 
nesse momento ele tenta, através de despachante e a com 
ajuda da Cip, aqui em São Paulo, que era onde estava neste 
momento o rabino Pincus que também veio da Alemanha, 

não é, e que está tentando ajudar e trazer os alemães 
que já estão desesperados... e esse fluxo dos alemães 
fugitivos, ele vai aumentando. Então o que quê o Brasil 
faz; ele vai fechando o círculo e você tem a cada, vamos 
dizer, a cada mês, novas circulares, né,... desculpa... a 
cada mês não, a cada semestre, vamos dizer assim, novas 
circulares que vão sempre reforçando a idéia de que tem 
que haver uma triagem, não é, desses judeus. Até podem 
entrar judeus, desde que eles contribuam ou garantam a 
sua estadia no Brasil pagando pelo visto. Tanto é que tem 
uma nova circular que vai surgir depois que é chamada, 
que ela se refere ao visto capitalista, ou seja, aquele que 
poder pagar, né, uma quantia “x” depositado em banco do 
Brasil, podia ficar. Então, a vida do Walter Lewy, entre 37 
e 38 ela é expressiva, vamos dizer, ela é um exemplo, acho 
que, muito pontual da vida de um desenraizado, da vida 
de um apátrida no Brasil, que vem buscar um refúgio, mas 
ele não encontra segurança, né, porque nesse momento 
o Brasil está pendente pro lado da Alemanha, tra... e 
ele sabe das circulares secretas. E a exigência é que pra 
conseguir trazer seus pais, no caso, ele teria que pagar 
pelo visto capitalista. Ou seja, ele teria que depositar no 
banco do Brasil uma certa quantia para ele meses, ele, 
vamos dizer assim, vive um momento de tensão porque 
essas circulares são secretas, ele não pode denunciar 
isso, ele tenta através de amigos e de relacionamentos, 
principalmente com outros judeus, também emigrados, 
tentar trazer os seus pais, né. No final, acabam morrendo 
e são levados pra campos de concentração, e é exatamente 
nessa posição, no contexto da, já do estado novo, que eu 
classifico o governo de Getulio Vargas como um governo 
colaboracionista da Alemanha nazista.

OG: claro, claro
MT: Primeiro com o discurso onde ele endossa a política 
anti semita do reich, ele adota um discurso ahmm,... 
onde ele classifica os branco puros de arianos, não é, e 
fecha as portas àqueles que são apátridas, portadores de 
documentos, principalmente com “J” vermelho,não é, e 
fecha as portas aos velhos e aos, vamos dizer, portadores 
de nacionalidade ahm judaica, ou identidade judaica,ou 
vamos dizer assim, nacionalidade alemã, no caso e 
identidade judaica, não é, Então você tem de 37 até pós 
Vargas, até 1948, a aplicação no Brasil, de uma política 
anti semita, na qual o Walter Lewy, no caso, é uma vítima. 
Vítima do Brasil colaboracionista da Alemanha nazista. 
É esta história que falta se revista e dái a importância  
do  seu  trabalho, quando você recupera a trajetória do 
Walter Lewy e vai buscar ,desde o seu passaporte, a sua 
trajetória, a sua rota de fuga até chegar no Brasil, ahm... 
as utopias dele, quer dizer, a idéia, esse sonho de ir pra  
Nova  Iorque, encontrar uma estátua da Liberdade que 
ele perdeu, por exemplo, numa Alemanha nazista, eu 
acho que é um dos exemplos expressivos, não é, de rota 

de fuga, e de  trajetória de vida, no  contexto de uma 
política anti semita no Brasil, ahm... provada hoje, não é, 
por uma documentação volumosa, não é. O meu próximo 
livro que chama-se “Cidadão do mundo”, que vai sair 
agora, daqui um mês, trata exatamente da trajetória, 
das fugas,do contexto desses desenraizados, não é. Então 
Walter Lewy, ele é um desenraizado, ele é um apátrida, 
e ele é uma vítima da  política  anti  semita,não  só  da 
Alemanha mas também do governo nazi... do governo 
brasileiro Vargas.

OG: Então, Malu, ele foi em busca de uma de uma liberdade, 
que se tornou pseudo liberdade... então até... 48, claro ele 
perdeu seus pais e viveu num conflito muito grande. Existia, 
como você bem falou, um determinado rabino, cuidava ou 
tentava cuidar desses judeus aqui, é, é, esse cuidar existiu? 
Ou seja, qual o grau de dificuldade que esses judeus, nesse 
período de 36, 37 a 48, como que eles viveram aqui no 
Brasil, e os judeus já existentes aqui?
MT: É...

OG: Foi muito grande essa necessidade?
MT: É grande. É grande. Vamos dizer... É um contexto 
que a própria comunidade judaica...

