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Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra.
– Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? – pergunta Kublai
Khan.
– A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra – responde
Marco Polo -, mas pela curva do arco que estas formam.
Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta:
– Por que falar das pedras? Só o arco me interessa.
Polo responde:
– Sem pedras o arco não existe.
CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis, p. 79.

O Programa de Pós-Graduação em História da Arte
- PPGHA, da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas EFCLH da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP teve início com o curso de mestrado em 2014. Seis anos depois, o curso
de doutorado foi aprovado, demonstrando o reconhecimento
da seriedade do programa e das pesquisas. Desde sua criação,
o PPGHA tem consolidado seus propósitos de inserção institucional e impacto local, regional, nacional e internacional, promovendo e articulando eventos, projetos e parcerias com instituições em nosso país e no exterior.
Faltava, no entanto, promover mais um espaço de debate acadêmico de forma perene que contribuísse para a disseminação das pesquisas e, também, para a criação de uma ponte
entre estas e a sociedade. A Imagem: Revista de História da Arte
vem cumprir este imprescindível papel. Ela é fruto da perseverança dos editores discentes e docentes, que a ela se dedicaram
de corpo e alma em um momento tão delicado como o que estamos vivendo, em virtude da pandemia de Covid-19.
Que os artigos publicados pela Imagem: Revista de
História da Arte sejam como as pedras que sustentam a ponte
mencionada no conto de Ítalo Calvino!

Profa. Dra. Flavia Galli Tatsch
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História
da Arte | Unifesp
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APRESENTAÇÃO
DA REVISTA

Imagem: Revista de História da Arte é um periódico
científico voltado à História da Arte, surgido da iniciativa dos
docentes e discentes do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade Federal de São Paulo.
A História da Arte aqui visada é de natureza ampliada e transdisciplinar, visto sua interface com as Humanidades.
Configura-se assim por responder às mudanças epistemológicas
ocorridas nas últimas décadas na História da Arte, que resultaram em sua renovação e expansão, seja quanto às suas teorias e
metodologias, bem como de seus objetos de estudo, agora, necessariamente, plurais.
Por isso, Imagem: Revista de História da Arte, seu sentido amplo, engloba toda a produção visual, seja artística ou não.
De igual modo, a Arte: arquitetura, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, dança, teatro.
As teorias e metodologias praticadas desde longa data continuam em vigor, no mais das vezes reformuladas ou conjugadas com as de outras disciplinas, de modo a responder de
maneira mais ampla a seus temas e problemas, bem como aos
novos que surgiram em tempos recentes.
Em reação ao excesso de abstração teórica, surgiram
várias abordagens, que se dedicam a objetos específicos, sobretudo os recém incorporados, quando não visam dar novo enfoque
ou explicação aos objetos. “Connoisseurship”; “Historiografia”;
abordagens “Formal”, “Iconográfica e iconológica”, “Sócio-histórica”, “História Cultural”, “Antropológica”, “Estudos de gênero”,
“Teorias da recepção”; “Colecionismo”, “Museu”, “Conservação
e restauro”, “Curadoria, Exposição”, “Display”, “Bens culturais”,
“Cultura material”: eis algumas dessas abordagens.

Os Editores
Prof. Dr. Cássio da Silva Fernandes
Prof. Dr. José Geraldo Costa Grillo
Assistente de edição
Lucas Ferreira dos Santos Olles
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DOSSIÊ

“HISTÓRIA DA ARTE E INTERDISCIPLINARIDADE”

Prof. Dr. Cássio Fernandes1
Prof. Dr. José Geraldo Costa Grillo2

Sabe-se que demarcações rígidas entre a História da
Arte, nos limites do funcionamento de sua autonomia disciplinar, e demais abordagens da grande área das Humanidades têm
sido frontalmente questionadas nas últimas décadas, embora
este seja um problema que se impõe desde a constituição da disciplina. Se hoje parece certo que a História da Arte realiza sua
vocação com o apoio de métodos e teorias extraídas de outros
saberes, sobretudo aqueles do estendido campo das Humanidades, seu alcance e profundidade permanecem abertos. Afinal,
as representações simbólicas envolvidas pela linguagem, pelo
mito, pela religião, pela conformação do Estado, pelo conhecimento científico, em suma, por concepções de mundo que se
manifestam nos produtos concretos, materiais, da ação transformadora de indivíduos imersos em seus contextos culturais,
constituem-se como objetos de um diálogo em expansão, antes
de encerrarem as latitudes de contato com as Ciências Sociais,
com a Filosofia, com os vários domínios da História, com a Literatura, a Geografia, etc.
É, portanto, oportuno considerar o lugar primordial
ocupado pela interdisciplinaridade nas investigações em História da Arte, cujo arranjo está, sem dúvida, fundamentado no
cruzamento de métodos e procedimentos de análise, segundo as
necessidades requeridas no exame de cada objeto artístico.
Nesse sentido, Imagem: Revista de História da Arte,
sediada no Programa de Pós-Graduação em História da Arte da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), vem reafirmar,
1 Professor do Departamento de História da Arte e do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Universidade Federal de São Paulo.
2 Professor do Departamento de História da Arte e do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Universidade Federal de São Paulo.
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em seu volume inaugural, a relevância dessa discussão com
reflexões trazidas por um significativo grupo de estudiosos do
Brasil e do exterior sobre o tema “História da Arte e Interdisciplinaridade”. É neste sentido que este dossiê se apresenta como
uma contribuição à relevante discussão que envolve não apenas
historiadores da arte, mas pesquisadores de diferentes disciplinas humanísticas.
É assim que a discussão se abre com o instigante texto de Vera Pugliese (Departamento de Artes Visuais – UnB) (“Per
aspera ad astra: os primeiros selos aéreos brasileiros sob um
olhar warburguiano”) sobre a série de selos aéreos emitidos
no Brasil em 1929, com circulação no período do Entreguerras.
Partindo de uma reflexão transdisciplinar sobre as tensões temático-formais presentes nesse grupo de selos, a discussão se
estende em direção a suas singularidades e funções na intersecção de vários campos de conhecimento, ressaltando, porém,
o aspecto de instrumento simbólico de afirmação da identidade
nacional brasileira num momento geopolítico particularmente
conturbado. Por seu caráter de veículo produzido pelo Estado,
portanto integrante de um sistema de símbolos institucionais,
Pugliese reconhece sua função estatal primordial, bem como
sua operação simbólica no âmbito de um processo de reconhecimento e identificação mnemônica. Nesse sentido, estabelece um
diálogo com a abordagem metodológica do selo inaugurada por
Aby Warburg na história da arte, na qual a complexidade cultural da imagem aparece imbricada à materialidade desse objeto.
Numa abordagem interdisciplinar, Warburg tinha reconhecido, nos selos produzidos nos anos 1920, a eficácia funcional das
evocações políticas do fascismo infiltradas por sobrevivências/
reemergências de imagens estatais antigas portadoras de um
pathos imperial romano. Função e forma integradas na potente
construção simbólica de um projeto político.
O dossiê segue com o artigo de Nicolás Kwiatkowski
(UNSAM-CONICET, Argentina), intitulado “No nos une el entusiasmo, sino la necesidad. Interdisciplinariedad en la larga duración”, que apresenta uma competente síntese sobre a história
da interdisciplinaridade nos estudos humanísticos ao longo do
século XX, além de iluminar este tema com um belo estudo de
caso. Após elucidar as etapas do processo que conduziu ao inconformismo com as fronteiras tradicionais de organização
do saber no amplo campo das Humanidades no Novecentos,
Kwiatkowski ilustra este problema com o estudo, realizado em
parceria com o historiador da arte argentino, José Emilio Bu28 – PPGHA/UNIFESP

rucúa, sobre a história natural e simbólica dos elefantes num
espaço geográfico delimitado pelo conceito de Ocidente e numa
cronologia que vai do Renascimento ao século XX. O estudo, que
resultou no livro de autoria de Burucúa e Kwiatkowski, publicado em 2019, Historia natural y mítica de los elefantes3, é um empreendimento marcadamente interdisciplinar, urdido por uma
poderosa tessitura histórica, assim definido pelo próprio autor
do artigo ora publicado:
La premisa de un trabajo de esas características es que
el análisis de la vida cultural y científica de una especie
animal puede permitir comprender los cambios en los
deslindes entre humanidad y naturaleza, en las formas
de construir nuestras relaciones con el medio ambiente,
en los modos de promover el conocimiento del mundo,
en las concepciones de lo divino y lo trascendental, en el
simbo0lismo de la política, en las relaciones de dominación
y explotación entre distintos pueblos, incluida la disputa
por los recursos naturales. Pero una empresa de ese
estilo es problemática, en el sentido de que requiere la
integración de saberes de muchas disciplinas (historia,
historia del arte, antropología, geografía, filosofía,
literatura, biología, ecología…), a las que solo podemos
acceder, tanto en sus contenidos cuanto en sus métodos y
teorías, por un conocimiento de segunda mano.

Sob o título “Uma nota sobre as relações entre o geral e o particular na história da arte”, o artigo de Luiz César de
Sá (Departamento de História – UnB) reacende a discussão das
relações entre história da arte e história da cultura, na chave
da tradição burckhardtiana, elaborada e modificada pela obra
de Erwin Panofsky, a partir da interpretação do objeto artístico no vasto (e multidisciplinar) campo das Humanidades. Esse
princípio, que, segundo Luiz César de Sá, articula “princípios
teórico-metodológicos da história da arte aos de outros campos
das humanidades”, permitiu, com o ingresso de uma série de
pressupostos legíveis na história intelectual do século XX, uma
releitura sistemática dos desafios inscritos na obra de Jacob
Burckhardt. Impuseram-se, então, com o “fortalecimento de
metodologias calcadas em análises empíricas e tipológicas” voltadas aos objetos artísticos, de um lado; e, de outro, com “a bus3 Burucúa, J. E. B.; Kwiatkowski, N. (2019). Historia natural y mítica de los elefantes. Buenos Aires: Ampersand.
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ca pelas condições estruturais que explicam as circunstâncias
das práticas artísticas e culturais”, um renovado aparato analítico para estabelecer relações entre o geral e o particular em
história da arte, para o qual concorre um procedimento interdisciplinar que envolve história, história da arte, crítica literária, sociologia e antropologia. Compreender o papel desempenhado pela obra de Panofsky neste processo, considerando as
diversidades entre seu período inicial, transcorrido em Hamburgo, e sua fase posterior, após a transferência para os Estados
Unidos, é uma das tarefas principais assumidas pelo belo artigo
que este dossiê apresenta.
Nessa mesma tradição historiográfica transita o significativo texto de Naiara Damas (Departamento de História
– UFJF), centrando-se, no entanto, na obra de Aby Warburg.
O artigo de título “Das muitas vidas do passado – Nachleben, história e temporalidade em Aby Warburg” analisa o conceito de
Nachleben, cunhado pelo historiador da arte hamburguês, e sua
validade para pensar uma abordagem heterocrônica da história. Num primeiro momento, o percurso analítico proposto por
Naiara Damas coloca-se sobre o impacto que o referido conceito
warburguiano traz para a interpretação do Renascimento italiano, seu papel no procedimento investigativo de decifrar a trama
temporal complexa do Renascimento, sob o influxo de uma conexão ética e estética com a Antiguidade em todas as suas expressões, marcada pela intenção consciente de fundar, sob valores antigos, uma época nova. Num segundo momento, o texto se
encaminha para além da obra de Warburg, tratando os efeitos da
noção warburguiana de Nachleben na operação historiográfica
de incorporar a heterocronia como ponto de partida da compreensão histórica e como abertura para uma escrita histórica que
opere como “montagens do tempo”.
A reflexão de Aby Warburg é também ponto de partida para o instigante texto escrito em conjunto por Hernán Ulm
(Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires) e Bruno Juliano (Universidad Nacional de Tucumán - Argentina). Intitulado
“Al margen: la iconología como máquina de guerra”, o artigo propõe uma abordagem do procedimento iconológico, presente nos
escritos de Warburg, a partir de alguns conceitos fundamentais do pensamento de Gilles Deleuze e Jacques Derrida, mais
precisamente as noções de “máquina de guerra” (em Deleuze)
e différance (em Derrida). Aqui, a ideia de iconologia do intervalo, indicada por Aby Warburg, abre a possibilidade de pensar
epistemologias próprias da História da Arte e de compreen30 – PPGHA/UNIFESP

