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NOTA BIOGRÁFICA FRANK SGHAEFFER

Há mais ou menos vinte e cinco anos que Frank Schaeffer está pintando, e conheço 
a sua pintura desde os primeiros trabalhos. Foi longo o seu caminho artístico, longo e 
arduo. Houve fases melhores e fases piores. Houve as viagens pela Europa, desde os “fjords” 
gelados da Noruega até o azul brilhante do Mediterrâneo na Espanha. Houve longas andan
ças pela França, períodos de estudos com Léger, Lhote, Szenes, etc., e longas permanên
cias no Brasil, onde, em 1943, se formou em engenharia. Houve muitas exposições, muitos 
prêmios, sendo que o último foi o Prêmio de Viagem ao País no Salão Nacional de Arte 
Moderna. Houve momentos de trabalho intenso como membro da Comissão Organizadora 
do Salão Nacional (três vezes), e também como membro do Juri. Houve mais viagens, 
dessa vez pela América do Sul, com uma grande exposição no Peru, e mais viagens pelo 
Brasil, do Norte ao Sul. Frank Schaeffer é um artista em movimento constante, que 
não gosta de ficar muito tempo no mesmo lugar. Mas apesar das múltiplas influências às 
quais ficcu exposto, apesar das muitas coisas vistas e sentidas, Frank Schaeffer é um pintor 
que sempre permaneceu fiel a si mesmo e ao mundo que criou com a sua pintura.

Frank Schaeffer antes de mais nada é um romântico — por temperamento, índole e 
convicção. Começou como começam todos os pintores românticos, fazendo literatura pin
tada. Mas o romantismo atual de Schaeffer pouco ou nada deve à literatura. É apenas 
uma maneira especial dc encarar os problemas plásticos, de fazer funcionar a côr em re
lação à forma. Schaeffer deve também muito ao expressionismo alemão, cujos ensina
mentos tem aproveitado bem, sabendo utilizá-los para seus próprios fins — como tem sa
bido aproveitar bem todos os ensinamentos c todas as influências, porque a sua força 
impulsora sempre foi uma grande espontaneidade artística, uma espontaneidade baseada 
cm conhecimento profundo do “métier” e em integridade a toda prova.

Frank Schaeffer nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, 
em 1917. Vive no Rio de Janeiro desde 1927. Viagem de 
estudos à Áustria 1938-39. Formou-se em engenharia no Rio em 
1943. Desde 1945 é professor de desenho da Escola Técnica do 
Exército. Estudou, no Rio, gravura com Steiner e pintura com 
Szenes. Passou os anos de 1948-49 na França com uma bolsa 
de estudos do Governo francês, trabalhando com Léger o Lhote, 
Cami (gravura) e Ducos de la Haille (pintura mural). Em 1950 
realizou três exposições no Ministério da Educação do Rio, no 
Museu de arte de São Paulo e no Museu de Arte Moderna de 
Resende. Recebeu medalhas de prata no Salão Nacional, Salão 
do Rio Grande do Sul e Salão Bahiano. Em 1953 embarcou para 
a Noruega, à convite do govêrno daquele país, levando também 
uma exposição de gravuras e desenhos de outros artistas brasilei
ros. Realizou uma série de exposições e conferências nas principais 
cidades da Noruega, em Paris e Grenoble. Participou de salões 
oficiais no Brasil, em Paris e Oslo e das três primeiras Bienais de 
São Paulo. Em. 1957 viajou ao Perú, expondo no Instituto de 
Arte Contemporânea de Lima. Participou da grande exposição 
brasileira de Buenos Aires, Santiago e Lima. 1957-58 tem viajado 
pelo Brasil em gôzo de seu Prêmio de Viagem ao País. Êste ano, 
além da sua presente exposição em Pôrto Alegre, Frank Schaeffer 
exporá também em São Paulo, na Galeria das Folhas.

Frank Schaeffer



Si hoje Frank Schaeffer figura entre os melhores pintores brasileiros, isso se deve 
naturalmente também ao seu talento — mas um fator importante foi sempre um trabalho 
constante e honesto, uma preocupação permanente com os problemas plásticos. Nessa sua 
exposição em Porto Alegre, Frank Schaeffer apresenta a sua última fase — desde traba
lhos pintados na Noruega, Espanha e Peru, até os resultados de sua recente viagem ao 
Norte do Brasil. Êste mineiro que vive no Rio de Janeiro mas que tem viajado pelo 
mundo, mostrará ao público gaúcho que pintura brasileira pode ser brasileira sem ser fol
clórica, que o importante é que o artista tenha integridade baseada em conhecimento, e 
que procure encontrar o seu mundo poético. Creio que Frank Schaeffer o encontrou.

Marc Berkowitz
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ÓLEOS <3 O U A C H E S

1 — Jangadeiros

2 — Sêca

3 — Jangadas

4 — Floresta

5 — Saveiros

6 — Guindaste

7 — Espanha

8 — Parati

9 — Garrafas

15 — Porto
16 — Ver-o-Pôso
17 — Domingo
18 — Alcântara
19 — Igreja
20 — Ruinas
21 — Marinha
22 — jangadas
23 — Amanhecer
24 — Rua
25 — Bahia
26 — Pescadores
27 — Sobrado
28 — Saveiros
29 — Tiradentes
30 — Igreja
31 — Manhã
32 _ Perú

33 — Casas
34 — Noruega
35 —- Gaivotas
36 — Barco
37 _ Vehs
38 — Rua
39 — Ruinas
40 — Aracatí
41 — Inverno
42 — Inverno
43 — Casas
44 — Proa
45 — Almoria
46 — Paisagem
47 — Oliveiras
48 — Grécia
49 — Ruinas
50 — Costa

10 — Galo
11 — Noturno

12 — Carajás

13 — Festa

14 — Praia
“Jangadas” Aracatí - Ceará 
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