OG: Sim
MT:... eu acho que ela não tem noção porque todos 
eles consideram o fato deles terem vindo pro Brasil, 
e reconstituído sua vida aqui, e hoje são grandes 
empresários, médios, enfim... eu acho que existe também 
um lado carente dessa comunidade judaica, mas hoje 
olhando como historiadora, né, por exemplos os anos 
de 1940 a 1950,60, o que vocêpercebe: que à medida 
que esses refugiados chegavam, eles recebiam o apoio e, 
ahm...vamos dizer, as garantias de sobrevivência, pela 
comunidade judaica, que havia chegado aqui no Brasil 
nos anos de 10, 1920 e 30. Então ele encontra aqui o apoio 
da comunidade judaica e nunca do governo brasileiro, 
não é. Quer dizer ele não é bem recebido pelo governo 
brasileiro, ele é bem recebido pela comunidade judaica 
do Brasil ,que através das suas associações de mútua 
ajuda ,vai garantir pra eles um recomeço aqui no Brasil, 
ahmm... por exemplo a Cip, oferecia aula de português 
pra eles aprenderem..., a... inclusive, até a recomeçar em 
outra profissão. Muitos deles vão ser chic, vendedores 
né de porta em porta, e os que eram artistas vão tentar 
recomeçar a sua vida, mas os primeiros anos o o apoio é 
dado, ou pela Cip, principalmente pelos judeus asquenazi,  
né, e até mesmo, por exemplo em 1938, quando os judeus 
italianos são expulsos pelas leis de Mussolini, no mesmo 
contexto, vamos pensando assim, no mesmo perfil das 
leis nazistas, esses judeus italianos vão encontrar apoio 
na Cip, né, por que ? Porque é a comunidade que lhes 
oferece, por exemplos, as primeiras, a primeira pensão, 
né, em torno d ali do bairro do Bom Retiro, ahm... 
vão buscar uma escola, a Lar das Crianças, O Lar das 
Crianças da Cip, é criado nesse momento pra colher os 
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filhos, principalmente dos refugiados, e ai  eu  faço  uma  
distinção.  É diferente um refugiado do imigrante...

OG: Sei, claro,
MT: O imigrante ele vem pra ficar com passaporte legal, 
tal. O refugiado vem com visto de turista, né, e muitas 
vezes, por uma das  exigências  das circulares, eles 
exigiam até que ele apresentasse passagem de ida e volta, 
que é o que muitos fazem e que jamais voltariam para 
Alemanha. Então, eles vivem escondidos, refugiados 
mesmo no Bom Retiro, acolhidos pela pela comunidade 
judaica, não é, e, conseguem, vamos dizer, recomeçar 
sua vida, dessa forma, com muita dificuldade, Só depois, 
veja bem, da divulgação das atrocidades cometidas pelos 
nazistas em 46, e quando vem a tona o que foi o holocausto 
n enquanto genocídio singular,isso já vamos pensar aqui, 
46 e já tem julgamento em Nuremberg, ai os nazistas 
já são classificados, não é , e incriminados  por crimes 
cometidos   contra a humanidade, então   você   já tem 
cria a ONu e,  nesse momento, veja,   de 46 a   50 você tem 
aqui   uma uma readaptação, vamos dizer assim, não é, do 
conceito até mesmo de de, readaptação não, você tem uma 
criação, do não,... uma criação do conceito de genocídio. 
É nesse momento que se defini, né, e que fica até hoje, 46, 
a palavra genocídio a partir dos crimes nazistas.  Então  
até  50,  essa comunidade   judaica de refugiados, que é 
diferente da comunidade   judaica de imigrantes...

OG: Perfeito.
MT: porque os imigrantes já estão estáveis e eles já vem 
com visto de imigrante...

OG: eles são imigrantes.
MT: Os refugiados não. Por isso que eu faço uma distinção 
grande... ele é cidadão do mundo que tá circulando e 
quem vem em busca de um refugiado... Por exemplo o 
caso do Walter Lewy, por acaso ele em parar em Santos, e 
por acaso ele vem pra Sâo Paulo e assim como ele muitos 
outros, não é. Após 50, quando o mundo,v amos dizer, está 
repensando as suas ações políticas e tornar-se adepto de 
uma política racista, nesse momento é vergonhoso para 
qualquer país, não é, nos anos 50, então aí é que você tem 
uma abertura da comunidade não judaica brasileira que 
começa a ser mais receptiva a esses judeus. Então eles 
levam, vamos dizer assim, duas, três décadas pra sair 
daquele nicho que ele vivia, sentir-se mais seguro, porque 
agora ele começa a ter mais confiança num governo que 
se diz democrático, né, porque se você pensa o governo 
já de Juscelino Kubitchek, não é, você tem uma abertura 
depois o momento novamente da ditadura militar. Esse 
período dos anos 50, 60 é o momento de abertura, onde 
os judeus então, até então refugiados começam, vamos 
dizer, se abrir pra comunidade, pra sociedade brasileira 
em geral. Tanto é que até esse momento, são raros, isso 
é importante, são raros os judeus refugiados que buscam 
nacionalidade, se naturalizar brasileiros. Então uma 

coisa interessante depois que seu livro futuro, seria no 
futuro seria você ver no arquivo nacional, no Rio de 
Janeiro, você lembra de me pedir, eu tenho cópia de uma 
parte, o processo de naturalização do do... no caso, tentar 
ver do Walter Lewy.

OG: sim
MT: Quando ele se naturalizou brasileiro...

OG: (tosse)
MT: Não é... Então você vai ver, que assim com ele, por 
exemplo, todos, não vamos falar em todos, a maioria 
dos refugiados judeus, só vão buscar, uma... muitos nem 
querem, né, vão buscar nacionalidade brasileira nos 
anos 60, por que? Por que nos anos 60 é que eles sentem 
segurança, né é... porque porque muitos ainda tem, 
sentem, vamos dizer , na alma, que ele é alemão nascido 
na Alemanha e apesar de ter perdido a sua nacionalidade, 
a sua identidade, né.