der as imagens como fenômenos que revelam diferentes temporalidades. Na reflexão proposta pelos autores, o Bilderatlas
Mnemosyne de Warburg desempenha um papel central porque,
em suas palavras, “no se trata del espacio profundo ni del tiempo
cronológico configuradores de la experiencia estética pos renacentista, sino de un espacio y tiempo otro que deben pensarse
según otras geometrías”.
Pedro Paulo Funari (Dep. História – UNICAMP) e
Fernando Pesce (Doutorando – UNICAMP), em relevante artigo
escrito em conjunto, analisam o modo como objetos são significados a partir da recuperação arqueológica e posterior musealização. O foco da análise é o estudo das trajetórias das vasilhas
cilíndricas trípodes, recuperadas durante as escavações dos
Montículos A e B em Kaminaljuyu, na Guatemala, bem como da
posterior exposição das peças ali recuperadas. Kaminaljuyu é
um dos mais importantes e maiores centros urbanos das Terras
Altas Centrais da Guatemala durante o período pré-hispânico.
Partindo da referida mostra, que teve o título “Ciclos de Vida em
Kaminaljuyu”, em cartaz no Museu Nacional de Arqueologia e
Etnologia da Guatemala (MUNAE) entre 2015 e 2016, os autores
refletem sobre teorias e métodos acerca da circulação dos objetos em diferentes temporalidades, lugares e contextos históricos, atentando para o processo de constante ressignificação das
peças em suas esferas de trocas, mercantilização, singularização
e sacralização. Trata-se de uma discussão que aproxima a arqueologia da história da arte e da antropologia a partir de conceitos
muito utilizados nos recentes estudos de cultura material, tais
como “biografia dos objetos”, “itinerário dos objetos”, “agência
social”, “perspectivismo ameríndio”.
O dossiê se conclui com o belo artigo de Yvone Dias
Avelino (Departamento de História da PUC-SP) sobre as possibilidades de utilização, pelos historiadores, da literatura como
fonte histórica. A autora apresenta uma refinada reflexão epistemológica sobre a natureza da obra literária como fonte para o
estudo da história, apontando para o caráter do texto literário
não propriamente como registro do real ou apenas veículo de
conteúdo, mas sim como desvio e refração, ou seja, como abordagem e recriação da realidade. Em suas palavras, “o valor do
texto literário não está propriamente na confrontação que dele
se pode fazer com a realidade exterior, mas na maneira como
esta realidade é abordada, aprofundada, questionada, recriada.”
A discussão é, então, aprofundada com o estudo de caso que trata o texto de Gabriel García Márquez, O General em seu Labirinto,
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onde narra os últimos dias de Simón Bolívar. Yvone Avelino desenvolve, assim, sua reflexão sobre a natureza do texto literário
como fonte histórica identificando o texto de García Márquez
na categoria de “romance histórico, fictício, porém de estrutura
realística”. E nessa chave interpretativa, discorre sobre o significado da literatura como fonte para o trabalho historiográfico.
Somam-se ao brilho da edição inaugural de Imagem:
Revista de História da Arte os textos que integram suas demais
seções, Artigos, Resenha, Documentos. Reforçando seu escopo de apresentar o campo da história da arte em sua interface
com a grande área das humanidades, na busca pela compreensão das linguagens que estruturam a construção dos objetos incluídos na categoria de arte ao longo do tempo, visando o objetivo de compreender novas abordagens e produzir um balanço
crítico das mesmas, o presente volume tem a honra do hospedar
as demais contribuições que o compõem. Na forma de artigos,
resenhas e documentos originais traduzidos pela primeira vez
em língua portuguesa, este volume contém estudos de temas
histórico-artísticos num ampliado arco de temporalidade e de
alcance geográfico. Este longo e instigante percurso vai desde a
arte tardo-medieval, passando pelo Renascimento na Itália e em
Portugal, para avançar em direção à América ibérica no período
colonial e vice-reinal, até discutir a arte barroca em seu descentramento espacial e temporal. Toca, em seguida, o universo artístico no Oitocentos, o surgimento das vanguardas na viragem
daquele século, atingindo ainda o mundo contemporâneo em
expressões como cerâmica, cinema e teatro. Esse vasto conjunto de estudos aborda a imagem em sentido amplo, seja em seu
aspecto mais especificamente teórico, seja no interesse pela
produção visual em todas as suas expressões, promovendo um
alargamento dos limites tradicionais do material visual considerado pela História da Arte. Discute ainda problemas em torno da
recepção e interpretação de produção artística e teórica não vinculada apenas à matriz ocidental, apresentando o processo de
investigação em história da arte como um campo em constante
movimento e ampliação.
Por todos esses aspectos, na certeza de que este volume possibilite ao leitor entrar em contato com parte dos recentes e relevantes debates em torno da história da arte e disciplinas afins, desejamos a todas e todos uma boa leitura!
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PER ASPERA AD ASTRA: OS PRIMEIROS SELOS AÉREOS
BRASILEIROS SOB UM OLHAR WARBURGUIANO1

PER ASPERA AD ASTRA: THE FIRST BRAZILIAN AIRMAIL
STAMPS UNDER A WARBURGIAN GAZE

Vera Pugliese2

RESUMO: O artigo se debruça sobre as tensões temático-formais
da primeira série de selos aéreos no Brasil, emitida em 1929 como instrumento de afirmação identitária nacional no contexto
geopolítico do Entreguerras. Buscou-se identificar, mediante diálogos transdisciplinares, um corpus teórico para a abordagem
metodológica do selo inaugurada por Aby Warburg na história
da arte, que via na relação imbricada entre o suporte material e
as imagens postadas por ele como metáfora dos trânsitos planetários de modelos teóricos/plásticos e valores expressivos. Devido à complexidade cultural desse objeto, o leitmotiv do artigo é
o topos da conquista do céu, eivado de sobrevivências do antigo
entre os monstra e os astra, exaltado pelos selos cujas emissões
dialogam no campo da iconografia política.

1 Este artigo é um desdobramento da pesquisa de Pós-Doutorado realizada
na École des Hautes Études en Sciences Sociales, com bolsa FAP-DF (20192020) e de Fomento do CNPq (2017-2021). Parte da investigação sobre o selo
Idea vincit de Warburg-Strohmeyer (Pugliese, 2020) e se relaciona a outros
recortes da presente pesquisa, apresentados no Congresso do CAIA e no 41º
Colóquio do CBHA, em 2021, referentes, respectivamente, ao problema dos
selos aéreos vinculados aos projetos de verticalização das cidades modernas
na Latinoamérica e ao vínculo entre selos e monumentos aéreos no Brasil.
2 Professora adjunta do Departamento de Artes Visuais (PPGAV) do Instituto de Artes/Universidade de Brasília – VIS/IdA/UnB. E-mail: verapugliese@
gmail.com. ORCID: 0000-0001-8101-4751.
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Palavras-Chave: Aby Warburg; Selos postais; Trânsito de modelos; Pathosformel; Nachleben der Antike.

ABSTRACT: The article focuses on the formal and thematic tensions of the first series of airmail stamps in Brazil (1929) as an
instrument of national identity affirmation in the geopolitical
context of the Interwar period. We seek to highlight a theoretical corpus for the methodological approach of the stamp inaugurated by Aby Warburg in Art History through transdisciplinary
dialogues. He saw the interwoven relationship between the material support and the images carried by it as a metaphor for the
transits of theoretical and artistic models and their expressive
values. Due to the cultural complexity of this subject, the leitmotiv of the article is the conquest of the sky as topical, pierced
of ancient survivals between the monstra and the astra, exalted
by stamps whose emissions dialogue with the field of Political
Iconography.

Key-words: Aby Warburg; Mail Stamps; Transits of models; Pathosformel. Nachleben der Antike.

Os selos emitidos a partir de 1927, vinculados à Viação Aérea Rio-Grandense – VARIG –, ao lado da série temática
“Homenagem aos Próceres e à Primazia Aeronáutica Brasileira”
do Serviço Postal Aéreo, que circulou entre 1929 e 1934, inauguraram, no final da República Oligárquica, as emissões de selos
aéreos no país.
Desde o início do século XX, os selos que têm aeronaves como tema constituem majoritariamente um topos específico no Entreguerras. Não se trata apenas de um tipo iconográfico
potente, ainda que ambíguo, mas da imagem da conquista do
céu, tendo como centro as máquinas de voar, seus inventores,
pilotos e façanhas. Como símbolos da cultura técnica moderna,
mas também como instrumento de afirmação identitária nacional aliado à lógica da iconografia política, esses selos envolvem
diferentes formas, regimes e sistemas de governo, novas tecnologias e modernidade artística, incorporados pelo vôo de uma
aeronave sobre um skyline ou uma paisagem. Esses fundos ain34 – PPGHA/UNIFESP

da aludem a função memorativa de cartões-postais3 figurando
patrimônios culturais ou naturais de uma localidade, região ou,
por metonímia, uma nação.
A relação aeronave/paisagem, como figura/fundo,
permite projetar uma cosmovisão utópica do moderno, eventualmente em contraste com o rústico ou o edênico de uma nação
industrial florescente. Mas a centralidade da aeronave, e o que
traz consigo, torna tal imagem uma das mais recorrentes e projetivas dos governos fascistas, segundo a projeção maquínica na
qual orbitam motocicletas e automóveis, desde o Futurismo.
O primeiro historiador da arte a se preocupar com a
complexidade cultural da imagem imbricada à materialidade do
selo foi Aby Warburg (1866-1929). Embora este objeto estivesse
em seu horizonte desde ao menos 1913, quando pretendeu escrever sua história4, retornou a ele no projeto Idea vincit e em futuras pesquisas fosse sobre as festas mediceias em tapetes flamengos, em 1927 (2013f), ou no Painel 77 do Bilderatlas Mnemosyne,
de 1929. Entende-se aqui que a imagem sustentada na folha de
linoleogravura do selo elaborada por Otto Heinrich Strohmeyer,
em 1926, transitava pelas orientações do comitente e suas anotações no Diário da Kulturwissenschafliche Bibliothek Warburg
(Tagebuch der KBW). Mas, transitava também pela polaridade
da elevação da ideia platônica sob um viés humanista, e o uso
dos selos como propaganda em regimes autoritários, como na
simbólica fascista.
Este artigo se debruça sobre o uso e as facetas do selo
aéreo, perpassado pela busca de construção da imagem moderna e republicana à época de grandes transformações políticas no
3 Apesar de antecedentes não institucionais nos anos 1840, o Correio austríaco criou a Correspondenz-Karte como meio mais barato para enviar mensagens breves, em 1869. A partir de 1870, face à Guerra Franco-Prussiana, sua
circulação se intensificou e incorporou uma imagem no recto, originando os
cartões-postais ilustrados; mas, em 1871, surgiu em Viena o primeiro ilustrado com função de souvenir. Sua circulação internacional foi acordada em
1874, e sua configuração foi padronizada em 1878 (Bassett, 2018). No Brasil,
circulou desde 1880, tendo na paisagem litorânea e modernização urbana os
principais temas.
4 Warburg propôs, em vão, a publicação à Editora Teubner em Leipzig
(Raulff, 2003; Michels & Schoell-Glass, 2002).
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Brasil, que flertou com o fascismo mediante o viés nacionalista
da revolução de 1930, iniciada em 3 de outubro com movimento militarizado, depôs Washington Luís no dia 24, e impediu a
posse de Júlio Prestes – eleito em 1º de março pelo voto popular.
Não é apenas como um jogo de palavras que a ditadura varguista se autodenominaria “Nova”, enquanto tacharia como Velha a
República desde a Proclamação até o golpe civil-militar em 3 de
novembro de 1930, quando Getúlio Vargas se tornou Chefe do
Governo Provisório empossado por uma junta militar.
Os primeiros selos aéreos circulam nesse jogo de representações que já se intensificava na simbólica estatal, antes
ainda de Vargas inaugurar o uso sistemático de veículos de comunicação de massa como o rádio e o cinejornal, em especial
a partir da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), em 1939. Desde 1931, haveria um drástico aumento de
emissões com marcações políticas de sua agenda, ligados a elementos nacionalistas, mas também da modernidade, comparado à falta de percepção de seu alcance no Império e na República
Oligárquica.
Nossa hipótese é de que, em sua relação de sujeitos,
ações e objetos, operacionalizada pela complementaridade entre duas subséries das emissões estudadas, a que chamarei de
“Próceres” e “Primazia”, pontuada pela primeira emissão da VARIG, revela-se a infiltração de fórmulas de pathos nas imagens
que os selos de 1929 ostentam. Na tentativa de alinhar-se à modernidade de potências europeias e suas prerrogativas político-econômicas no final dos anos 1920, tais emissões estavam impregnadas da relação de verticalidade da recepção de modelos.
Os selos e suas cunhagens
Embora se saiba que a história pré-filatélica remonta
há alguns milhares de anos, o surgimento do selo postal adesivo
pré-tarifado, o Penny Black, junto à reforma do sistema postal do
Império Britânico, em 1º de maio de 1840, é o marco de uma nova era, sucedido pela segunda emissão nacional5, os Olhos-de-boi
5 Em 1520, a Coroa inaugurou o sistema de postagem do Correio-Mor sem
selos, transferido para a Administração do Estado Português em 1797, já com
selos, e depois, para a Administração do Estado Brasileiro, em 1822, até a reforma postal, em 1843 (Salcedo, 2010, p. 87).
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brasileiros, em 1º de agosto de 18436. O sentido moderno dos selos vincula-se à cunhagem neocolonial e sua lógica de unificação
de sistemas de medição de tempo, pesos e medidas, atravessada
por interesses econômicos e do trânsito de modelos artísticos,
cuja primazia era afirmada pelas metrópoles europeias (Pugliese, 2020, p. 372). No primeiro ano, o volume da correspondência
na Inglaterra mais que triplicou em relação a 1839, motivando
reformas postais que atingiriam 44 países em 1853 (Salcedo,
2010, p. 83-84).
Warburg estabeleceu certas funções e tipologias dos
selos, evidenciando suas evocações políticas vinculadas à questão da legibilidade e eficácia, infiltrada por sobrevivências de
imagens estatais antigas (Raulff, 2003, p. 112), como na reemergência do pathos imperial de monumentos romanos nos selos
fascistas (Gombrich, 1970, p. 265). Ele tornou o selo um objeto
da história da arte, pois embora exerça função de suporte material e veículo imagético, é irredutível a ela, ocupando um lugar específico na lógica de produção, circulação e colecionismo
de imagens.
Consequentemente, não se pode ver na circulação
desses selos aéreos imagens destituídas de sentido face a correntes geopolíticas e ao trânsito de imagens e modelos plásticos
do Entreguerras. O levantamento bibliográfico desta investigação no Brasil envolveu, além de fontes filatélicas7 e oficiais,
investigações acadêmicas oriundas da Comunicação, História
e Museologia, respectivamente, sob as acepções de texto verbo-visual em Salcedo (2010); fonte histórica e objeto da cultura
material em Izabel Marson (1989) e Helder Souza (2006), e objeto de colecionismo e musealização em Cícero Almeida & Pedro
Vasquez (2003).

