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Resumo 

 

Fundada em 1955, em Curitiba, a Galeria Cocaco foi a pioneira no tratamento profissional 

dos artistas e por quase duas décadas a única no gênero na cidade. Atuou como um espaço 

fundamental para toda uma geração de artistas e para a comunidade apreciadora da arte 

por quase quatro décadas de existência. Esse contexto tão ricamente vivenciado foi uma 

das motivações para se publicar um livro que promovesse a preservação de muitas das 

memórias desta galeria, que com certeza irão contribuir de modo único para a História da 

Arte no Paraná. O livro “Um lugar chamado Cocaco” traz conteúdos históricos em forma 
de crônicas escritas por José Carlos Fernandes. Para acompanhar as narrativas, a 

publicação foi ricamente ilustrada com documentos e pesquisa iconográfica de Geraldo 

Pougy junto ao acervo documental da Galeria Cocaco. A distribuição das figuras foi 

pensada de modo a proporcionar uma leitura complementar ao texto, alternando entre 

documentos, fotos histórias e reprodução de obras do acervo da família Lago. A 

diagramação assinada pela Nexo Design é um convite para que o leitor possa ter uma 

experiência contemplativa na história da Cocaco em uma viagem à memória do local. As 

aberturas dos capítulos foram criadas em forma de colagens feitas por Naotake 

Fukushima e pensadas para contar uma narrativa visual sobre a Cocaco, sem seguir uma 

cronologia ou o tema dos capítulos. Desta forma é possível oferecer ao leitor imagens que 

conferem uma nova camada de leitura que mescla documentos e fotos, que representam 
a riqueza dos documentos preservados da galeria e também outras vivências a partir do 

acervo da família Lago. 
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