OG: Malu, você você está conseguindo deixar aqui muito 
claro para mim, como pesquisador do Walter Lewy e o que 
ta fantástico é que você também o conheceu bem, né.Agora, 
como um analista de obras de arte, né, eu estou vendo as 
obras do Walter, em relação ao status quo de vida dele durante 
esse período. Eu quero lhe fazer uma pergunta agora, acho 
que importante ao mesmo tempo, singular, porque é onde 
nós chegamos na década de 50, 60, é onde existe talvez, um 
pouco dessa liberdade, mas é que eu só estou imaginando o 
que esses refugiados judeus  passaram,  né.  Alguns,  claro, 
foram esquecendo, e Walter, por ser surrealista tem muito 
a ver com o seu trabalho, onde ele conheceu na Alemanha 
a questão do realismo fantástico (barulho de telefone 
tocando) e depois ele entrou na questão do surrealismo. 
O Walter, aqui no Brasil ele se casou duas vezes. Primeiro 
foi com a Gerturdes,uma mulata né, e depois ele se casou  
com  a Dirce  Pires,  com quem ficou 50 anos casado e teve 
um filho, que é o Lelé, né. Agora essa pergunta que eu quero 
fazer e que ela seja leve pra nós aqui;  o  judeu refugiado que 
teve que sair , como você falou, um desraizado, essa palavra 
é muito forte, né,
MT:... desenraizado... 

OG: desenraizado...
MT: que perdeu as raízes, não é;

OG:... que perdeu as raízes, obrigado. Aconteceu isso com 
esse homem... chegou num país onde supostamente ele 
pensava que era um outro país e teria uma outra vivência, 
e aí, esse, esse, esse refugiado casa-se 2 vezes com negras.e 
aonde ele tem a Dirce, que você conheceu bem ,  né,  até  na 
entrevista de vocês... ela é pessoa magnífica né, uma negra  
bonita,  uma pessoa alegre... você conseguiria me falar 
alguma coisa desse judeu que se casou com negras aqui no 
Brasil?
MT: Eu acho que tem aqui uma história que se repete né, 
OG: ta...

MT:... que é o atrativo das diferenças... 

OG: OK. Tá. Analogia dos contrários.
MT: analogia dos contrários, não é, que há sempre. Isso é 
comum te hoje, né, uma atração muito grande dos alemãs, 
pelas mulatas...

OG: Sim
MT: não é... nós temos toda, também tem que ponderar 
que há toda uma propaganda em cima dessa própria 
imagem da mulata enquanto mulher sedutora,...

OG: Claro
MT:... não é... temos que considerar isso. Mas eu acho que 
aqui houve um encontro, não é, veja bem da Dirce, das 
duas mulheres dele, o fato das duas serem negras, você 
tem aqui um, vamos dizer, ahm...um judeu classificado 
de inferior e uma negra que, do ponto de vista, também 
do ponto de vista da ideologia racista brasileira, também 
é inferior, né, você tem 2 exemplos de estigmas, ou seja, 
de marcas sociais. Então eu retomo aqui, eu gosto muito 
do conceito do Ervin Goffman, que ele tem um livro 
chamado “Estigma” que ele mostra como que a sociedade 
ela vai criando marcas, não é, são marcas muitas vezes 
física, então por exemplo se o cidadão é  aleijado,  não  
é, imagina o cidadão que é aleijado, ele tem uma marca 
física, nos anos 30, além disso ele também, é comunista, 
não é, e judeu, não é, e negro, vamos dizer assim, então o 
que quê você tem? Você tem uma somatória de estigmas 
que marcam esse sujeito de forma que, ele, cada vez 
mais se sente excluído da sociedade, por que? Porque 
nessa sociedade  permanece  ainda  muitas vezes nas 
entrelinhas, sutilmente, esteriótipos  que  o  relegam  
sempre  pra uma vida marginal, vamos dizer assim, não 
é. Então, em alguns lugares ele não é aceito, ele não é 
bem visto, ele não... É a marca que ele carrega, não é. O 
Goffman marca muito bem isso e eu até tenho um artigo 
que chama-se “Trilogia dos Estigmas” que é a vivência 
de mulheres, não é, como Olga Denari que era estrangeira 
no Brasil, no caso, judia e comunista,  não  é. Outras são 
como Geny Glazer, nos anos 30, que também é expulsa e 
perseguida como Olga Denari,  ela  era  judia,  comunista,  
juventude comunista e mulher. Então são estigmas que 
são...

OG: perfeito.
MT:... construídos, não é, pela sociedade e que cada vez 
mais vai, vamos dizer, induzindo essas pessoas a viverem 
numa marginalidade, não é... quer dizer, como se ele 
fosse um... tem uma expressão interessante, como se 
fosse um cidadão fora da ordem, não é. Existe uma ordem 
instituída que é: ser branco, trabalhador, dedicado. 
Nos anos 30, por exemplo se ele é 
trabalhador e se dedica à agricultura, ou se dedica por 
exemplo à, às, à filosofia, não é, então, existe um padrão 
de homem e um padrão de mulher, né. Agora a mulher 

jamais poderia ser uma ativista comunista nos anos 30, 
40, não é. Um pintor, ele jamais poderia ser um pintor 
crítico da sociedade como vai ser no caso por exemplo, 
Portinari. Portinari é chamado muitas vezes pra pintar 
murais pro Ministério da Educação, quer dizer, tanto 
é que, ele leva uma pecha, vamos dizer, um estigma de 
pintor oficial do governo Vargas. Ao menos tempo ele é 
um pintor crítico assim como é o Lazar Segal. 