6 Suas cifras eram emolduradas por elipses, cujas matrizes aproveitadas foram compradas com o equipamento de impressão. Eles foram antecedidos
por três selos cantonais suíços, de Genebra, Basileia e Zurich, que originaram, respectivamente, o tipo brasão, com um listel com inscrição, os selos
dicrômicos e o tipo cifra.
7 Dentre muitos sites filatéticos no Brasil, vários se dedicam ao mercado e poucos são voltados para estudiosos, com indicação de bibliografia relevante, como
é o caso de www.selosefilatelia.com.br, desenvolvido por João Alberto Correia
da Silva, a quem agradeço por informações adicionais para esta pesquisa.
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Todavia, as pesquisas no âmbito da história da arte no
Brasil são escassas, tornando difícil encontrar um corpus teórico
específico referente ao selo postal, mesmo diante de investigações que buscam estabelecer cadeias iconográficas sob premissas panofskyanas, mais recorrentes no Exterior, entre a história da arte e a história, à exceção dos estudos warburguianos8.
Pretende-se, portanto, pensar o selo segundo deslocamentos e
zonas fronteiriças, devido à especificidade do atravessamento
de antigos regimes visuais que portam uma lógica própria (Pugliese, 2020, p. 361), no que tange modelos teóricos e balizas classificatórias da história da arte e história da cultura.
Circulações e trânsitos
Datada dos anos 1850, a filatelia suscitou o comércio e
outro regime de circulação, catálogos e um campo de estudos cuja
complexidade responde a diferentes disciplinas, preocupadas
com seus trânsitos9. Levando-se em conta os sentidos de circulação nas artes plásticas, faz-se uso de sua ambiguidade, além de
utilizar trânsito no sentido em que Warburg pensou os intercâmbios culturais entre Norte e Sul, Leste e Oeste da Europa, como no
Painel A do Bilderatlas (1929). A noção de trânsito no que respeita
ao topos dos primeiros selos aéreos também se deve à percepção
de um intercâmbio entre desiguais, envolvendo a exportação/importação de modelos plásticos e teóricos entre metrópoles culturais e países dependentes, também economicamente.
Os selos estão compreendidos pelo conceito de “tradições inventadas” cunhado por Eric Hobsbawm (2008, p. 9) como um fenômeno europeu, inaugurado na virada revolucionária
do século XVIII para o XIX. Raulff (2003, p. 74-75) lembra que
8 Além do projeto Idea vincit e de escritos de Warburg, destacam-se textos referenciais de Michels & Schoell-Glass (2002); Raulff (2003); Dorothea
McEwan (2004); Georges Didi-Huberman (2011; 2013); Fernando Esposito
(2015) e Frank Zöllner (2019), bem como investigações sobre selos na Latinoamérica (Mónica Farkas, 2009).
9 Em selos circulados e principalmente não-circulados, o mercado filatélico
privilegia raridades, segundo a antiguidade; tiragens reduzidas e sobrecargas
(carimbos com alterações ou especificidades); e variações, como erros de impressão ou acidentes em um selo, página ou lote, amiúde independentemente
da importância artística ou histórica.
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Warburg já havia reconhecido a conexão dos selos e seus “motivos” com as moedas, além de sustentarem um valor facial (denominação) cunhado pelo Estado, cujo modelo desses “símbolos de
soberania” com interesse estético tornou-se matriz para outros
países, inclusive a Alemanha. Com antecedentes como os selos
fiscais, característicos do comércio colonial, e a postagem pós-paga dos séculos XVII e XVIII, o novo sistema de correio britânico adotou a face da jovem rainha Victoria (fig.1).

Fig.1 - Henry Corbould, Selo Great Britain [Penny Black], 1840, 1.9 x 2.2 cm.

As singularidades e funções do selo o colocam na intersecção de vários campos de conhecimento. A função mais evidente é a pragmática ou administrativa, que envolve o “contrato
tácito” entre o expedidor de uma carta/encomenda e o serviço
público que deverá entregá-la ao destinatário; a comunicativa e
a comemorativa ou celebrativa, irrestrita aos selos comemorativos, como ocorre com a série dos “Próceres e Primazia”. Mas,
se Jurgen Habermas afirmou que “a forma institucional da troca
é o contrato (...), a acção complementar é medida por símbolos
que fixam expectativas obrigatórias de comportamento”, Salcedo (2010, p. 111) entende que sua função estatal é primordial, pois
é produzido pelo Estado ou à sua ordem, como nos selos da VARIG. Oriundo da esfera político-cultural, ele integra um “sistema de símbolos institucionais”, culturalmente vinculado a certas práticas sociais, tornando-se também, “patrimônio cultural
e cultura patrimonial” (Salcedo, 2008, p. 192).
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Decorre daí sua “função mnemônica” ou memorativa,
donde Salcedo (2010, p. 111) convoca a noção de animal symbolicus de Ernst Cassirer, porque é determinado por um discurso
estatal enquanto concorre para constituí-lo, pois experimenta
“um processo de reconhecimento e identificação” da memória,
ao ser acervado em coleções públicas ou privadas. Há ainda a
função econômica, referente à tarifação, mas também ao mercado filatélico. Finalmente, Salcedo (2010, p. 116) afirma ser a
quinta função a textual, que articularia as demais. Não obstante,
deve-se considerar que a diferenciação que ele faz entre a comunicativa e mnemônica é operacional e concerne à sua abordagem semiótica, que se diferencia da abertura epistemológica e
heurística do pensamento warburguiano, permitindo-nos relacionar tais funções aos valores engendrados por sua complexidade cultural, a partir da história da arte.

Fig.2: Aby Warburg, Painel 77, Bilderatlas Mnemosyne, 1929, com destaques
em amarelo dos sinetes e selos de Barbados
e em vermelho, da Semeuse.
40 – PPGHA/UNIFESP

Nesse sentido, o interesse de Warburg pelo selo abrange em mais de um sentido o Bilderatlas. No Painel 77
(fig.2), ele justapôs sinetes e selos postais, folhetos de propaganda e recortes de jornais a reproduções fotográficas de moedas,
um monumento e pinturas célebres. Tal associação evidencia
a complexa trama que implica o mecanismo associativo entre
imagens, permite a ele questionar o estatuto da imagem, abrindo-se a “regimes de visualidade e de temporalidade” complexos,
além de demandar diálogos transdisciplinares (Pugliese, 2020,
p. 362). Mas, diferentemente de 1913, Warburg “não estava interessado apenas pela vida iconográfica dos selos”, como também
em questões políticas e contemporâneas voltando-se aos selos
de Barbados de 1897, que integraram as celebrações do Jubileu
de Diamante da Rainha Victoria e o francês La Semeuse (1903).
Ao se debruçar sobre os selos coloniais de Barbados
no estudo das tapeçarias dos Valois, Warburg elegeu a imagem
do sexto arazzo como paradigmática da sobrevivência do antigo
“na cultura festiva cortês para a “mneme social” e, em relação à
“persistência”” dessa infiltração nas artes liberais e aplicadas,
ele o associou à “vitalidade contínua (...) do simbolismo natural
pagão” (2013, p. 332): a aparição do rei novecentista como Netuno no carro triunfal puxado por cavalos-marinhos nos selos de
Barbados. A derivação desta imagem a partir do sinete da ilha
antilhesa por Thomas Simon (1663) para Charles II, ancestral de
Edward VII, corporifica “essa poderosa metáfora política (...) da
erudição virgiliana dos antiquários de sua corte” (2013, p. 332).

Fig.3a: Autor, Selo de Barbados do Jubileu de Diamante
da Rainha Victoria, 1897.
Fig.3b: Autor, Selo de Barbados de Edward VII, 1916.
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Esta citação havia ocorrido no jubileu da Rainha, que
conduzia a carruagem aquática, inscrita numa moldura em diamante, com emblemas heráldicos do Reino Unido (fig.3a). No
selo de seu filho, Edward VII se afigura segundo esse esquema
(fig.3b), inscrito em uma elipse encimada pela inscrição: “E os
Britânicos reinam completamente sobre o mundo inteiro”. Trata-se de uma citação transformada das Bucólicas de Virgílio (verso 66), na qual Warburg notou a inversão da máxima virgiliana
que caracterizava os ingleses como “inteiramente separados”
do resto do mundo (Michels & Schoell-Glass, 2002, p. 87). Para
Warburg, a transposição mitológica do rei manifesta “uma distância metafórica da realidade”, operada mediante um “símbolo
energético”, como um “inversor” de polaridade (Warburg, 2001,
p. 81), uma vez que os símbolos antigos permaneceriam em latência até que, reemergindo em uma imagem de outra época, poderiam transitar entre os polos, como a energia elétrica residual
numa garrafa de Leyden.
Os selos de Barbados revelam um jogo de remissões
a diferentes passados que ultrapassam a época de Warburg até
o selo de George VI, em 1952, embora a questão colonial não se
impusesse na pauta política nos anos 1920, como ocorreria no
segundo Pós-Guerra (Michels & Schoell-Glass, 2002, p. 88). Contudo, esse estudo impõe refletir sobre o trânsito de modelos teóricos e de imagens, e do uso de diferentes modelos de tempo ligados ao problema do colonialismo, posto que suas matrizes são
igualmente europeias e remetem à antiguidade grecorromana
(Pugliese, 2020, p. 373).
A partir de 1926, Warburg evidenciou o problema dos
selos vinculado a questões técnico-formais coerentes às suas
funções e propriedades (Zöllner, 2019, p. 24). Mas a questão da
iconografia política neles manifesta evidencia sua oposição ao
fascismo, cujos valores estariam materializados na “brutalização
de um antigo símbolo”: o fasces romano (Raulff, 2003, p. 101-102).
Warburg percebeu mais dois topoi concernentes à
problematização do estatuto dessas imagens, suas sobrevivências e inversões: a tipologia da representação do poder monárquico ou republicano, com efígies, brasões, bandeiras, cenas
históricas etc., e a relação genealógica entre sinetes, moedas,
medalhas e selos postais. Ele indicou a familiaridade dos selos
de retrato, sob os tipos “busto” e “cabeça” a partir do Penny Black,
com a pintura retratística e monumentos, desde selos republicanos, como os de Friedrich II e Johann von Goethe. Warburg con42 – PPGHA/UNIFESP

trastou a “visão à distância” à “visão próxima” da teoria de Adolf
von Hildebrandt (Forti, 2004, p. 384-385), enfocando detalhes
como a cabeça de Otto von Bismarck do monumento dedicado a
ele em Hamburgo, por Hugo Lederer, em 1906, aos selos em efígie (Raulff, 2003, p. 114), num jogo de ampliações e justaposições
de uma montagem fotográfica, próximo ao Painel 77 (Pugliese,
2020, p. 374).

Tipos e fórmulas entre a tradição filatélica
e as belas-artes
As subséries “Próceres” e “Primazia” jogam com o tipo efígie e o que chamarei de cena histórica e veduta como dupla
legitimação, face à tradição filatélica dos selos figurativos, sem
necessariamente se modernizar. No Brasil, o tipo efígie conta
com 10 selos de Pedro II (fig.4), majoritariamente a partir de
fotografias de Théophile Stahl e Germano Wahnschaffe (1865),
emitidos entre 1866 e 1883, após mais três séries de cifras que sucederam os Olhos-de-boi (1844-1866), quase todos com especificações cor/valor. Após a Proclamação da República, tal tradição
segue as emissões de 1891 a 1894, incluindo o simulacro da Marianne (Carvalho, 1990, p. 75-96). Entre 1906 e 1917, a série “Alegorias Republicanas” (fig.5) formaria uma extensa galeria com
os presidentes e políticos eminentes em efígies históricas, mas
também alegóricas, novamente com Mariana.

Fig.4: Selo Império D. Pedro II, Carmim, 1866.
Fig.5: Selo Rodrigues Alves, Série “Alegorias Republicanas”, 1906.
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A primeira veduta dessa tradição no Brasil foi Madrugada Republicana (fig.6), que descortina o glorioso amanhecer
da República na paisagem carioca. Embora emissões como o
Cruzeiro do Sul (1890), emoldurado por uma elipse, que pouco
difere do homônimo imperial (1884), já evidenciasse a porosidade entre as simbólicas monárquica e republicana, a “4º Centenário do Descobrimento do Brasil” seria a primeira série comemorativa brasileira. Ela compreende o Descobrimento, de Carlos
Eckman; Independência (fig.7); Abolição da Escravatura, de Estevão Neiva e Proclamação da República, de Carlo de Servi. Esta série inaugurou o tipo cenas históricas, fixando na simbólica estatal o vínculo da imagem fantasmagórica da colonização10 com as
celebrações da República em 1900, ainda que se buscasse ver nela o moderno, a partir de um olhar europeizado. Os marcos históricos da República de 1500, 1822, 1888 e 1889, paradoxalmente,
passariam a evocar a epitômica Proclamação da Independência
(1888) de Pedro Américo, ao invés da Proclamação de República,
por motivos conjunturais.

Fig.6: Selo Madrugada Republicana,1894.
Fig.7: Selo 1500-1900 - Independência ou morte, 1900, Série “4º Centenário do
Descobrimento do Brasil”, Desenho: T. da Silva, Lith. Paulo Robin & Pinho.

Warburg já compreendia que a modelagem da simbólica das repúblicas nascentes se vinculava, subterraneamente,
a imageries de antigas monarquias: francesa, inglesa, alemã ou
da Roma imperial. Diversamente da sobrevivência do antigo que
10 A própria colonização seria celebrada por uma série filatélica, em 1932,
que é objeto de outro recorte da presente pesquisa, a ser publicado em breve.
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Warburg (2018) reconheceu nos selos de Barbados, ele abordou
La Semeuse – também colonialista – como alegoria da República, que suscitou uma virada na simbólica estatal. Numa conferência de 1928 na Câmara de Comércio de Hamburgo, Warburg
a reconheceu na imagem da “semeadora dos selos da República
Francesa” ao lado de Ceres, a ninfa ou a mênade (Raulff, 2003,
p. 74). Se o primeiro selo francês, Cérès (1849), de Anatole Hulot, afirmou-se como efígie antiquizante da Segunda República
(1848-1852), baseada no esquema do Penny Black, Warburg confrontou o novo selo de Roty ao sinete republicano (fig.9), com a
personificação da Liberdade como Juno, tendo um eco longínquo dos selos monárquicos medievais (fig.8).

Fig.8: Sinete de Henri I (1008-1060), 1035, Archives nationales, Paris.
Fig.9: Jean-Jacques Barre, Grand Sceau de la République, 1848.
Fig.10: Oscar Roty, Selo da República Francesa (La Semeuse),
[1903] 1906, 2.6 x 2 cm.

Segundo Michels & Schoell-Glass (2002, p. 88), Warburg “documentou a continuação da Antiguidade até as insígnias
da soberania de sua própria época. Essa cadeia tem como ponto
de partida a figura da mênade antiga”, com seu êxtase edulcorado pelos renascentistas, que exploraram sua leveza como ninfa
em sua “mobilidade antiga ideal”. Diferentemente da solidez e
hieratismo da alegoria no sinete de Barre, Roty atribuiu graça,
beleza e altivez à dinâmica ninfa em contraposto, cujos panejamentos e cabeleira voejam ao sabor de um “vento sem causa”
(Warburg, 2013a, p. 20), enquanto esparge sementes sobre a
terra. La Semeuse (fig.10) provocou violentas controvérsias na
imprensa, sob acusações de que ela semearia desde discórdia e
imoralidade (Le Moniteur, 28/02/1897), até “inúmeras ideias que
talvez um dia brotem e cresçam” (La Liberté, 8/10/1898) (Musée
d’Orsay, s.d.).
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Warburg reconhecera, numa taxonomia temática
dos selos entre 1840 e 1880, os grandes ramos da retratística,
dos símbolos, personificações e alegorias (Zöllner, 2019, p. 28).
Derivada parcialmente das personificações, a série “Vovó”11 surgiria no Brasil, em 1920, exaltando atividades econômicas da
modernização do país, alinhando-se à temática pictórica contemporânea dos ciclos econômicos. Talvez nesta chave possamos compreender alguns dos 7 selos dessa série, entre os quais
o Aviação (fig.11), que foi o primeiro selo circulado a figurar uma
aeronave12. Entre 1928 e 1931, época do início do correio aéreo
brasileiro, o Aviação foi reemitido em 9 especificações cor/valor, no qual um biplano sobrevoa o estilizado céu raiado pela luz
do Sol à esquerda atrás das montanhas, enquanto, no primeiro
plano à direita, mais naturalista, observa uma antiquizante alegoria sentada da Aviação – que nos remete ao sinete francês de
Barre –, tendo o pombo e a folha de oliveira como atributos.

