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Frans Krajcberg, polonês naturalizado 

brasileiro, é um dos maiores nomes da arte 

contemporânea brasileira. Radicou-se no Brasil na 

década de 50 e, desde então, incorporou a causa 

ecológica à sua vida e à sua arte. "Sou um homem 

inteiramente ligado à natureza. Meu ser, minha vida, 

minha cultura são a natureza. Dela depende a minha 

sobrevivência e a minha criatividade. Nascer e 

morrer é a lei comum a todas as espécies. Mesmo que 

os cidadãos dos bunkers só se lembrem disso diante 

da morte, tudo o que nasce nesse planeta tem o 

direito de nele viver", sintetiza seu pensamento. 

Krajcberg mora em Nova Viçosa, no sul da Bahia. Ali 

construiu o famoso estúdio em cima de um tronco e 

plantou uma mata de madeiras nobres. Da Bahia, sua 

obra seguiu para diversos países, ganhando o 

reconhecimento internacional, entre eles o prêmio 

na Bienal de Veneza (1964). Suas esculturas seguem 

a forma das madeiras retiradas de queimadas como 

um gesto estético e de protesto.



O HOMEM DO VERDE

Uma fábula ou, antes, um apólogo dedicado ao meu amigo Frans Krajcberg.

Certos personagens se inscrevem no nosso universo mental e sentimental como um catalisador 

da ação e da memória. Esses seres são raros porque deixam em nossa consciência uma marca indelével.

Frans Krejcberg faz parte desses tipos de homens que são raros, automarginalizados, 

individualistas, mas, também, muito generosos na sua solidão. O fenômeno Krajcberg configura-se, para 

mim, num todo onde a ética e a estética se integram de maneira inseparável.

Sim, Frans Krajcberg é um fenômeno. A vida foi dura para ele e as provações da última guerra o 

marcaram para sempre. A floresta brasileira foi, ao mesmo tempo, o meio, o teatro e o agente de uma 

verdadeira renovação humana, da redenção de Krajcberg pela arte.

Através da natureza que é, ao mesmo tempo, seu local de ação e seu aparelho respiratório, Frans 

me fez conhecer muitos lugares privilegiados. Foi ele quem me apresentou à realidade amazônica e a 

viagem que fizemos juntos pelo alto Rio Negro, em 1978, Frans Krajcberg, Sepp Baendereck e eu, criou 

entre nós uma profunda cumplicidade.

Essa relação foi explicitada no Manifesto do Naturalismo Integral que redigi em plena viagem na 

presença dos meus dois amigos em 3 de agosto de 1978.

Essa experiência de viagem cada um de nós interpretou a sua maneira. Lá, Frans constatou a 

veracidade de sua visão, de sua maneira, de sua linguagem e de sua mensagem. Eu, um homem da



cidade, teórico da natureza moderna, experimentei a grande analogia formal dos circuitos emocionais 

da sensibilidade. De fato, diante de um homem sensível, a natura naturata, caminha em perfeita 

analogia com a natura naturans.

O pressentimento que assumimos juntos sobre o rio, no coração da Amazônia, nesta noite de 3 

de agosto de 1978, se revelou, no decorrer dos anos seguintes, de natureza excepcionalmente 

profética.

Nossa sociedade pós-industrial apresenta um tecido estrutural sensível bem próximo da 

organização tribal indígena. Nossa sociedade, saturada de indústrias, é incapaz de conceber o mundo 

fora da realidade industrial.

O índio, para o qual a cultura se identifica totalmente na natureza, é incapaz de conceber o 

mundo fora da floresta. Nestes dois tipos de sociedade, o indivíduo é compelido a uma "sensibilidade 

aberta"que deve em primeiro lugar considerar o "outro" e assumir, simultaneamente a essência da 

igualdade no sentido da diferença.

Todo desafio humano da condição pós-moderna reside nisto e eu sou reconhecido a Frans por 

me ajudar a definir a verdadeira dimensão positiva do outro. Esse pensamento fundamental foi 

formulado por nós três. A morte de Sepp fez de nós o binômio portador desta experiência de vida. E é aí 

que, para mim, e para Frans, a estética equipara-se à ética.