OG: sei
MT:... não é. No caso do Walter Lewy, se você olhar o Walter 
Lewy no Brasil, no caso ele só vai despontar enquanto 
um pintor surrealista nos anos 60, por que?Porque é 
exatamente o momento em que eles encontram condições 
pra sair daqui daquele nicho, onde ele se sentia, vamos 
dizer, ahm protegido, não é. Então isso é muito comum na 
vida desses desses desenraizados, desapátridos... então 
ele tem um momento de reclusão, não é, de busca de uma, 
de buscar, ou de se reencontrar com a sua identidade, 
não é, e até mesmo, veja bem e ai tem uma questão que 
a Ana Harrid coloca: nos momentos de crise é que os 
valores são reformulados. Então quando o repatriodo o 
desenraizado, ou apátrida é expulso,... e ele vive uma 
crise que é emocional, principalmente emocional, ele 
tem que rever os seus valores. Então, que sou eu? Eu sou 
alemão, nascido na Alemanha, meus pais lutaram na 
primeira guerra, lutaram pela Alemanha e agora quem 
que eu sou? Não sou ninguém. Sou um cidadão, ou sou 
um indivíduo, ele já não é cidadão, sou um indivíduo que 
leva marca, que carrega o estigma de judeu, ele carrega 
no passaporte uma marca, um “J” vermelho,ele não tem 
direito de cidadania nenhum, não é, ele perde os bens, 
ele perde... e aqueles que vão pro campo de concentração 
perdem até mesmo o nome porque  eles passam a ter um 
número. E aqueles refugiados que fogem, quem que eles 
são? Nesse momento de crise,que é uma crise psicológica 
que é um momento de trauma, de dor, não é, de de 
muita emoção, porque... porque é a emoção decorrente 
da perda. É isso que você tem que considerar. Então, o 
Walter Lewy, perdeu quem? Perde os pais, ele perde a  
sua nacionalidade, o seu direito de cidadão e quando ele 
chega no Brasil que ele sonha com essa liberdade, ele vai 
muito..., e até mesmo, e ai é interessante você buscar 
nas suas obras, né, essa mão de Deus,  esse  dedo  de  
Deus,  né,  que  aponta pruma realidade fantástica, né. 
De seres que andam pelos desertos, não é, onde você tem 
toda aquela trilogia que a gente estava falando aqui, mas  
de, de, muitas vezes de um sol surrealista, de uma lua 
surrealista,não é. Então, acho que tem muito a ver com 
essas utopias, com esse sonhos, né, de uma paisagem, de 
uma paisagem imaginada, né, de um mundo  imaginado 
também...

OG:... um mundo além do real.
MT: né... um mundo além do real, porque o real, ele já 
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não tem condições de de...né.   Então acho que isso tem 
muito a ver. E uma coisa interessante de você pensar, 
vou tentar fechar aqui esta questão do do Walter Lewy, 
eu acho muito importante você reconstituir, do ponto 
de vista do conceito de redes sociais, que eu também já 
te falei, quem são os elementos ahm... entre 37, quando 
ele chega no Brasil até os anos 60, quem são as pessoas 
de relacionamento de Walter Lewy, né. Quais,de ,...por 
exemplo. a que escolas artísticas as ele vai estar ligado, 
então Ismael Nery, Maria Martins, né, quer dizer, todo 
esse contexto de outros pintores surrealistas, como   é 
que se dá esse cruzamento e quem são os  seus  amigos,os  
seus  interlocutores,  né. Então eu acho que é... são esses 
diálogos essa recuperação de diálogos entre
... esse diálogo que perspassa por essa rede social, que vai 
te ajudar a desvendar o Walter Lewy que é muito pouco 
conhecido.

OG: Perfeito. Malu, pra nós realmente encerrarmos, tá muito 
bom e com você, acho que eu encerraria... ( risos) nunca. E, 
eu vou perguntar a você e a você como coração, né, que foi 
Walter Lewy pra você?
MT: Walter Lewy pra mim é o símbolo do refugiado no 
Brasil. É um homem símbolo. A sua arte pra mim é a 
expressão de uma emoção...  é  a representação das suas 
utopias e Walter Lewy pra mim, antes de mais nada, 
é um homem sensível, é um judeu ex-patriado, é um 
judeu apátrida, né, mas que reformula seus valores, que 
recupera e recria  sua identidade, né,e é a identidade dele 
como Walter Lewy que deve ser pontuada no contexto, 
não só da arte brasileira e a sua contribuição pra   cultura 
brasileira em sim, mas no contexto também da história 
do povo judeu na diáspora. Eu acho que ele é um homem 
símbolo nesse contexto.

OG:... Brigado... Obrigado por tudo... (risos)
MT:... que seja um sucesso e que você transforme isso em 
livro. 