Fig.11: Selo Aviação 50, Série Vovó 2, 1920, 2.6 x 2.15 cm.

11 Circulada até 1940, essa série também visava ao colecionismo e foi sucedida pelas séries “Netinha” (1941 e 1954) e “Bisneta” (1954 e 1964), remetendo
à paixão infantil pela filatelia citada por Walter Benjamin (1994: 57-60) em
“O comércio de selos”.
12 A série com linhas art nouveau que Eliseu Visconti, vencedor do Concurso
dos Correios de 1904, incluindo um selo A Aeronáutica, com um dirigível, não
foi emitida.
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A Ideia Vitoriosa
É necessário contrastar a atmosfera aparentemente
otimista de patriotismo relativa à produção de imagens da modernidade (Almeida & Vasquez, 2003, p. 96) com a tensão deflagrada no Brasil pela Revolução de 1924 e, internacionalmente,
pela situação geopolítica na Europa ocidental, cujo equilíbrio era
ameaçado pela ascensão do fascismo italiano, mas também pela
recuperação econômica alemã a partir de 1925, após o Tratado
de Versailles. Em 1º de dezembro deste ano, Aristide Briand, Joseph Chamberlain e Gustav Stresemann, junto aos ministros do
Exterior da Itália, Estados Unidos, Bélgica, Polônia e Tchecoslováquia, assinaram o Tratado de Locarno de não agressão. Em 16
de dezembro de 1926, Warburg recebeu Stresemann, para quem
desejava apresentar o novo edifício da KBW, onde visitaria uma
exposição sobre o valor de uso dessas “imagens de massa” (Raulff,
2003, p. 78) para a República de Weimar, culminando com o oferecimento da gravura do Idea vincit.
Warburg pretendia explicar a ele a “relação entre
imagem, técnica, política, modernidade e herança cultural”, baseando-se na comparação de selos europeus para depreender
questões sobre “mentalidade política” (Raulff, 2003, p. 73). Para
tal, explorou relações entre tipos de selos com categorias e gêneros artísticos, utilizando-se do selo da Cabeça de Goethe, para
explicar ao ministro como a abreviação do nome do literato metaforizava a ameaça à “distância simbólica” na República (Raulff,
2003, p. 78). Warburg ainda associou os selos de “cabeças” com a
decupagem fotográfica do Monumento a Bismarck (1906) de Hugo Lederer (Raulff, 2003, p. 114), lançando mão da relação entre a
estatuária, a fotografia e os selos.
Zöllner (2019, p. 21-23) salienta diversos registros em
diários e missivas que demonstram o antigo interesse de Warburg por selo, embora só tenha se concretizado como objeto de
investigação em 1926. O cartão do Idea vincit foi encomendado
primeiramente a Alexander Liebmann, mas, insatisfeito com
seus esboços, Warburg procurou Strohmeyer para criar a imagem que carregaria um símbolo da união, ou melhor, da re-união
de uma civilização europeia (Kultur e Zivilisation), o que torna
esse objeto ainda mais complexo. É inescapável comparar sua
preocupação com a triangulação mecenas/artista/conselheiro
humanista no contexto da arte toscana do século XV (Warburg,
2013b), com a sobreposição dos papéis de comitente e conselheiro erudito junto ao artista escolhido para a realização do Idea
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vincit, além do lugar de estudioso debruçado sobre um objeto
tão próximo.
Após regalar os três ministros, as remanescentes da
tiragem de 46 gravuras foram enviadas a um círculo de amigos como bons augúrios para a paz mundial, no Natal de 1926
(Michels & Schoell-Glass, 2002, p. 89). É verossímil que uma das
causas da frustração do projeto, para além de sua intenção de
ser o primeiro selo da Europa e não de uma nação (Raulff, 2003,
p. 80); suspeita-se aqui que o próprio fracasso de sua emissão seja significativo e resida em sua ambivalência que logo se tornaria
evidente nos planos político e estético.
A ordem da paz europeia, que o Tratado de Locarno
devia fundar, era a “ideia vitoriosa” que Warburg queria erigir
em um leve e dinâmico monumento, uma imagem “enviada através das asas de um avião aos quatro cantos do mundo, como uma
vitória alada europeia, semeada pelos esforços nacionais” das
nações inimigas de ontem (Michels & Schoell-Glass, 2002, p. 89).
A folha do Idea vincit (fig.12), segundo as orientações
de Warburg a Strohmeyer exibia intensas características da gráfica expressionista alemã13, mas, se remete a motivos e elementos plásticos familiares a artistas e movimentos modernos, também evoca motivos e até características estilísticas que em breve
se vinculariam a propagandas políticas e à arte patrocinada por
regimes ditatoriais em franca escalada na Europa.

Fig.12: Otto Strohmeyer, Idea vincit, 1926, linóleo, 20 x 29,8 cm,
The Fogg Art Museum, Harvard University.
13 Cf. análise da obra em Pugliese (2020, p. 362).
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É aparentemente paradoxal a escolha de um avião
como protagonista nesta imagem, pois, embora Warburg não
condenasse a tecnologia moderna, entendia-o como uma invenção que abreviava as distâncias e ameaçava o “Denkraum der
Besonnenheit” (espaço de pensamento da prudência) (Raulff,
2003, p. 100).
Os primeiros selos aéreos
Apesar de algumas experimentações com dirigíveis e
aeroplanos antes de 1914 e as diversas utilizações de aeronaves
durante a Primeira Guerra Mundial, apenas em maio de 1918 foi
criada uma rota fixa entre Nova York e Washington. A figura do
avião em um selo surgira em 1912, em uma série de temática postal. Nele, o aeroplano sobrevoa uma pequena cidade em uma paisagem montanhosa, conforme ao tipo meios de transportes, com
carros, trens etc., contra uma paisagem urbana ou rural (fig.13a).
Com a inauguração do correio aéreo estadunidense,
a série Curtiss Jenny praticamente replicou a moldura do selo
anterior, com o biplano voando contra o céu estilizado (fig.13b).
Esse emolduramento forma um arco com volutas nos quatro
cantos, portando inscrições, sendo o mais caro dicrômico em
vermelho e azul ao centro, o que produz o efeito de uma veduta
na qual se vê o avião ao longe, através de uma janela.

Fig.13: Selos aéreos: a. Aeroplano, Série U.S. Parcel Post stamps, 1912; b. Curtiss Jenny, 1918; c. Freie Stadt Danzig, 1924, azul; d. Freie Stadt Danzig, 1921,
laranja; e. Freie Stadt Danzig, 1921, marrom; f. Correio Aéreo Alemão, 1919;
g. Selo da série “Aviões acima das paisagens, 1930, Lichtenstein; h. Selo da
série “American Exhibition Air Stamps”, 1930, Espanha; i. Aeroplano sobre o
Mt. Momotombo, 1929, Nicaragua; j. Réunion – Republique Française, 1938.
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Mas, se esses e outros selos se celebrizaram com a
moldura arqueada, que se consagraria nos selos aéreos com o
sobrevôo ou decolagem contra uma paisagem urbana ou rural,
Warburg esboçou o primeiro rascunho do Idea vincit, para apresentar sua ideia a Liebmann, baseado na série da Cidade-Livre
Danzig, com o aeroplano voando sobre o skyline, nos anos 1920,
que se tornou paradigmática desse tipo (fig.13c-e).
Em 28 de março de 1927, a aviação comercial e o correio aéreo iniciaram timidamente no Brasil, com a viagem Porto
Alegre–Pelotas–Rio Grande. O empresário teuto-brasileiro Otto
Ernst Meyer recorreu à sociedade com o Condor Syndikat, uma
subsidiária da Lufthansa, para operar no Brasil e obter equipamentos e contratação de pessoal. Isso se deveu, em parte, ao
contexto da proibição de reestruturação da Força Aérea alemã
pelo Tratado de Versailles, deixando a Alemanha com um contingente de pilotos e mecânicos que só encontrariam trabalho
no Exterior (Gastal, 2009: 194).
Os selos Condor (fig.14), encomendados em Berlim,
circularam desde 8 de novembro de 1927. Neles, sob a logomarca do Syndicato Condor, a grande e imponente ave-símbolo
da América Andina e, por extensão, da América do Sul, vemos
o losango (um quadrado a 45º) e a esfera celeste com o lema
“Ordem e Progresso” ̶que é o centro do Selo Nacional (sinete)
do Brasil remetendo à Bandeira Nacional. Na parte inferior,
o listel com a inscrição “Serviço Postal Aéreo” é completado
por “Brasileiro” no último registro à direita de um escudo com
a denominação. Entre essas inscrições, ao fundo, lê-se a máxima “per aspera ad astra”.
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Fig.14: Selos Aviação 50, Série Vovó 2, tipo 1920, Serviço Postal Aéreo
do Brasil, 1929. (Almeida & Vasquez, 2003: 102).

Este selo receberia sobrecargas referentes à implementação de novas rotas, até 1937. É o caso do carimbo “Zeppelin”, que recebeu quando da instauração da mala postal internacional, em 1930, que vinha da Alemanha, passava pela Espanha,
com escalas em Recife, Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul
para retornar à Alemanha, com escala em Nova Iorque. Data desse ano, a viagem comercial Europa–América do Sul–América do
Norte–Europa. Assim, o Graf Zeppelin receberia seus próprios
selos (fig.15a), nos quais o dirigível sobrevoa, em um céu ameaçador e sob o condor, um tempestuoso mar estilizado, no qual uma
nau navega perigosamente. Em 1931, foram emitidos, na Alemanha, selos especiais para o correio aéreo internacional, no qual,
em traços art déco, o tipo Ícaro (fig.15b) se sobrepõem ao círculo
solar em vôo ascendente contra um fundo neutro, em múltiplas
especificações cor/valor, monocromáticas e dicromáticas, assumindo uma configuração mais próxima ao modernismo europeu do que o Condor.
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Fig.15a: Selo aéreo Condor-Graf Zeppelin, tipo 1930.
Fig.15b: Selo Ícaro, selo postal aéreo da VARIG, tipo 1931.

Em 1929, surgiu a “Homenagem aos Próceres e à Primazia Aeronáutica Brasileira”, que entendo constituir duas subséries. Ainda que não seja comemorativa com limitação de circulação, conserva algumas de suas prerrogativas. Refiro-me ao
que Hobsbawm (2008b, p. 288-289) denominou “valor publicitário dos aniversários” das tradições inventadas, que privilegiam
jubileus em diferentes suportes, tanto em efígies quanto em “estampas históricas”, compreendendo o selo como “a forma mais
universal de simbolismo público”, assim como moedas e cédulas.
Numa relação cor/valor correspondente à subsérie “Próceres”, a
“Primazia” (fig.16) enfoca as invenções tecnológicas e atos heroicos de precursores ou pioneiros da aviação brasileira e mundial
e reivindica um lugar para o Brasil na conquista do céu, simbólica, política e economicamente ligada à modernidade.
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Figs.16 - Série “Homenagem aos Próceres e à Primazia Aeronáutica
Brasileira”, selos postais aéreos emitidos a partir de 1929, 1,9 x 3 cm,
arte: Belarmino Pinheiro.
16a. Bartholomeu de Gusmão – O Precursor da Aviação, 20.11.1929.
16b. Santos Dumont nº 6, 18.10.1929.
16c. “Pax” Augusto Severo, 22.10.1929.
16d. Biplano 14 Bis – Santos Dumont, 20.11.1929.
16e. “Jahu” - Ribeiro de Barros, 28.10.1929.

Esta subsérie começa com a invenção do aeróstato por
Bartholomeu de Gusmão (1685-1924), cuja inscrição concerne à
demonstração do vôo da Passarola em Lisboa, diante de João V
e dignatários, em 1709 (fig.16a). Mas, diferente da representação
do balonete, o selo reproduz o Monumento em Homenagem ao
cientista jesuíta brasileiro, de Lorenzo Mazza, em Santos, sua
cidade natal, em 1922.
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Alberto Santos Dumont (1873-1932) figura dois selos
da “Primazia”. O primeiro é centralizado pelo dirigível “N.6”
contornando a Torre Eiffel (fig.16b), quando ganhou seu segundo
Prêmio Deutsch em outubro de 1901. Dentre outras homenagens,
Campos Salles lhe ofereceu a medalha em ouro com sua efígie e
uma paráfrase de Os Lusíadas (I, 1, v. 3)14, de 1572: “Por céus nunca dantes navegados”. O outro selo (fig.16d) mostra o vôo do “Biplano 14 BIS”, em 1906 sobre o Campo de Marte, no primeiro vôo
a motor totalmente autônomo.
O terceiro selo (fig.16c) dedica-se à celebração do potencial inventivo dos brasileiros. Após outras invenções ligadas
à dirigibilidade de balões, Augusto Severo (1864-1902) construiu
o Pax para concorrer ao Prêmio Deutsch em 1902. Mas no início
do vôo sobre Paris, o dirigível explodiu, levando à morte o engenheiro potiguar e o mecânico francês. Finalmente, o último homenageia João Ribeiro de Barros (1900-1947) (fig.16e), o primeiro
brasileiro que atravessou o Atlântico Sul, além de prescindir de
apoio marítimo, com o hidroavião Jahú. O selo figura a aeronave
aterrissando, tendo ao fundo o Morro do Corcovado, à época da
construção do Monumento do Cristo Redentor (1922-1931). Sem
apoio do governo, Barros e os demais tripulantes deixaram Genova em 17 de outubro de 1926, mas após duas sabotagens que
atrasaram seu cronograma, chegou à Represa de Guarapiranga
em 1º de agosto, após escalas em Fernando de Noronha, Natal,
Recife, Salvador, Rio de Janeiro, em “5 de julho de 1927”, e Santos.