Agradam-me as obras de Frans, os seus troncos, suas raízes de mangue, seus cipós apodrecidos, 

esticados e arredondados, como que tecidos e trançados pela natureza e a sua variada gama de cores 

de terra. Admiro essas obras pois são objetos "belos", porque verdadeiros. A sua verdade é a verdade da 

natureza de onde provém diretamente e essa natureza é um alerta à ordem moral de nossa cultura.



Quando conheci Frans em Paris, em 1959, ele vivia o ponto máximo da ambigüidade histórica 

de seu ser. Diante do Brasil que o fez renascer, Paris encarnava a Europa que o havia feito morrer. Mas, 

como o sofrimento que precede a morte, o ser permanece a ele ligado pela face mais reclusa do eu, a 

mais secreta e, também, a mais importante.

O sol que nos fascina é sem dúvida aquele que queima, não o que brilha, Frans veio viver em 

Paris sua nostalgia européia: era um luxo, enfim, e ele pagava esse preço. Ele se dedicava a trabalhar em 

seu ateliê parisiense e de lá a dar continuidade a sua pesquisa brasileira. Ele podia transformar-se num 

bricoleur, que recolhe fragmentos da floresta e os traz em sua bagagem. Isso entretanto jamais o satisfez. 

Frans realizou gravuras espetaculares em papel moldado que tiveram muito sucesso mas que 

representavam apenas uma referência ao processo de moldagem direta da floresta que se projeta pela 

praia. E então, um dia, bruscamente rompeu-se a nostalgia e, com ela, o véu de silêncio que recobria 

seu passado. Não tendo mais medo de enfrentar suas lembranças, ele renunciou aos falsos apelos da 

expressividade. Ele continua a vir como turista a Paris, para rever os amigos e para fazer contato com a 

natureza urbana e pós-moderna. Ele cultiva ainda a mundanidade da mesma forma que eu cultivo meu 

exotismo quando venho vê-lo em sua floresta. Ambos gostamos desses ritos superficiais que em nada 

alteram a essência das coisas, da idéia da natureza integral que se nos impôs através do pacto do alto Rio 

Negro.

Essa verdade, por nós partilhada, tranqüiliza-nos por sua dimensão ritual. O rito ignora o tempo, 

ou melhor, ensina-nos que devemos deixar o tempo agir. Quando apresentamos no Rio, em São Paulo, 

em Brasília e em Curitiba, o Manifesto do Naturalismo Integral em 1979, os artistas e toda a intelligentsia 

brasileira questionaram-nos o direito de abordar este problema fundamental do homem: a relação
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Sepp e eu como "gringos" e esse problema da natureza integral 

amazônica era assunto de propriedade exclusiva do Brasil. 

Era 1979, treze anos se passaram e as coisas mudaram muito. 

Frans Krajcberg é hoje mais brasileiro que todos, ele é o arauto da 

consciência ecológica nacional e internacional. Sua arte veio a ser 

a mais sublime ilustração de um modo de vida de acordo com a 

nova deontologia planetária.

A história desse super Verde entre os Verdes está a ponto 

de se transformar em lenda construtiva numa dimensão 

universal. Todas as edições do ReadePs Digest que circulam pelo 

mundo divulgam a maravilhosa história da casa sobre a árvore e 

da floresta que termina na praia. No coração disso há um homem 

de Nova Viçosa que colhe da natureza os elementos de uma 

"IKEBANA" rústica etranscendental.

Enfim, esse modo natural de se transformar em lenda me 

fascina e me perturba. Sem dúvida os políticos e sociólogos 

tentarão atrair Frans, convidando-o para colóquios, conferências 

e congressos. Mas isso não tem importância. Frans é hoje 

intocável. Ele é protegido de qualquer contaminação 

especulativa. Ele se identificou com os Verdes ao longo de sua 

peregrinação em busca das origens da energia cósmica. Sua 

mensagem é tão espiritual quanto a sua visão. Ele não é o homem 

dos "Verdes", ele é o homem do Verde como Yves Klein é o 

homem do Azul.
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