OG: Sim
MT: Eu acho que é um compromisso que você passa a 
ter, não é, em devolver as raízes aos desenraizados. OG: 
Aproveitando então essa gravação  nossa...  realmente  é  
um compromisso e que você me abriu essa janela e que 
você está me abrindo uma porta agora pra realizarmos 
isso juntos. Eu, eu, lhe agradeço muito mesmo, essa 
abertura do teu conhecimento, e quero deixar claro aqui, 
que isso vai, claro, estar na minha tese. Parabéns pelo seu 
trabalho. Hoje, hoje eu tô sentindo mesmo quem é você.
MT: Bom. E agora, veja bem, você tem um compromisso 
também como historiador, em, porque a partir...

OG: Sim
MT:... desse seu  trabalho, você  é um historiador, de... 
ahm... pensando aqui já no teu doutorado, não é, o 
compromisso que você tem de educar os jovens, não é, 

prum futuro melhor. Então eu acredito muito que, ao 
você recuperar as histórias desses apátridas, desses 
refugiados, de transformar isso, essa história, vamos 
dizer, numa estratégia pedagógica que não precisa ser 
Walter Lewy, mas pode ser outras múltiplas histórias, 
ahm... mesmo através de um... de uma obra de arte não é,

OG: Sim
MT:... que você transforme essas histórias, tantas 
histórias... de..., que acho que as vezes uma por exemplo a 
história do Walter Lewy é uma vida com história muitas 
vidas, não é,

OG: Claro
MT: E você tem, acho que um suporte muito interessante 
que é através da educação, você reproduzir essa história 
do Walter Lewy num projeto, entendeu, vamos dizer, 
multidisciplinar, não é, e ser levado isso para as escolas, 
não é... Eu convido depois pra você ver o que a gente ta 
fazendo com as poesias de Jorge Amado, com histórias 
de Lazar Segal, né, e como a gente ta levando isso pras 
escolas. E transformando essas histórias de vida em 
exemplos, não é, do passado pra você poder entender até 
mesmo o presente. OG: Entendo. E que seja...
MT:... é uma abertura pro teu próximo...

OG: E que essa abertura...
MT:... teu próximo trabalho.

OG... seja apenas o começo. Malu, muito obrigado. 
MT: Espero que

OG: (risos)
MT: muita coisa pra te falar, em algumas horas 

OG:... nossa
MT: mas nos meus livros você tem o contexto todo. Que 
pena que você não vi ter meu livro na mão, mas.....

OG: Ó... não quer nem desligar, tá vendo...
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A N T Ô N I O  G .  D E  O L I V E I R A , 
B E A T R I Z  H O R T A ,  J . C .  M A R Õ E S ,  
L Í G I A   M .   D E  A L M E I D A  E  L I S B E T H 
R E B O L L O .  T V  C U L T U R A )

29 de 01 de 1975

JL: Meu caro Walter Lewy, sua hora e sua vez. 
WL: Pois não

JL: Hoje à tarde quando estávamos batendo um papo em 
sua casa, eu dizia a você que uma das grandes qualidades, 
atualmente, na TV Cultura, é que os depoimentos realmente 
importantes não são apagados.
WL: hum hum...

JL: Eles permanecem como que realizando continuamente 
uma memória viva da inteligência e da inteliguência 
brasileira. Saiba que pra nós é uma grande honra recebê-lo 
neste programa, você que é certamente, neste momento, um 
dos mais importantes brasileiros.
WL: Muito obrigado

JL: Um temperamento completamente diferente da Dirce, 
sua mulher, e que certamente nos trará diversas informações 
preciosas. Walter, você nasceu aonde?
WL: Eu nasci no norte da Alemanha, em 1905, mas isso 
foi acidental, porque logo mais meus pais se mudaram 
pra cidade de Dortmunder, que onde eu me formei.

JL: Havia na família, alguém que se desenvolvesse no campo 
das artes plásticas?
WL: Nâo, nenhuma.

JL: Você passa a se interessar pelas coisas da arte, a partir 
de que idade? WL: Bom, isto já começou propriamente 
no colégio, né, no ginásio, quando eu sempre fui o melhor 
desenhista da classe. De forma que já peguei um amor pelo 
desenho e procurei desde cedo, sempre desenhar.

JL: Me permita uma outra pergunta; seus pais eram judeus 
religiosos?
WL: Eles eram judeus religiosos não fanáticos, até a 
primeira guerra. Depois da Primeira Guerra, meu pai 
foi, durante 4 anos, ele participou da guerra e quando ele 
voltou,  ele naturalmente já  não voltou tão religioso e, 

eu não tenho também um temperamento muito religioso 
de forma que a nossa edu, a minha educação, não foi uma 
educação rigorosa  religiosamente,  mas sempre fomos 
judeus conscientes, né.