14 As estrofes introdutórias do poema épico de Luís Vaz de Camões procuravam inscrever Portugal no rol da tradição colonizadora europeia, remontando à Antiguidade grecorromana (Cf. III, 3).
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Figs.17: Série “Homenagem aos Próceres e à Primazia Aeronáutica
Brasileira”, selos postais aéreos emitidos a partir de 1929, 1.9 x 3 cm,
arte: Belarmino Pinheiro.
17a. Bartholomeu de Gusmão, 12.03.1930.
17b. Augusto Severo, 28.10.1929.
17c. Santos Dumont, 18.12.1929.

Se a “Primazia” nos remete ao gênero da paisagem,
à eleição das vistas de um cartão-postal e ao tipo veduta, ao mesmo tempo em que poderia reportar a um sentido moderno de
cena histórica, alguns de seus selos identificam-se ao novo tipo
filatélico e tipo iconográfico da aeronave em vôo, a “Próceres”
remeterá ao gênero do retrato, ao evocar as efígies de personalidades ilustres da aviação brasileira. Nela figuram os bustos
de Gusmão, Severo e Dumont em elipses (figs.17), com legendas
nas partes superior e inferior da moldura, com denominações
mais altas e sem menção a Barros. Embora as diferenças entre as
subséries compreendam escolhas temáticas diferentes, ambas
apresentam estruturas semelhantes.
Por céus nunca dantes navegados
Ao transbordar as fronteiras da comunicação e do
transporte, a tecnologia no início do século XX propiciava transposições inéditas da Idea, como imagem neoplatônica da ascese
(Pugliese, 2020, p. 363). Daí a menção, em c.1900, ao desejo de
assistir, com o filósofo André Jolles, ao “vôo circular das ideias
no alto da montanha” (apud Gombrich, 1970, p. 110). Contudo,
o tema do Idea vincit do selo não poderia ignorar a contenda homérica, sob um horizonte cultural comum. Warburg havia identificado, na Conferência de 1923, Benjamin Franklin e os irmãos
Wright como o Prometeu e o Ícaro modernos, ambos como “desImagem: Revista de História da Arte – 55

truidores daquele fatídico sentimento de distância que ameaça
reconduzir o globo terrestre ao caos” (2015, p. 253).

Fig.18 - Karl Bickel, Selo da Cabeça de Aviador, 1923, Série “Ar”,
2.5 x 4 cm, Helvetia.

Infere-se que a decepção de Warburg diante dos esboços Liebmann se deveu ao artista sessessionista não conseguir
materializar a elevação da Idea almejada pelo comitente, a partir
do repertório, fundamentos plásticos e meios expressivos disponíveis a ele (Pugliese, 2020, p. 363-364): “a ideia vitoriosa devia se
mostrar imediatamente sob uma forma moderna orientada para
o futuro” (Michels & Schoell-Glass, 2002, p. 89). Daí a comparação de Warburg (2001: 23), entre esses esboços e a linguagem moderna do selo aéreo da Cabeça de Aviador (fig.18), por Karl Bickel
(Raulff, 2003, p. 80). Este selo celebrizou o artista suíço, devido
à sua linguagem sintética, interpolando diferentes planos diagonalmente com figuras estilizadas: aviador, paisagem alpina, inscrição “Helvetia”, denominação e corneta, símbolo medieval dos
Correios (Meyer, 2006, p. 5).
Em contraste com o topos dos primeiros selos aéreos,
a descentralização do aeroplano na composição de Strohmeyer
(fig.12) é reforçada pelo ímpeto ascendente numa diagonal dinâmica, coerentemente à intenção expressa no pensamento
warburguiano, considerando-se as relações imbricadas de sua
obra com sua biografia. Refiro-me ao nexo entre sua afecção
mental, diferentes diagnósticos e respectivos tratamentos,
quanto ao papel da imagem desde a escolha de seus objetos de
pesquisa até a problematização epistemológica da história da
arte a partir de pressupostos teórico-metodológicos pela via de
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um pensamento agonístico concernente aos monstra e os astra
na dimensão cultural15.
O projeto Idea vincit evidenciaria a imagem do “avião,
o mais poderoso símbolo de aceleração motora e controle do espaço, (...) transportada por um selo aéreo, destinada a circular
em um sistema de comunicação internacional” (Raulff, 2003, p.
115). Ele ainda evidenciava o problema do trânsito das imagens
de massa na modernidade na história da arte (Pugliese, 2020, p.
377), que envolve a questão da reprodutibilidade técnica da imagem, sob um olhar preocupado com o âmbito político de sua disseminação, conduzindo-nos a Benjamin (1993).
Daí a exemplaridade da estrutura disruptiva do selo
helvético, coerente à ruptura com os esquemas emblematistas
anteriores, mesmo conservando elementos relativos à sua função pragmática e às conexões com a retratística e a paisagem,
que são explícitas na referida série brasileira. Mas se em Bickel a
imagem do piloto é exaltada, o Idea vincit apela a uma nova imagerie que remete a antigos deuses e semideuses que cruzavam os
céus, materializada em selos, esculturas, slogans, poemas, propagandas...
É nesse sentido que o Painel C do Bilderatlas manifesta a busca da visão daquilo que está além ou alhures de nossa experiência cotidiana, mediante projeções antropomórficas, cujas
sobrevivências emergem em imagens celestes, em associações
com temporalidade complexa, evocando o Mnemosyne. São elas
esquemas keplerianos de órbitas planetárias, desde o século
XVII, um mapa celeste com personificações divinas, sobretudo
de Marte, fotografias da circum-navegação do Graf Zeppelin em
jornais de 1929 (fig.19). Cabe lembrar que a elipse metaforiza a
transformação da representação de Marte [que] envolve a
conquista do céu, associada à guerra e à técnica. O nexo na
trajetória cultural se manifesta na representação antropomórfica do Deus e no abandono da representação das órbitas circulares, colocando em crise o sistema das relações
entre o [humano] e o cosmos (Pugliese, 2020, p. 367).
15 Tal relação já figurava na biografia por Carl G. Heise, em 1947, passando
pela crítica de Edgar Wind (2018), em 1971, à omissão desse vínculo por Ernst
Gombrich (1970: 8-10), até melhor fundamentar-se com a publicação de seu
caso clínico (Binswanger, 2005).
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Fig.19 - Graf Zeppelin nas costas japonesas passa por um avião
da guarda costeira, Münchner Illustrierte Presse, no. 35, 1929: 1139,
presente no Painel C do Bilderatlas Mnemosyne, 1929.

Mas a imagem do avião como modelo cultural (Michels
& Schoell-Glass, 2002, p. 91) era bivalente para Warburg, e sua
imagem tornava-se um paradigma nessa economia simbólica,
que poderia reconduzir a humanidade ao caos. As trincheiras da
Primeira Guerra eram a corporificação da absoluta barbárie, a
imagem do conflito terrestre. Mas, como na psicomaquia apocalíptica, que envolvia das profundezas da terra ao céu (Ap 12:7-9),
o reino celeste domiciliava as batalhas aéreas e os aviões de bombardeio (Pugliese, 2020, p. 369). Os governos e a imprensa elegeram avidamente imagens-símbolos, que transitavam nessa
psicomaquia, evocando desde o uso de símbolos heráldicos até
fotografias de guerra e seus heróis, como ocorreu com o Barão
Manfred von Richthofen e Hermann Göring na Alemanha.
Se no período Entreguerras, a constituição de símbolos, consciente ou não, alimentou essa psicomaquia que reascendia na configuração de regimes autoritários de um lado, e de
outro, no seu enfrentamento. Nessa simbólica, ambos compartilham elementos constitutivos de seus próprios discursos nos diversos meios e suportes que materializavam imagens de massa.
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A imagem volante
Ao considerarmos o selo sob suas funções e respectivas implicações face ao trânsito dessas imagens em diferentes
âmbitos, é incontornável que ele assuma a função estatal (Salcedo, 2010, p. 110). Essa sobredeterminação catalisa o direcionamento de narrativas tanto em nações estabelecidas como matrizes e irradiadoras de modelos, quanto naquelas que afirmariam
um novo status, devido a conquistas econômicas, políticas e culturais. à independência de impérios. à mudança da forma de governo e ao desejo de escamotear a dependência econômica. Entravam em ação expedientes das tradições inventadas exaltando
o moderno, a indústria e ideais nacionalistas, a legitimação do
Estado, fosse ele democrático, autoritário, ditatorial, totalitário; republicano ou monárquico; quisesse ele destacar aspectos
étnicos ou morais de sua população, ideais como bravura, coragem; ou exaltar conquistas científicas e tecnológicas ou ensino
e pesquisa, e até bélicas, além da cultura erudita ou popular ou,
ainda, características naturais como vegetações, clima, topografia, praias etc.
Tais legitimações evocam um passado glorioso, guerreiro ou colonizador, ou mesmo a saga de libertação de um Estado opressor, cujas conquistas passadas projetam glórias futuras
como predestinação nacionalista. Tudo isso sobre essa pequena
imagem pontuada de heróis, capaz de suscitar o patriotismo da
população. Destarte, a heroicização dos inventores e pilotos e a
glorificação das máquinas de voar assumiam papel singular no
Entreguerras, especialmente no selo aéreo.
O Painel 4 do Bilderatlas conecta-se aos Painéis 5 a
8, que Warburg (2019, p. 40-41) entendeu como “Prefigurações
Antigas”. Nele, a exacerbação dos gestos nas fotografias de sarcófagos antigos relacionavam-se aos temas dos castigos pela
arrogância de Pháeton, Prometeu e Héracles e suas remissões.
Ao vencer a corrida de bigas nos Jogos Coríntios, Pháeton pediu
a Hélio para conduzir a carruagem de Apolo. Mas sem conseguir
adotar o percurso recomendado, desalinhando os astros quando
subia demais e ameaçando destruir a Terra quando voava demasiado baixo, Zeus o fulminou para impedir que promovesse uma
catástrofe cósmica ou terrestre, provocando sua queda, um fim
semelhante ao de Ícaro.
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O direcionamento de Warburg à simbólica estatal,
em seus últimos anos, inaugurou o campo da iconografia política (Joschke, 2012, p. 4-5), ligado às declinações dos selos como
imagens-símbolos que remontam a certas genealogias que se entrecruzam (Zöllner, 2019). Aliada à modernidade e à tecnologia,
a conquista simbólica do céu (Dorian, 2007), como última fronteira interditada aos humanos, manteve um forte vínculo com o
processo de laicização de estruturas históricas e socioculturais,
crivada pela especificidade do domínio da imagem (Pugliese,
2020, p. 375). Mas este processo que Warburg (2015b, p. 355-357)
identificaria, como “transporte arqueologizante (...) dos deuses
do destino de jaez astrológico”, em 1929, estava igualmente impregnado por forças culturais latentes sob uma linha de consciência da história da arte, tanto em relação a sobrevivências de
formulações da arte erudita quanto da heráldica medieval e emblemática moderna.
A escolha dos heróis dos ares por diferentes nações,
enfocava os inventores das aeronaves e os pilotos que as conduziam com bravura. Mas a era das travessias, iniciada pelo sobrevôo do Canal da Mancha por Louis Blériot, findaria em 1937,
quando do terrível bombing carpet sobre Guernica, que radicalizaria a trama de relações entre modernidade, industrialismo,
economia e política vinculada à utopia da conquista do céu entre
os astra e os monstra em direção à Segunda Guerra.
O primeiro reid do Atlântico Sul foi realizado por Gago
Coutinho e Sacadura Cabral, em cuja propaganda (fig.20) retraçavam a façanha de Álvares Cabral pelos “ares”, e paradoxalmente celebravam a colonização no Centenário da Independência,
em 1922. A glorificação dos pilotos começava pelas fotografias
e filmagens, como as do emblemático “Ícaro moderno”, o poeta
fascista Gabriele D’Annunzio, criticado por Warburg (Esposito,
2015, p. 79). Suas proezas midiatizadas concorreriam para a formação de milícias identificadas por símbolos, gestuais e gritos-de-guerra que remetiam à Roma antiga, ainda que deformados,
depois apropriados pelas simbólicas fascistas (Esposito, 2015,
p. 80-119) vernaculares, como a integralista, no Brasil.
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Fig.20 – Cartão-postal referente à travessia Lisboa-Rio de Janeiro por Cunha
Gago e Sacadura Cabral (30.03-17.06.1922).

O envolvimento de diversas linguagens artísticas
nesses processos é irredutível ao tema, pois a extrapolação epistemológica da elevação da ideia e do olhar, relacionados à fotografia, aérea ou não, subvertia os modos de certificação da obra,
do artista e da conceituação de arte. Subvertia, também, seus
modos de fazer e de pensar sua sintaxe, configurava uma “zona
de litígio entre o figurativo e o abstrato” e criava condições para outra sensibilidade em uma cosmovisão moderna (Pugliese,
2020, p. 376). Subvertia, ainda, modos de pensar a imagem pela
história da arte, seu estatuto e relações que transbordam fronteiras do artístico/extra-artístico, problematiza nexos forma/
conteúdo, enfoca modos de produção, modelos teóricos e poéticos, bem como seus trânsitos, amplificados pela reprodutibilidade técnica e temporalidade complexa. Analogamente, desdobra-se na preocupação com modos de colecionar e expor, e seus
usos políticos.
Não se reduzindo a uma nova perspectiva, essa outra experiência da visão encompassava aparelhos ópticos para
apreender novas imagens, como percebeu Benjamin (Didi-Huberman, 2011, p. 139). Daí Warburg (2001, p. 25) metaforizar a
potência do selo na história da arte como um epidiascópio, um
projetor de imagens opacas, enquanto passava a coletar, recortar, ampliar imagens, destacar fragmentos, colá-las, associá-las
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e montá-las, ressaltar, transformar e eliminar distâncias espaciais e temporais, que cartografava no campo discursivo do Bilderatlas (Pugliese, 2020, p. 377).

Fig.21 - Selo Aniversário de 10 anos de Adolf Hitler no poder, 1943.
Fig.22 – Selo Fasci, série “Primeiro Aniversário da Marcha sobre Roma,
24.10.1923, 2.5 × 3.1 cm, desenho: D. Cambellotti.

