
Não pense na idade, trabalhe. 
Trabalhe muito”, foi o conse-
lho de Oscar Niemeyer (mor-
to na quarta-feira, 5, aos 104 

anos) ao fotógrafo e escultor Frans Kra-
jcberg, no último encontro que os dois 
tiveram, no Rio de Janeiro, mês passado. 
Aos 91 anos, Krajcberg relembrou com 
saudade do amigo ao receber das mãos 
do prefeito de Paris, Bertrand Delanoë, 
a Medalha Vermeil, a mais importante 
condecoração parisiense, em um dos sa-
lões do Hotel de Ville, sede da prefeitura 
local, na tarde de sexta-feira (7).

 Fazia frio no outono europeu, 
mas o artista plástico – um ferrenho 
defensor da natureza – leu, em francês, 
seu discurso de agradecimento anota-
do em uma folha de papel com letras 
grandes. Delanoë ressaltou a importân-
cia da obra de Krajcberg e também de  
sua luta pela preservação das florestas, 
em especial da amazônica. Entre os 
presentes, estava a ministra da Cultura, 
Marta Suplicy, 67.

Luta peLa natureza

Há muitos anos, Krajcberg se divide 
entre Paris e sua casa em Nova Viçosa, no 
litoral sul da Bahia, para onde se mudou 
no início dos anos 1970. Polonês natu-
ralizado brasileiro, ele chegou ao Brasil 
em 1948, depois de perder toda a famí-
lia, perseguida pelo nazismo, e lutar na 
Segunda Guerra. No país, dedicou-se à 
pintura e teve dois trabalhos expostos na 
1a Bienal Internacional de São Paulo, em 
1951. Como fotógrafo, escultor e pintor, 
viajou pelos quatro cantos do Brasil, regis-
trou queimadas e desmatamentos. A cria-
ção de esculturas a partir de troncos de 
árvores calcinadas por queimadas é um 
dos registros mais marcantes de sua vasta 
obra. Ainda na França, Krajcberg deverá 
lançar, em 14 de janeiro, na Fundação 
Cartier, Novo Manifesto do Naturalismo 
Integral – livro de fotos com imagens 
da natureza feitas por ele e pelo francês 
Claude Mollard nos últimos dez anos.

Em Paris, o artista plástico Frans Krajcberg recebe a Medalha Vermeil
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Krajcberg, o prefeito de Paris, Bertrand Delanoë, 
e a ministra da Cultura, Marta Suplicy

Krajcberg e a medalha Vermeil, que recebeu por  
sua dedicação à arte e à defesa do meio ambiente

84

“