JL: Esse papel de judeu consciente viria se cristalizar de 
maneira muito especial por volta de 1937 quando você 
abandona a Alemanha. Como que se deu isso?
WL: Bom, a nossa vida na Alemanha, desde 33, se tornou 
impossível. Nós não morávamos naquela época, mais em 
Dortmudner, mas sim numa cidadezinha do interior, onde 
tinha talvez 2 ou 3 famílias judias, e essas 2 ou 3 famílias 
estavam muito à vista, de forma que quando você passava 
pelas ruas, vocêjá ficou logo mais vitimas de ofensas, eles 
te gritavam na cara Judeu, e fora disso eu não podia mais 
exercer minha profissão de desenhista de publicidade, não 
podia mais fazer trabalhos independentes para jornais, quer 
dizer, não havia mais meios de viver. E, a única solução era 
de emigrar. Então em 36, fim de 36 um primo meu foi pra o 
Brasil e ai meus pais decidiram também que eu fosse,então 
eu fui também com o sobrinho desse tio. O sobrinho desse 
primo do meu pai e em começou, hoje vai fazer 38, antes de 
ontem fez 38 anos que estou aqui no Brasil, que cheguei em 
Sâo Paulo.

JL: Você veio para o Brasil. Você pode nos contar qual o 
destino de seus pais?
WL: E... bom... o estímulo... 

JL: Destino...
WL: O destino de meus pais foi triste naturalmente. 
Eu quando cheguei aqui em 37, ainda tinha uma certa 
possibilidade de fazer umas chamadas, mas os meus 
pais tinham uma pequena renda e tinham uma pensão do 
governo alemão. E quando escrevi a eles que queria que 
viessem pra cá, eles se recusaram. Eles me escreveram  
não... nós não vamos deixar nossa renda e ficar sem 
nada”. Eles não queriam sair. Mais tarde, por volta de 39, 
começou o negócio apertar e eles me imploraram e fazer 
uma chamada pra eles, mas ai já não dava mais porque 
o governo do Getulio Vargas estava muito simpatizante 
do nazismo, do regime de Hitler, e eles exigiam que 
depositasse 250 contos naquele época, uma fortuna que  
nem  posso  dizer  quanto dinheiro, mas foi impossível pra 
mim, levantar um  dinheiro  desses  que estava há dois 
anos nesse país e propriamente não tinha ainda amigos 
especialmente não tinha amigos influentes, então eu 
infelizmente não podia fazer a chamada. Aliás eu fiz um 
despachante me fez a chamada, mas adiantava nada. Eu 
fui no Itamaraty e ai me mostraram ai que dependia do 
depósito de duzentos e tantos contos.

JL: E i o que aconteceu com eles?
WL: Meus pais infelizmente foram ao campo de 
concentração e mais tarde na câmara de gás.

JL: José Carlos Marões, sua pergunta

ANEXO E
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WL: dos que vivem no Brasil,

MT: dos nazistas, eu quero dizer...
WL: mas eu não quer tocar nesse assunto. Não. 

MT: ótimo
WL: mas dos brasileiro s nunca. 

MT: Ótimo
DP: Walter, agora vou perguntar uma coisa pra você. WL: 
Diga,
DP: Existe amor, paixão, existe amor louco, desvairado, 
existe paixão de verdade e amor platônico, qual desses você 
tem por mim?
(Risos)
Tá querendo uma declaração...
WL: Uma declaração... (risos) Você sabe muito bem. 

DP: Ah... não sei...
(risos)

JL: Acordes de suspense, heim...
WL: que digamos 20 anos com você, que te amo né... 

DP: éh... muito bem aceito.

BH: Walter, sua mulher Dirce, maravilhosa, encara 
maravihosamente também o preconceito do negro, como é 
que você encara o preconceito do judeu?
WL: Olhe, eu francamente não não sinto, mesmo nós 
dois em nossa vida, nós não, nós, não encaramos 
preconceitos...
BH: Você não senti isso, nunca sentiu, nunca houve ocasião 

em que...

AD: Walter, invés de fazer a pergunta eu queria homenagear 
na sua figura de homem íntegro que está ai nessa câmera, 
nesse vídeo, no seu povo, e pelo fato de você ter demonstrado 
que é possível o homem viver livre de preconceitos. Está ai a 
sua mulher pra provar isso.

LM: Walter, você sofreu na Alemanha, você sofreu muito 
no Brasil também porque parece que o reconhecimento 
demorou muito, não é.
WL: Bom isso é, né. Que não foi fácil pra nós pintores... 
ai... Digo nós pintores porque muitos colegas nossas que 
não aderiram à moda, que não se jogaram, pra nadar com 
a onda, com a corrente, todos eles sofreram né...

AG: E quais foram essas correntes, essas ondas?
WL: Bom, Antonio. Você sabe muito bem que depois de 
45, chegou aqui a onda do abstracionismo, uma pintura 
meramente decorativa que é tão estéril que se esgotou 
em relativamente poucos anos, porque 30, 40 anos na 
história da pintura não é nada, mas tudo mundo aceitou a 
pintura abstrata porque era fácil, não se precisava pensar, 
é muito cômodo. È decorativa, então o consumidor da 
pintura abstrata não tem preocupações. O quadro que ele 
tinha na parede, não o incomodou. A minha pintura...
E

JL: Walter,
WL: incomoda um pouco, né.

JL: Walter, você durante esses praticamente 37, 38 anos 
de  pintura contínua no Brasil, coerente, e... acima de tudo 
se propondo a realizar um trabalho e executando-o até 
mesmo as últimas conseqüências, durante esse tempo todo 
você encontrou inúmeros momentos muito difíceis e pra 
sobreviver, entre outras coisas, você se tornou desenhista 
de publicidade.
WL: Sim.Trabalhei numa agência de publicidade... 
durante seis anos, depois abandonei esta agencia, e 
trabalhei de free lance, mas também era difícil...