Esposito (2015, p. 70) salientou a relação do Idea vincit
na construção alegórica da aviação na modernidade, e sua radicalização nos anos 1930, como na relação entre Aeropittura e fascismo. Paralelamente, desde 1928, o uso político do avião figurava na estruturação do nazismo e mitificação de Adolf Hitler por
Joseph Goebbels. Após a exoneração do Reichskunstwarts (mantenedor da arte do Reich) Edwin Redslob, em 1933, Goebbels assumiria o Ministério da Propaganda e, como Albert Speer, colocaria símbolos e fórmulas do “Pathos imperial” (Warburg, 2018,
p. 224) a serviço do ideário nazista (fig.21).
Da óptica da complexidade do problema das fronteiras disciplinares da história da arte (Warburg, 2013g, p. 475),
compreende-se em outra dimensão sua preocupação com os selos em relação com as últimas pranchas do Mnemosyne. Em um
dos selos do aniversário da Marcha sobre Roma contendo fasci,
este símbolo do regime de ultradireita na Itália é o tema (fig.22),
fulgurando em meio a ramos de bétula branca, entre dois fasces
que parecem mais antigos e o emolduram.
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Ao comentar tal emissão, Warburg identificou o fascio na simbólica moderna como orientador de uma ideia, sobredeterminando o antigo fasces romano e suscitando “a emoção do
medo” coletivo (Raulff, 2003, p. 102). Se o trânsito de imagens
que mencionou na Introdução do Bilderatlas envolve o confronto “com o mundo das formas, constituídas de valores expressivos já cunhados”, referindo-se aos processos de criação quanto
à “formação dos estilos no Renascimento”, resume a “hipótese”
deste projeto:
Dos baixos-relevos trajanos no arco do triunfo que leva o
nome de Constantino, malgrado sejam poucos os que remontam até à época desse imperador (...), emana aquele
pathos imperial que, com sua eloquência rumorejante e
sedutora, conferiu mais uma vez validade universal à linguagem gestual de seus mais tardios descendentes, perante a qual até mesmo as obras mais refinadas e inovadoras
ao olho italiano acabaram por perder a sua função de guia.
(Warburg, 2018, p. 224)

A polaridade de tal imagem no selo, cuja materialidade e funções metaforizariam o trânsito de imagens, enquanto
sua temporalidade complexa metaforizaria a própria história
da arte, convertendo-se em um “modelo” para ela (Zöllner, 2019,
p. 23), era viabilizada pelo “estatuto intermediário do símbolo
(e sua capacidade, se o dominarmos, de “curar” e orientar o espírito humano)” (Agamben, 1998, p.58).
Desse modo, a imagem no selo, especialmente do
referido topos dos selos aéreos, implica diferentes temporalidades, assim como apelam a determinados pathos, envolvendo
conceitos como Pathosformel, Nachleben der Antike16 e Polarität.
Salvatore Settis (2012, p. 5) entende que o primeiro possui duas valências, morfológica e funcional: o Pathos, seria o “núcleo
quente”, expressivo, e a Formel (formulação), seu “núcleo frio”.
É nesse sentido que Warburg escreveu que:
16 Literalmente “pós-vida do antigo”, a expressão foi cunhada por Anton
Springer, no debate novecentista sobre os retornos à Antiguidade grecorromana na visualidade medieval e, especialmente, renascentista. Warburg vinculou-a à complexidade de modelos de tempo na historiografia da arte diante
de uma acepção estrutural, na qual uma sobrevivência ou vida póstuma da
imagem (Agamben, 1998, p. 55-56) estaria presente em períodos posteriores,
sob certas condições.
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[...] a linguagem figurativa do gesto é, graças ao ímpeto indestrutível de sua cunhagem expressiva, forçada a reviver,
nas obras arquitetônicas (como, por exemplo, arcos de
triunfo e teatros) e plásticas (do sarcófago à moeda), experiências de comoção humana em toda a sua polaridade
trágica: do sofrimento trágico à atitude vitoriosa ativa. Assim, na escultura triunfal se autocelebra (...) a afirmação
da vida, enquanto nas sagas nos baixos-relevos das tumbas
pagãs narram, através de símbolos míticos, a luta desesperada da alma humana pela ascensão ao céu. (Warburg,
2018, p. 228. Grifos nossos)

Ao mencionar a lógica associativa do Bilderatlas, Settis (2012, p. 6) explicita a preocupação com o “processo de intercâmbio e migração de valores expressivos”, aqui entendidos
como trânsito de imagens, cujo selo postal seria a metáfora também no que concerne ao trânsito de modelos de tipos e ideias,
envolvendo o problema da committenza (Warburg, 2013c). Para
Settis, cada painel ativa o mecanismo da tradição figurativa europeia, mas também a abre a problematizações.
Entre molduras e insígnias
Mais do que evidenciar em uma cadeia iconográfica os
selos dos “Próceres” e da “Primazia”, lançada nesse jogo modelos
formais e temáticos, seu confronto demanda o questionamento
inicial de Warburg no Idea vincit: se o selo deveria ter o formato paisagem ou retrato (Raulff, 2003, p. 80). Convocava-se, então,
duas formulações de gêneros artísticos, cunhadas pela tradição
pictórica ocidental, com suas transformações, deslocamentos
e inversões, que alcançariam o século XX. Pode-se argumentar
que ambos os gêneros evocados existiam na Antiguidade grecorromana, como Plínio, o velho (1997, p. 99-105) ressaltou, ainda
que sob acepções diversas. Contudo, a inscrição histórica e antropológica do retrato no Renascimento, elevada em uma hierarquia temática, reverberada pelas efígies (fig.23) dos artistas biografados na Segunda Edição de Le Vite de Giorgio Vasari (1993),
vinculava-se ao formato vertical. Embora a paisagem também
remonte há séculos, o formato horizontal é marcante, mas não
exclusivo, além de domiciliar temas de outros gêneros. Contudo,
os selos não são meramente herdeiros ou reprodutores em escala ínfima dessa tradição, modificando-a segundo suas necessidades, impostas por exigências técnico-materiais ou funcionais,
mas também pela infiltração de outros modelos antigos.
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A marca distintiva desde os primeiros selos é tão presente, ao menos até a Segunda Guerra, que se torna quase invisível: o emolduramento. Ele transfere a dignitas do Estado monárquico ou republicano, mediante suas insígnias, a um suporte
tão baixo, um minúsculo pedaço de papel picotado. Irredutível
à função gráfica da vinheta, a moldura denuncia o diálogo com
a tradição pictórica, mas também com a heráldica, familiar aos
emblematistas (Salcedo, 2010, p. 85). A moldura em um quadro,
ao longo da história da pintura ocidental, tem a função de proteger as bordas do painel ou da tela. Sobretudo desde a baixa Idade
Média, encontram-se marcos significativos de uma história da
moldura, que paulatinamente valorizara a pintura e adquirira
outras funções em diferentes gêneros. Integradas ou não à arquitetura, frequentemente, as molduras são balizadas lateralmente
por colunas, podendo sustentar um arco ou arquitrave com relevos, como no tipo arquitetônico dos séculos XV a XVII, mas ainda
podem recuar ao desenvolvimento estilístico de afrescos pompeanos tipificado por August Mau (Funari & Avicchioli, 2005, p.
115-116), ou até mesmo à imago clipeata (Pline, 1997, p. 13-15).
Há, ainda, tipos modernos de moldura, derivados de
polípticos medievais talvez aparentados com o iconostasis bizantino, como o tabernáculo e o catedral, que recebem relevos fitomórficos, geométricos e motivos como florões, mísulas, lambrequins, cornijas, volutas, guirlandas, escudos, rocailles, cartelas
etc. Não se pretende aqui, evidentemente, formular genealogias
ou morfologias de molduras ou tipologias de ornatos ocidentais,
mas pensar pontos de conexão da remissão nesse imenso repertório do emolduramento e sua função nos selos, somada à necessidade de introduzir inscrições e marcas identificatórias, tendo
em vista suas funções e a figura do Estado como comitente.
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Fig.23 - Ilustração [deixada em branco] da Biografia de Taddeo di Bartolo,
xilogravura, 130 x 11 cm, Giorgio Vasari, Le vite, 1568.
Fig.24 – Capa impressa do Álbum de Selos Schaubek, 1877.

Mais do que apresentar uma armatura para o selo,
é possível encontrar componentes formais e insígnias de brasões, descortinando escolhas temáticas e formais, como no
emolduramento da “personificação feminina do Correio Mundial” que Zöllner (2019, p. 31) aproxima da noção warburguiana
de ninfa, em uma peça paradigmática da filatelia (fig.24).
Ainda que menos rebuscada, encontramos semelhante armatura nos “Próceres” e “Primazia”. Sob um olhar ascendente, tudo começa com função do pedestal, elemento heráldico
que assenta os demais, que aqui é como uma cartela de moldura,
com a denominação: a inscrição “réis” duplicada nos flancos. Lateralmente elevam-se nos “Próceres” dois ramos aparentemente
de cafeeiro (como palmetes decorativas), contornando a elipse
central, que ocupa o lugar de um escudo em um brasão ladeado por suportes. Já na “Primazia”, acima do pedestal, as cenas
obedecem ao tipo veduta, através de uma janela emoldurada por
linhas art nouveau. As inscrições dos nomes, feitos e datas sob
e sobre o campo (área central do escudo) em toda a série, obedecem aos lugares dos listéis do lema, embaixo, e do slogan, em
cima. Sobre ambas as subséries, as inscrições “BRASIL” e “Serviço postal aéreo” arrematam o selo, ladeados por asas estilizadas
sobre as efígies e volutas fitomórficas, sobre as cenas.
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Este esquema não é prerrogativa dessa emissão; diferentemente, respeitam preceitos de selos de potências econômicas e culturais europeias, com suas próprias marcações políticas. A formação histórica desse esquema compósito tem como
modelo a tradição de selos imperiais arraigada a estruturas hierárquicas de poder. Mas, multiplicam-se em repúblicas mais
ou menos recentes que procuravam evidenciar formalmente
a quebra de certas convenções, o que apresenta problemas caros a Warburg. Contudo, ele percebeu que além de alguns selos
modernos conservarem sintaticamente as funções dos elementos-chave que reportam a estruturas oriundas das tradições
pictórica, emblematista e heráldica, alguns de seus símbolos
também eram exaltados, o que causava ruídos em sua recepção
pela população.
A crítica de Warburg à utilização da simbólica imperial durante a República de Weimar é que ela “continuava a operar e alienar as massas da república”, no lugar de promover uma
“estabilização simbólica” sob preceitos modernos e consistentes
com a democracia republicana (Raulff, 2003, p. 88-90). Daí derivava sua preocupação com questões formais imbricadas à força
expressiva e eficiência dessa imagem em relação à sua recepção
(Pugliese, 2020, p. 375), bem como sua busca, no Idea vincit, por
dispositivos modernos como o selo de Bickel ou os traços abstratos de Strohmeyer.
Warburg (2001, p. 269) reconheceu como “tráfego de
ideias do mundo” o trânsito de motivos e de escolhas que permitem o retorno e a transformação de determinadas imagens em
diferentes meios culturais, eventualmente com deslocamentos
em suas funções e inversões energéticas. Desse modo, pensa-se
aqui mais do que em um esquema emblematista nos selos modernos, nas remissões mencionadas que poderiam derivar em
um regime retórico da imagem, envolvendo um repertório heráldico17 na estruturação da imagem do selo, e da própria simbólica estatal, mas também na iconografia que reage a ela, em cartões-postais, cartazes, folhetos de propaganda etc. Tal processo
se intensificaria no Brasil, durante a Era Vargas, especialmente após a instauração do DIP. Esta impõe pensar as condições
de legibilidade e até de legitimidade da imagerie dos selos que
buscam estabelecer a imagem da modernidade, para além dos
tipos iconográficos já sancionados (Pugliese, 2020, p. 375), como
17 Cf. sobre a valorização dos emblemas e divisas em Warburg (2013h).
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ocorreria na relação entre certos selos que dialogariam com os
cartazes pró e contra a Revolução de 1932, como é o caso do Bandeira18 (fig.25) que subsume e ressignifica certas características
comentadas.

Fig.25 – Selo Bandeira do Brasil, 1933.

Per áspera ad astra
Sob a óptica de objetos de investigação warburguianos e suas exigências teórico-metodológicas, entre sua experimentação poética na arte moderna com o Idea vincit e procedimentos associativos no Bilderatlas, evidenciam-se certas
qualidades estruturais em seu discurso historiográfico artístico
e seus diálogos transdisciplinares (Pugliese, 2020, p. 377).
Sua escolha por Strohmeyer pautou-se pela expressividade e dinamismo das construções modernas dos linóleos
Abstrações Hamburguesas, expostos na Kunsthalle em 1926, que
exalavam a tecnologia de modo extático (Strohmeyer, 1970). Sua
utilização formal dos motivos arquitetônicos, próxima da abs18 Relação que derivou outro ramo da presente pesquisa, que será especificada em outro artigo.
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tração19 contrasta com o uso protocolar dos rinceaux no esquema tradicional dos selos, como nos “Próceres” e “Primazia”. Era
o requisito de outro regime visual que Warburg, colecionador de
Max Liebermann e Franz Marc (Forti, 2004, p. 403; Settis, 2012,
p. 16), desejava materializar em seu projeto. Aquelas gravuras,
ainda que não-antropomórficas e apesar da distância histórica e
estilística, bem poderiam aludir à evocação da “identidade energética da forma”:
No âmbito da exaltação orgiástica de massa, é preciso investigar a matriz que imprime na memória as formas expressivas da máxima exaltação interior, expressa na linguagem gestual com tal intensidade, que esses engramas
da experiência emotiva sobrevivem como patrimônio hereditário da memória, determinando de modo exemplar o
contorno criado pela mão do artista no momento em que
os valores mais altos da linguagem gestual querem emergir na criação por sua mão. (Warburg, 2018, p. 220-221)

