
J U L H O  2 0 2 1  A N O  1  N Ú M E R O  0

NESTA EDIÇÃO:

Editorial (1)
Tempo e experiência: 
 visita ao depósito de
pianos
Essenfelder/Schneider (2)
Galeria de imagens (3)
Notícias e Créditos (4)

Tatiana Marchette
sócia-fundadora da Factum 

Editorial 

Fundada em 1996, a Factum começa as comemorações dos seus 25 anos com o
lançamento desta ferramenta digital para divulgar suas atividades e se
aproximar do público interessado nos temas de História e Memória.
Dedicada à prestação de serviços de pesquisa histórica e responsável pela
organização da Coleção A Capital, uma série de livros sobre memória urbana
iniciada em 2004,  a Factum quer conversar mais de perto com os interessados
na  reflexão sobre a passagem do tempo histórico.
Entre as diversas ações realizadas pela Factum ao longo de duas décadas e
meia muitas o foram para registrar objetos da cultura material, nos quais estão
impressas as marcas do passado, desde pequenos artefatos até obras
arquitetônicas de grandes dimensões. 
Para inaugurar esse diálogo mensal, um relato da visita ao depósito do que foi
uma das mais importantes fábricas de piano da cidade de Curitiba, feita em
2015. 
Sejam bem-vindos e bem-vindas! 
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Em meio ao caos do depósito a memória de Caetano Primo Trevisan é
nítida; entre tantos objetos aparentemente irreconhecíveis, Trevisan
identifica de modo certeiro a função que cada pedacinho de madeira
possuía na montagem de um piano.
  
No final dos anos 1950 Caetano começou a trabalhar na fábrica que se
localizava no bairro Bacacheri, gerida por Alceu, filho de Frederico
Essenfelder. Graças à tradição da sua família no trabalho com madeira,
possuía grande conhecimento em marcenaria, o que lhe proporcionou  criar
equipamentos e maquinários para modernizar a produção dos
instrumentos musicais. Caetano projetou, por exemplo, uma máquina para
a produção da cravelha de afinação, peça essencial cuja importação
ficava cada vez mais cara para a contabilidade da empresa. 

Muitas vezes, os vestígios da História se apresentam como ruínas. A
imagem da capa desta Newsletter, a do relógio parado em uma das
paredes do depósito, registra, talvez, o momento em que, quase que
subitamente, tudo ficou suspenso, desde o barulho das máquinas, passando
pela máquina de escrever, até o som final de um novíssimo e afiadíssimo
piano Essenfelder/Schneider na sala de estar de algum lar musical. 

Os registros visuais feitos durante a visita a essa paisagem de ruínas são
uma forma de guardar o lampejo de esperança ainda ardente do senhor
Caetano em recuperar tudo aquilo. Essa memória deve ser compartilhada
para que essa experiência única adquira sobrevida em nosso presente. 
 

No começo do século XX, após iniciativas em Buenos Aires e no Rio Grande do
Sul, os irmãos Floriano e Frederico Essenfelder fundaram uma fábrica de
pianos em Curitiba a partir dos conhecimentos desse ofício trazidos por seu pai
da Alemanha, mestre de instrumentos musicais na fábrica de pianos alemã
Bechstein, localizada em Berlim e famosos pela qualidade e timbre. Florian, o
patriarca, dirigiu os trabalhos dos filhos e dos operários no sistema de oficina
mestre-aprendiz, até sua morte, em 1929, época em que o piano de cauda
Essenfelder já era sucesso nacional e internacional.  

Na década de 1950 essa empresa familiar dividiu-se em dois ramos industriais:
um com sede no Juvevê e outro no Bacacheri, ambos bairros da capital
paranaense.  Este último, mais tarde receberia a denominação de Pianos
Schneider, em homenagem ao criador do modelo do piano então fabricado,
Oscar Schneider.

Em Curitiba, adquirir um piano Essenfelder passou a ser garantia de status,
qualidade e de assistência técnica direta do fabricante. O apoio dado por
alguns credores locais a essa indústria artesanal de perfil familiar consolidou
uma identidade musical no cenário curitibano, fazendo dos pianos Essenfelder
um traço cultural da cidade. O fechamento das duas plantas industriais,
ocorrido na difícil década de 1990, deixou uma trajetória de prêmios, gerações
de músicos que iniciaram suas carreiras nesses pianos e uma marca até hoje
lembrada. 

A Factum visitou, em agosto de 2015, o depósito que abriga o rescaldo da
fábrica iniciada no Bacacheri, quando o responsável por essa "herança", o
imigrante italiano Caetano Primo Trevisan, ainda lutava junto ao poder
público municipal em prol da recuperação dos objetos para que compusessem
um memorial da fabricação dos modelos de pianos Essenfelder e dos
maquinários por ele projetados para modernizar a produção e substituir os
componentes importados. Esse desejo nunca foi realizado e não tivemos mais
notícias sobre o destino do depósito. Por outro lado, a Nova Essenfelder,
estabelecida no mesmo ano dessa visita, tem a sua planta industrial na China,
mas toda a construção dos pianos é feita a partir das especificações da marca
Essenfelder. Destas, fazem parte a qualidade da produção, o incentivo à
cultura e educação musicais e a popularização do piano.

Entre essas diferentes trajetórias, contudo, algo se perdeu no tempo e se
desentranhou da experiência. Como recuperar essa privação de sentidos?

 
  
 

Pianos Essenfelder/Schneider 
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Para esta edição, agradecemos as informações fornecidas pela equipe comercial da Nova Essenfelder,
criada em 2015 por um dos bisnetos de Floriano Essenfelder.
 
NOTÍCIAS
No final deste ano de 2021, a Factum, via o selo Factum Editora, publicará o
16º volume da Coleção A Capital, organizada desde 2004 e dedicada a
divulgar estudos sobre memória urbana realizados originalmente em ambiente
acadêmico.
O tema do mais novo livro dessa Coleção, a qual conta com 15 títulos já
publicados, reconstitui as edições do Festival de Cinema TribunaScope. Entre
1960 e 1965, o jornal A Tribuna do Paraná realizou esse festival como uma
forma de estreitar os laços entre as culturas brasileira e norte-americana, algo
que marcou boa parte da história do Brasil no século passado. Com isso,
artistas famosos vieram para a capital das araucárias, como Anthony Perkins e
Janet Leigh, astros do filme Psicose, de Alfred Hitchcock, e até deixaram suas
digitais na Calçada da Fama feita especialmente para esse evento que marcou
a história do cinema na cidade de Curitiba.
Acompanhe nas redes sociais da Factum o andamento desse projeto, cujo autor
é o historiador Vidal Antonio Azevedo Costa.
www.factumhistoria.com.br
@factum.historia
factumhistoria@gmail.com
  
 
 
 
 