JL: É verdade que durante um certo período as pessoas 
recusavam seus quadros, até mesmo quando eram oferecidos 
de presente?
WL: Bom, de fato ninguém queria minha pintura, ou não 

via valor nenhum! JL: Como você explica o fato que três 
anos prá cá, tem havido uma verdadeira explosão de 
Walter Lewy, basicamente você ter sido entendido pelo 
publico jovem!
WL: Bom, a juventude... eeh principalmente que gosta 
de meu trabalho, agora certas coisas não compreendo, 
porque as quadros antigos, que na época ninguém queria 
nem de presente, hoje, estão sendo apreciados como 
obras de arte. Isto é uma contradição... Na época já era 
o mesmo!?... então o quadro não morreu... é o mesmo 
daquela época...

AD: O que mudou?

LR: O interesse e a compreensão do publico?
WL: Não ai também acho... um pouco... agente ganha 
prêmios... e tudo isto contribui um pouco.

JL: Alias você ganhou neste ano... ano passado de 74, o mais 
importante prêmio da Associação Paulista dos Críticos de 
Arte. Você é o  Prêmio Especial, no campo das artes plásticas.
WL: Eu soube disto por uma comunicação de uma pessoa!

AD: Qual é a distancia que há em seu primeiro quadro, que se 
chamou a fome havia...
WL: Aah... você sabe deste quadro...

AD:... era um casal de velhos em frente a um prato vazio...a 
fome era de liberdade ou de comida mesmo?
WL:... era de liber... de comida mesmo!

JC: Walter agente nota em seus quadros um pouco da 
influência da ficção científica science fiction, que obra que 
teria influenciado esta?
WL: Isto é diferente comigo. Eu sou havido leitor de 
science fiction... isto é! Eu tenho primeiro livro... isto é o 
livro com capa dura que foi editado nos Estados Unidos... 
quer dizer... foi mais ou  menos  em  45...  eu  tenho 
inúmeros livros de ficção.

LR: Você poderia falar alguma coisa a respeito de sua coleção 

JC: Walter Lewy, você antes de estudar arte, ou de se dedicar 
totalmente à arte, lá na Alemanha, ainda, você fez algum 
outro curso?
WL: Bom, é... saindo do ginásio, meus pais acharam que 
eu deveria ter aprender um ofício. E então me obrigaram 
a fazer aprendizagem, aprendizagem na Alemanha 
naquele época é uma coisa muito sério, porque... era um 
negócio de ah... o ofício era uma coisa tradicional de guilda, 
todas essas coisas e tradições quase seculares, então eu 
aprendi com o mestre que também herdou do pai um negócio 
muito tradicional. Então entrei na oficina desse mestre de 
funileiro e encanador e agüentei 3 anos sem nenhuma coisa, 
pela qual eu não tinha o mínimo talento e nem a mínima 
queda e encantamento... ah... encantamento

JC: mas seus pais achavam que você podia precisar WL: Ah, 
eles agiam de boa fé.

JC: Claro
WL: né,... então, naturalmente, logo depois e terminar 
minha aprendizagem e ganhei o meu diploma oficial, 
eu entrei numa escola de artes e ofícios, muito boa na 
cidade de Dortmunder e ai então estudei artes plásticas 
com muito bons professores, e daí então, já me dediquei 
também à pintura.

LR: Você no começo, não fez surrealismo diretamente...
WL: Não, eu não fiz surrealismo na Ale... na Alemanha 
durante os primeiros anos de pintura, eu fiz uma uma 
pertencia à uma escola que  se  chama realismo mágico 
ou novo beatividade. Mas que não tem nada que ver com o 
realismo mágicos dos americanos. E este realismo mágico, 
já tem muita afinidade com o surrealismo.

LR: com o surrealismo
WL: Já tem muito elementos fantástico nele e, quando 
cheguei aqui ao Brasil, como sempre tive uma predileção 
pelo fantástico, eu logo, quando comecei a pintar, comecei 
o surrealismo que é de acordo com meu temperamento 
com é aquilo que eu sinto

LR: Uma coisa que me parece assim bastante interessante, 
não é, é ver como você conseguiu e que forças você teve, 
que estímulos você teve pra desenvolver uma pesquisa 
surrealista no Brasil, quando você chega no momento em 
que a grande ênfase aqui era sobre a pintura de raízes locais, 
havia uma grande tônica de nacionalismo...
WL: certo

LR: Quer dizer, como foi essa sua atividade surrealista, nesse 
momento seu de chegada no ambiente das artes brasileiras.
WL: Isso é interessante, porque, eu naturalmente quando 
cheguei aqui, os primeiros artistas que conheci o foi, o 
seu pai era... e o Clovis Graciano que quando me entrosei, 
quando comecei a pintar, eu procurei o o sindicato e 
o justamente encontrei o Clovis e o Rebolo e eles me 
aceitaram com todos os quase todos os artistas brasileiros 
naquele época me aceitaram com calor humano que ainda 

hoje estou desfrutando...

LR: E a crítica foi lúcida naquele momento? 
WL: Como?