Warburg desenvolveu, em uma teoria cultural da memória envolvida por uma psicologia histórica, um modelo teórico-metodológico para abordar certos intercâmbios culturais
que atravessavam a Europa moderna (Warburg, 2013d). Tal trânsito se torna paradigmático quando confrontado à noção teórica,
simbólica e material da circulação de selos, evocando a memória
neles impressa, e que, irredutíveis a meros suportes ou veículos,
tornavam-se visíveis a pessoas comuns no cotidiano. Um selo é
levado à boca, apreendido tactilmente, para que a goma de seu
verso seja ativada; é colado com as mãos de alguém em um lugar do Globo após o encerramento de um invólucro, envelope ou
pacote. A encomenda é colocada nas mãos institucionais de um
Estado mediante seu Correio e atravessa fronteiras regionais ou
internacionais para chegar ao outro lado do mundo, e ser recebido como um corpo de imagem instilado na própria mensagem,
por outrem.
Malgrado esse canal de comunicação domicilie o selo
no campo da semiótica, o trânsito das imagens envolve processos de significação que atravessam diversas estruturas, oriundas
de um manancial de modelos e escolhas pertinentes à história
da arte, ao longo de séculos. A percepção de que o modelo plástico coloca em trabalho modelos teóricos suscitara uma teoria
19 Cf. Análise em Pugliese, 2020: 378-379.
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warburguiana sobre a relação de como os retratos florentinos
quatrocentistas ofereciam subsídios para pensar a triangulação
artista, comitente e conselheiro sábio. Mas no caso do selo, como o Estado encomenda suas imagens, a presente pesquisa demanda aprofundar o conhecimento sobre tais escolhas, fossem
a do responsável pela gráfica oficial, políticos, intelectuais ou
historiadores de Institutos Históricos e Geográficos a orientar,
em seus países, certos modelos iconográficos ou formais, fontes
e referências envolvidas em seu processo de criação.
Se falamos em uma teoria warburguiana do trânsito
de imagens, ela envolve o catalisador dos suportes de maior visibilidade, fossem altares portáteis ou tapeçarias flamengas, que
ele indicou como “o primeiro tipo, ainda colossal, de transporte de imagens”, pois sua técnica e mobilidade proporcionam a
reprodução “do mesmo conteúdo iconográfico em exemplares
iguais entre si”, assim como ocorreria com um transporte ainda
mais leve e visível: as xilo e calcogravuras (Warburg, 2018, p. 227).
Tal condição implica transformações na lógica das comitências
e colecionismo, bem como no trânsito de “valores expressivos
entre Norte e Sul como um evento vital no processo cíclico de
formação do estilo na Europa” (Warburg, 2018, p. 227). Daí a importância de suas pesquisas sobre os arazzi e de sua primeira
teorização sobre o selo postal de Barbados, vinculada ao estudo
da série de Bayonne (Warburg, 2013f) ou na primeira menção do
desejo da conquista do céu, relacionada à legitimação do poder
político em 1913, no qual investigou um arazzo de c.1460 (Warburg, 2013d).
As transformações dos suportes face a uma hierarquia das artes, linguagens e gêneros artísticos que, ao mesmo
tempo, é inversamente proporcional ao alcance e visibilidade
das imagens a estratos socioeconômicos e culturais que passam
a envolver problemas da reprodutibilidade mecânica, elencados por Benjamin (1993), como a perda da aura e a manipulação
mediante veículos de comunicação por governos totalitários,
desde os anos 1920, não exclusivamente europeus. Tais condições impõem reflexões que exploram as fronteiras da esfera da
história da arte em relação a seus objetos, métodos e jurisdições, bem como a suas taxonomias, evidenciando constrangimentos classificatórios.
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Fig.26 - Selo Condor, Serviço Postal Aéreo do Brasil, 1927.

A mencionada máxima parcialmente oculta do selo
Condor, (fig.26) “por difíceis vias até os astros”, integrou, assim
como “ad astra”, o lema de diversas forças aéreas. Ela se origina
das frases que Apolo dirige a Iulus, filho de Enéias, “sic itur ad
astra” (“assim se viaja às estrelas”), e “opta ardua pennis astra sequi” (“escolhe o difícil caminho que persegue as estrelas em suas
asas”), que Enéias dirigiu ao inimigo Turnus, na Eneida (19 a.C.)
de Virgílio (IX 641; XII 892–93). Posteriormente, Sêneca apropriou-se da sentença como “non est ad astra mollis e terris via”
(não há caminho fácil da terra às estrelas) (II 437), pronunciada
por Megara ao tirano Lycus, na tragédia sobre o pathos Hercules Furens (antes de 54 d.C.), que se consagraria doravante como
“per aspera ad astra”.
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Figs.27: Série “Homenagem aos Próceres e à Primazia Aeronáutica
Brasileira”, selos postais aéreos emitidos a partir de 1929, Serviço Postal
Aéreo, 1.9 x 3.0 cm, Arte: Belarmino Pinheiro.
27a. Augusto Severo, 28.10.1929;
27b. Biplano 14 Bis – Santos Dumont, 20.11.1929.

Protegida, pela bandeira brasileira, mas também
pelo Condor estilizado, como transposição da águia imperial
germânica contemporaneamente à estruturação do Nazismo,
a máxima parece ressoar a ambivalência do avião como símbolo orientador do humano. Raulff (2003, p. 115) nota que o avião
como “símbolo energético” polarizaria, para Warburg, a difícil
ascensão da Idea vitoriosa em direção ao Cosmos de moral humanista e a brutal usurpação do domínio celeste mediante “o
poder destrutivo da tecnologia”. Mas, talvez, ao incorporar, nos
ínfimos detalhes dos selos, séculos de insígnias de poder estatal
eurocêntrico, consciente e inconscientemente, a primeira série
aérea brasileira manifeste de modo peculiar tal ambiguidade,
ligada à própria importação de modelos. Trata-se, evidentemente, da mesma ambiguidade da qual Warburg pretendia escapar
em sua pequena “abreviatura gráfica” mediante a disseminação
do “renascimento da ideia europeia que é chamada a superar o
nacionalismo estreito”, enquanto devia “evocar, neoplatonicamente, o poder da alma para a ascensão e autolibertação” (Raulff, 2003, p. 116). Desse modo, a peculiaridade da “Homenagem
aos Próceres e à Primazia Aeronáutica Brasileira” torna esses
pequenos monumentos alados de alta circulação fecundos também para a investigação do trânsito de modelos teóricos acerca
da iconografia política brasileira às portas da Era Vargas.
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NO NOS UNE EL ENTUSIASMO, SINO LA NECESIDAD.
INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA LARGA DURACIÓN.

UNITED BY NEED, NOT ENTHUSIASM.
INTERDISCIPLINARITY IN THE LONG RUN.

Nicolás Kwiatkowski1

RESUMEN: Tras una breve síntesis de la historia de la interdisciplinariedad
durante el siglo XX, el artículo aborda el asunto a partir de un caso. Se proponen, finalmente, algunas conclusiones preliminares.

Palabras clave: Historia; Interdisciplinariedad; África.

ABSTRACT: The article begins with a brief synthesis of the history of interdisciplinarity during the twentieth century. The description of a case follows,
before a short list of preliminary conclusions.
Keywords: history; interdisciplinarity; Africa.