LR: A crítica de arte, de uma maneira geral foi lúcida em 
relação ao seu trabalho?
WL: Bom, naturalmente meu, minha pintura está um pouco 
fora do LR: hum. Hum...
WL: dos quadros, LR: do normal...
WL: por assim dizer... não se enquadrou, mas o Sergio 
Millet desde o começo me apoiou, sempre gostou de 
minha pintura e mesmo outros  críticos  da época, com 
Osório Cesar e Ibiapaba Martins, todos me aceitaram  
bem. Sempre tive boas críticas. Não tive compreensão , 
ou aceitação pelo público... AG: Oh Walter, voltando agora 
um pouco, ainda falando do seu período na Alemanha, 
como você sentiu, o problema da arte oficial na nazista...
WL: bom...

AG: o que isso representou pro meio artístico.
WL: isso foi interessante porque você sabe que tínhamos 
pinturas de envergadura internacional , conhecidíssimos 
como Peston, Smith Stocklos e Heike, e tuda escola 
de expressionistas, aqueles do Bahaus, todos em 33, 
todos pintores que ocuparam cargos de professores, 
universitários,nas escolas em geral, foram sumariamente 
despedidos.

AG: E os que aderiram... 
WL: Espera aí. Todos eles não podiam mais pintar. O... 
como no caso de Balak, fazia escultura. Não, eles tinham 
proibição de produzir e vocês sabem que aconteceu com a 
arte degenerada, como  eles  chamavam  a  nossa pintura... 
de forma que tinha um pintor que é uma tragédia dele, 
porque ele foi um pintor fabuloso, um pintor cujo nome 
era Werner Teiner, ele era justamente um pintor da do 
realismo mágico, da nova beatividade e ele era fabuloso 
mesmo, e os olhos nazistas caiam em cima dele e ele 
aderiu e foram completamente estragado que ele foi 
obrigado a fazer, pintar batalhas prussianas, que ficam 
horrorosas... que ele foi liquidado, né, de forma que tem 
na pintura normal uma lacuna muito grande de 33 a 45.

MT: Walter, e portanto depois de ter saído dessa prisão 
toda, dessa prisão intelectual, total do nazismo, a chegada 
ao Brasil, apesar de todo sofrimento, todo sacrifício que 
implicava um grande alívio pra você... você sentiu... uma 
grande diferença...
WL: mas, eu me senti no paraíso, mas é claro 

MT: que bom, que bom.
WL: mas no país nunca, nestes quase 40 anos, da parte  dos  
brasileiros, alguém me tocou no assunto judeu. Nunca, 
nunca me aconteceu uma coisa muito desagradável, 
desagradável da parte dosssss...

MT: dos alemães que viviam no Brasil, talvez... 
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de plantas, cactos...
WL: Gostaria de primeiro explicar a influência da science 
fiction... ele que saber... não estou ligado ao autor... não 
são as ilustrações... é uma coisa... um estado de espírito, 
que você aproveita, que entra em você, que durante anos 
e anos nu forma sublimata volta a tona...

JC: Esta influência existe desde 45? Desde este primeiro 
hard book?
WL: Não, já antes mas, não tão pronunciado... o que eu 
você na science fiction ajuda em grande parte da minha 
pintura... uma inspiração bastante grande... também o 
que a Susy queria saber a respeito das plantas...diga: LR: 
Eu queria saber... botânico alguma coisa assim... em que 
medida isto reflete na sua pintura?
WL: Assim... desde menino comecei a colecionar 
cactos... desde menino justamente... que sempre tive 
um apreferência pelo fantástico... a forma do cactus é 
fantástica... é completamente fora de planta normal... 
então sempre me atraiu...

MT: Walter a Dirce me contou uma coisa sua... sua versão, 
deste caso que é fantástico demais que você quando veio 
da Alemanha trouxe alguns matos !? e mas também uma 
planta...
WL: Eu vim com dois matos!? e uma planta normal... e de 
fato trouxe algumas plantas... e uma delas ainda existe no 
meu jardim...

AD: Já que uma planta resiste há trinta e oito anos o nazismo 
morreu? Ou continua?
WL: Bem ai eu... chegamos n o campo da política eu na 
gosto muito de falar sobre isto. Primeiro o assunto é 
doloroso... e também sou brasileiro... hoje me considero 
brasileiro prefiro pensar em assuntos nossos...

JL: Walter Lewy, infelizmente o tempo terminou muito 
obrigado a você... de todo coração... e acima de tudo nos  
terminamos  mais  um  programa  com uma alegria bem 
doce bem tranqüila...

WL: Obrigado...

JL: Se no mundo das artes inúmeros gênios tem sofrido 
imensamente tem desaparecido e são reconhecidos apenas 
as vezes décadas após a sua morte é... você praticamente foi 
descoberto pelo grande publico com muito carinho quando 
completou seus 65, 66 anos de idade... você ainda tem a 
possibilidade de desfrutar em vida esta manifestação de 
carinho, esta manifestação de interesse... muito obrigado a 
você... eu tenho certeza que você vai continuar produzindo 
muito... mesmo por que ao lado da Dirce é impossível ficar 
parado... ficar quieto... a mulher é um vulcão... e exige... se 
me bate na saída... não tem problema... boa sorte a vocês...

WL: Muito obrigado...
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