I
La historia de la organización del saber en “disciplinas” es larga y compleja, puede seguirse tanto en términos intelectuales cuanto institucionales y, en buena medida, es bien
conocida. La institucionalización y la especialización del conocimiento que se derivan de ese sistema no tardaron en manifestarse y se consolidaron en Occidente durante el siglo XIX.
1 UNSAM-CONICET, Argentina. E-mail: nkiako@unsam.edu.ar. ORCID:
0000-0002-2052-8123
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Al mismo tiempo, emergieron movimientos en la dirección contraria: frente a la división del trabajo intelectual, “polímitas” y
“generalistas” aspiraron a acercarse al conocimiento en términos amplios, en busca de las conexiones entre diversos campos
que se habían separado para hallar eso que los “especialistas” habían perdido de vista. De acuerdo con Peter Burke, dos grandes
“crisis” del saber, en el siglo XVII y en el siglo XIX, impulsaron
un crecimiento explosivo del conocimiento del mundo natural y
humano, con consecuencias prácticas y sociales muy evidentes:
se trató de dos expansiones veloces seguidas de fragmentaciones
notables (la “revolución digital” podría ponernos a las puertas
de una tercera crisis de ese estilo; Burke, 2020, introducción).
A la salida de ambos estallidos previos, los philosophes primero y los intelectuales luego hicieron un llamado a la reunión de
las personas interesadas por el saber, que de modos distintos se
habían separado en sus especialidades: el impulso enciclopédico a la república de las letras, en el primer caso, y el interés por
(o quizás el deber de) la intervención pública a partir del propio
saber, en el segundo, fueron de la mano con esa aspiración generalista (Goodman, 1994. Altamirano, 2002).
Pero además de los impulsos que vincularon el mundo del conocimiento y las letras con un universo social más amplio, hubo también desarrollos específicamente intelectuales
o, si se quiere, para ser más precisos, académicos. Uno de ellos
es el de la búsqueda “interdisciplinaria”, un adjetivo que era un
neologismo en el segundo cuarto del siglo XX y se convirtió en
un término de uso común desde la mitad de esa centuria (antes se usaban también términos como “cooperación” o “fertilización cruzada”, luego se emplearon también nociones como
“multidisciplinario”, “transdisciplinario” o “pluridisciplinario”)
(Graf, 2015). Si el siglo XIX había sido uno de especialización institucionalizada en las ciencias naturales y humanas, el siglo XX
tendió a ser uno de interdisciplinariedad y cuestionamientos de
la especialización. De inmediato, emergió una crítica a ese intento: los saberes específicos son tan complejos que quienes se
interesan por todos ellos no pueden si no hacerlo de manera superficial. El panorama de esas discusiones es claro. La especialización disciplinaria había permitido un desarrollo expansivo y
muy preciso de la ciencia moderna, pero había también debilitado la imaginación y fragmentado los diversos campos hasta provocar mutuos desconocimientos. Críticos como Michel Foucault
llegaron incluso a señalar la articulación entre las especializaciones académicas y las formas sociales del disciplinamiento,
la construcción de poder y la dominación (Foucault, 1977, p. 137).
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Los impulsores de las indagaciones interdisciplinarias aspiraron a trascender los límites de la pesquisa especializada con estrategias diversas, desde los intercambios informales hasta la creación de nuevas instituciones, pero siempre con
una ambición de totalidad. En un comienzo, la interdisciplinariedad estuvo marcada por una búsqueda “nostálgica” de recuperar una presunta “edad dorada” del conocimiento unificado,
aunque más tarde el énfasis se centró en la necesidad de nuevos
intercambios para abordar las complejidades crecientes de la
sociedad y la naturaleza (Klein, 1990). Según Burke, ese largo desarrollo puede dividirse en seis etapas, algunas de ellas parcialmente superpuestas, desde fines del siglo XIX hasta la segunda
mitad del siglo XX (Burke, 2020):
1. La organización de espacios informales de conversación e intercambio (como el Círculo de Viena);
2. El impulso internacional en pos de una ciencia unificada (inspirado en personajes como Alexander von
Humboldt);
3. La fundación de centros de investigación interdisciplinarios (sobre todo en ciencias sociales, como el
Institut für Sozialforschung de Frankfurt o las fundaciones Rockefeller y Ford en EE.UU.);
4. El apoyo gubernamental a estos emprendimientos
(también en las ciencias naturales, a partir de agencias como la Office of Scientific Research and Development, creada por Vannevar Bush en EE.UU. en 1941);
5. El surgimiento de nuevas universidades comprometidas con la enseñanza interdisciplinaria (Hamburgo,
Bochum, Konstanz y Bielefeld en Alemania; Keele y
Sussex en Gran Bretaña);
6. La proliferación de revistas científicas interdisciplinarias e institutos de estudios avanzados (Diogenes, Daedalus, Internationales Jahrbuch für interdisziplinäre
Forschung y Critical Inquiry entre varias revistas;
el Institute of Advanced Studies de Princeton y el Wissenschaftskolleg de Berlín entre otros institutos; los
historiadores reivindican siempre la experiencia de la
revista Annales ya desde 1929 y, más tarde, la EHESS
de París, fruto del impulso casi legendario de Marc
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Bloch y Lucien Febvre, con su aspiración de fomentar
la colaboración entre historia y ciencias sociales).
El impulso inicial provino, entonces, de la incomodidad con las fronteras tradicionales en la organización del saber,
el surgimiento de nuevos problemas y preguntas, y la posibilidad
de que, tras un período de enorme fertilidad, las circunscripciones previas pudieran haber comenzado a obstaculizar nuevas
soluciones. En el siglo XXI, ese “giro interdisciplinario” parece
haber adquirido las características de una institucionalización
académica en toda norma, sobre todo en los estudios superiores: entre 2006 y 2016, se publicaron al menos 250 libros sobre
interdisciplinariedad (Condee, 2016). Poco sorprende, entonces,
que un enfoque tal haya sido visto, de un lado, como la solución a
todos los problemas y, del otro, como el destructor de un sistema
de saber que funcionaba (Graff, 2016).
La historiografía del arte no fue ajena a tales debates, y
esto como consecuencia de varios procesos específicos. Ante todo, la crisis de los cánones artísticos tradicionales se articuló con
una aproximación nueva a las obras de arte, no ya centralmente
como formas estéticas sino cada vez más en cuanto representaciones de sentido que debían comprenderse en tanto hechos
culturales y actos simbólicos. Esto implicó, al mismo tiempo, la
incorporación de objetos nuevos, antes considerados menores
o de poca relevancia, o no considerados en absoluto. Tanto las
producciones de la cultura popular cuanto la aproximación a las
conexiones planetarias necesarias para la comprensión del arte
occidental confluyeron en el reconocimiento de una crisis disciplinar (Belting, 1987) y en la propuesta de una “nueva historia del
arte” (Rees, & Borzello, 1986). En consecuencia, la historiografía
del arte incorporó métodos y teorías de otras disciplinas (la psicología y en particular el psicoanálisis, la semiótica, la sociología, la teoría política, la antropología, la teoría feminista), pero
también empezó a ser necesaria para la producción intelectual
de especialidades vecinas (Kraft, 1989). La composición disciplinar de las citas y referencias en revistas tan importantes como
Art Bulletin y Burlington Magazine pronto reflejó esos cambios,
con un crecimiento de las menciones de otras disciplinas en un
período de apenas un puñado de años (Dowell, 1999).
Ya a fines de la década de 1970, Svetlana Alpers había
detectado que libros que se habían ganado el derecho a ser considerados clásicos, como las obras de Michael Baxandall y T.J.
Clark, se ocupaban de temas y problemas que no eran los que
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tradicionalmente habían interesado a la historiografía del arte.
Ambos autores abordaban las obras de arte como parte del proceso histórico general: para Baxandall, las formas geométricas
de Piero della Francesca debían comprenderse en su vínculo
con la matemática comercial; para Clark, no podía entenderse
la obra de Courbet sin una comprensión coherente de la historia de la sociedad rural francesa. No era solamente que se enfatizaran las relaciones entre arte y sociedad, sino que además se
proponía aproximarse a esos vínculos de un modo nuevo, no ya
a partir del estudio de los estilos, sino por medio de un acercamiento a artistas, comitentes y, sobre todo, obras, situados en
tiempo y espacio. En consecuencia, una historia social del arte
se vinculaba con otras disciplinas y se concentraba en las circunstancias de producción de obras individuales. La invención
artística se consideraba, entonces, como consecuencia de condiciones históricas, de hábitos de visión, de modos de percepción y de prácticas sociales de observación que eran producto
de experiencias compartidas. La línea que separaba arte y artesanía, trabajosamente construida desde el Renacimiento, era
puesta en cuestión. El aspecto estético y el utilitario de las obras
se valoraban con igual interés. Temas, objetos, civilizaciones y
preguntas antes marginales se volvieron, desde entonces, centrales (Alpers, 1977).
Dos décadas más tarde, W.J.T. Mitchell propuso que
su aventura intelectual por la “iconología” debía comprenderse
necesariamente como práctica interdisciplinaria, puesto que se
trataba del estudio general de las imágenes, cualquiera fuera el
medio del que se tratase. Estimaba, asimismo, que los estudios
de cultura visual, en tanto análisis de la construcción social de
la experiencia de lo visible, eran producto de una convergencia
semejante entre disciplinas: historia el arte, estudios literarios,
análisis de medios de comunicación, estudios culturales, filosofía, política, óptica, psicología, antropología, historia, entre
otros. El autor proponía también una clasificación de las aventuras interdisciplinarias en tres tipos:
1. De arriba hacia abajo: una formación comparativa
que tiene por objetivo conocer una totalidad conceptual en que todas las disciplinas se relacionan;
2. De abajo hacia arriba: una interdisciplinaridad compulsiva dictada por un problema específico;
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3. De adentro hacia afuera: un momento de in[ter]disciplina que derriba las fronteras, produce convergencias y agitaciones (Mitchell, 1995).
En el otro sentido, el del interés y la incorporación de
métodos y teorías de la historiografía del arte por otras disciplinas, también abundan los ejemplos. Entre ellos Stuart Hall se
aproximó a la cuestión de los vínculos y conflictos raciales en la
Gran Bretaña de posguerra con un interés particular por la memoria histórica y la visualidad en relación con la fotografía como
tecnología colonial. Para el autor, la historia de la migración y
el asentamiento de personas negras en Gran Bretaña en ese período exige un examen crítico de un archivo histórico limitado,
por lo que la evidencia visual es invalorable. Sin embargo, existe
también el peligro de considerar a las fotografías como representaciones más “objetivas” que otras, lo que demanda del investigador una aproximación crítica respecto de las condiciones de
producción de esas imágenes, sus objetivos, consecuencias, etc.
Como ya indicamos problemas, preguntas y objetos novedosos
ponen a quienes los estudian en la necesidad de aproximarse a
los métodos y teorías de disciplinas que no son las propias, en
este caso un sociólogo que echa mano de la historia del arte, los
estudios en cultura visual y el análisis de la fotografía en perspectiva histórica (Hall, 2006)
Por cierto, estos casos podrían llevarnos a exagerar
la novedad de tales aventuras, aunque en realidad abundan las
evidencias que importantes exponentes de nuestras disciplinas
habían experimentado la necesidad de emprenderlas hace un
siglo o más y, de hecho, las llevaron ellos mismos a la práctica.
Los ejemplos son obvios. Entre los historiadores del arte, Aby
Warburg manifestó cierta incomodidad con una aproximación
exclusivamente estética a las obras del Renacimiento ya en su
texto sobre el arte del retrato y la burguesía florentina (Warburg, 2005, p. 147-206). También conocemos de sobra cómo,
en su intento por comprender mejor el papel de la magia en las
artes y la sociedad europeas del siglo XVI, Warburg se interesó
también por sociedades a él contemporáneas en las que la magia ocupaba un lugar destacado y, para entenderlas, encontró
de importancia las contribuciones de etnógrafos y antropólogos
(Severi, 2004, p. 47-114). Más aún, el interés del Hamburgués por
la cuestión de los posibles vínculos entre imagen, emotividad,
memoria y morfología, tan central para su inconcluso proyecto
final, el Atlas Mnemosyne, explica que se interesara no solamente por la psicología de su época, sino también por las teorías de
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Charles Darwin, en particular por su libro sobre la expresión de
las emociones en animales y seres humanos (Ginzburg, 2014).
En el sentido inverso de la circulación, esto es, del
campo de la historiografía del arte al empleo de sus objetos, métodos y teorías por parte de otras disciplinas, contamos también
con exponentes tempranísimos y de los más ilustres. Cuando
Marc Bloch se propuso comprender los motivos de la creencia
en la capacidad de los reyes de Francia e Inglaterra para curar
la escrofulosis mediante el tacto y las razones por las cuales esa
creencia fue abandonada, se embarcó en la empresa de estudiar
un problema nuevo. Para hacerlo, decidió prestar atención a
documentos escritos, a los que los historiadores estaban por supuesto bien habituados, pero también considerar otros menos
comunes, como medallas, pinturas, objetos y ceremonias. Es así
que, en Los reyes taumaturgos, Bloch incluyó un repertorio iconográfico central, al que sumó un interés por la obra y los métodos de historiadores del arte y arqueólogos que pudieran ayudarlo a comprenderlo, entre ellos Paul Émile Antoine Gout, Paul
Richter, Eugen Holländer, Karl Feyerabend, Salomon Reinach,
Guglielmo Pacchioni, G. Martinotti, y Pericle Ducati (Bloch,
2006). Todo esto en una época en la que, en buena medida, los
historiadores tout court veían a las imágenes, a lo sumo, con una
cierta sospecha o, más comúnmente, como meras ilustraciones.
II
El panorama, entonces, parece claro. La interdisciplinariedad, con ese nombre o sin él, está con nosotros desde mucho antes de lo que suele pensarse. Surgió como consecuencia,
paradójica quizás, del notable desarrollo del conocimiento en el
marco de especialidades muy bien institucionalizadas. Se la vio
con esperanzas enormes y con suspicacias no menores. Podría
decirse que produjo resultados importantes, quizás mayores
cuando se recurrió a ella por el impulso de las preguntas, los materiales y objetos que cuando fue una premisa teórica aplicada,
de manera impuesta o forzada, por ambición académica o presión institucional.
También hay ocasiones en que la ayuda de otras disciplinas es menos una búsqueda gozosa que una obligación o una
necesidad. Se me disculpará ilustrar este punto con un ejemplo propio. Desde hace un lustro con José Emilio Burucúa, nos
empeñamos en un intento por reconstruir la historia natural y
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simbólica de los elefantes en un espacio amplio y una cronología extendida: Occidente, desde el Renacimiento hasta el siglo
XX (Burucúa, & Kwiatkowski, 2019). La premisa de un trabajo de
esas características es que el análisis de la vida cultural y científica de una especie animal puede permitir comprender los cambios en los deslindes entre humanidad y naturaleza, en las formas de construir nuestras relaciones con el medioambiente, en
los modos de promover el conocimiento del mundo, en las concepciones de lo divino y lo trascendental, en el simbolismo de
la política, en las relaciones de dominación y explotación entre
distintos pueblos, incluida la disputa por los recursos naturales.
Pero una empresa de ese estilo es problemática, en el sentido
de que requiere la integración de saberes de muchas disciplinas
(historia, historia del arte, antropología, geografía, filosofía, literatura, biología, ecología…), a las que solo podemos acceder,
tanto en sus contenidos cuanto en sus métodos y teorías, por un
conocimiento de segunda mano.
Pero no es necesario alejarnos tanto del núcleo de los
intereses de la revista Imagem. Incluso sin extendernos hasta
los límites de las relaciones entre arte y ciencia, resulta obvia la
importancia para nuestro proyecto de comprender las formas
en que los distintos pueblos africanos procedieron a la figuración de los animales que nos interesan. Las formas de la representación visual, oral y performática son cruciales tanto para
entender el papel de los elefantes en el universo simbólico de
esos pueblos, cuanto para aproximarnos a los modos en que los
occidentales se apropiaron y manipularon esas representaciones y creencias cuando entraron en contacto con ellas. El caso
es que, incluso en la mismísima comprensión del arte africano,
y en particular de las representaciones de animales, los saberes
específicos propios de la historiografía del arte tradicional resultan en buena medida inadecuados y es necesaria la colaboración de otras perspectivas, métodos y aproximaciones.
Una guía excepcional para abordar el tema del arte
africano desde el Sahel hasta el Cabo es el libro de Jan Vansina,
La historia del arte en África. Una introducción al método, editado por primera vez en 1984. La discusión, que Vansina presentó allí de las categorías de la historiografía artística europea, de
su aplicación y adaptación al estudio de las artes visuales de la
tradición africana, hacen posible acercarse a la cuestión en términos muy diferentes al del “presente etnográfico” y el análisis
formal con los que se lo ha estudiado de manera preponderante. Vansina cree que es necesario comenzar por una descripción
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precisa de las piezas, que descanse en “el carácter formal más
importante, y no en el detalle” (Vansina, 2013, p. 31). También
resulta un elemento clave, para consolidar el enfoque histórico,
buscar la documentación escrita, que puede remontarse a fuentes árabes en los casos de los países islámicos o islamizados del
Sahel y de los países del corredor Swahili en el África Oriental.
Pero también existe en fuentes europeas, sean las acumuladas
por los viajeros (portugueses al principio, holandeses más tarde)
a partir de finales del siglo XV o las relacionadas con los fenómenos de la ocupación y la explotación coloniales desde 1840 en
adelante. Se trata entonces de:
a. Precisar el uso principal dado a cada objeto (instrumental, ritual, simbólico), la identidad, aunque sea
hipotética, de su poseedor original, el entorno de la
comitencia probable, las condiciones sociales de sus
creadores, los marcos de producción (si se trata de
cosas fabricadas en talleres grandes como pudieron
ser los de las cortes de Benín o de Kuba o bien en sitios muy imprecisos donde trabajaban pequeños artistas), los materiales, las técnicas y las herramientas
utilizadas, los procesos de su difusión en el tiempo y
en el espacio;
b. Realizar la distinción clara entre convenciones e innovaciones estilísticas;
c. Examinar la posibilidad de descubrir los individuos
que hicieron tales cambios de estilo;
d. Clasificar imágenes, temas y motivos con los cuales
componer una iconografía sistemática por épocas y
regiones, que vaya acompañada de un aparato interpretativo abierto y fundado en rasgos culturales extra-artísticos;
e. Reconstruir los marcos de visualización y contacto
de los contempladores potenciales con las imágenes
y sus diferentes perspectivas (en múltiples ocasiones,
las máscaras están destinadas a dirigirse hacia arriba
de sus portadores para ser observadas por seres invisibles, más que por personas de carne y hueso);
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f. Descubrir el campo de sentido de las palabras “bello”
y “bueno”, surgidas del contacto entre las comunidades y las obras del arte, y sus fluctuaciones o diferencias espacio-temporales.
Describir todos estos aspectos permite la construcción de un conocimiento específicamente histórico de las artes
africanas. Pero eso no es suficiente para comprender cabalmente el papel simbólico de, en nuestro caso, los elefantes, en aquellas sociedades, pues las artes figurativas y performáticas no
pueden separarse de las tradiciones orales. Es así que Vansina
busca incorporar estas últimas, tomando como punto de partida su carácter contradictorio, pues se basa en el testimonio de
alguien que dijo haber visto los hechos contados y transmitidos,
pero los grados de veracidad y verosimilitud de lo contado son
difíciles de determinar debido a la imprecisión de los contextos
socio-históricos donde se produjeron aquellos objetos culturales. Las dificultades para interpretar cuáles son los elementos
fijos o estereotipados y cuáles los libres y espontáneos en cualquier relato que registramos, o bien para descubrir interpolaciones, diferenciar las hermenéuticas parciales y las momentáneamente inventadas según las circunstancias concretas de la
narración-audición, constituyen el marco perenne del trabajo
de los etnólogos e historiadores (Vansina, 1981, p. 142-145). Por
otro lado, buena parte de la fuerza estética de una pieza literaria está asociada a la performance en la cual se manifiesta de
modo que, al tender el ritual a la memorización y conservación
tanto de sus pasos cuanto de los significados, los relatos que le
están asociados pueden permanecer sin cambios durante largo
tiempo, al contrario de los relatos populares, más sensibles a las
variaciones sociales y a los que llamaríamos factores estéticos
(Vansina, 1981, p. 147-152). Todas las sociedades africanas poseen miembros especialistas en el mantenimiento de las tradiciones: las mujeres Xhosa, por ejemplo, que atesoran historias
cómicas; los guardianes de los espíritus Mhondoro, quienes saben todo sobre esos seres entre los Shona de Zimbabue; los célebres griots, poetas y cantantes peregrinos de Senegambia, Malí
y otras tierras del Níger; los aristócratas abanshinga-ntahe en
Burundi, expertos en la historia de las tierras y sus poseedores
(Vansina, 1981, p. 151-152).
Nuestro punto de vista pretendía ser histórico y, por
consiguiente, permanecer atento a las cuestiones ligadas a la
cronología, a la localización geográfica de las obras que tendríamos en cuenta, a las organizaciones sociales y políticas determi88 – PPGHA/UNIFESP

nantes de las culturas donde ellas fueron fabricadas o creadas,
a los condicionamientos producidos por los materiales y las técnicas propias de cada momento particular de una evolución del
conocimiento africano y de sus prácticas, a las relaciones de las
formas, la iconografía y las funciones de los objetos estéticos con
las creencias religiosas, las ideas morales y las cosmogonías. Las
ideas de Vansina, aplicadas a las artes africanas, nos permitieron comprender que nada de eso era posible sin recurrir a la colaboración con otras especialidades. Así, nuestra pesquisa debía
ser interdisciplinaria, no por preferencia, sino por necesidad.
Un ejemplo permite ilustrar el problema. A la llegada
de los portugueses, existía en el reino de Benín, actual Nigeria,
una tradición previa de talla de marfil de la que tenemos noticias
suficientes. Se trataba de un estado centralizado, con suficiente capacidad para influir en los mercaderes africanos vecinos a
la costa y organizar suministros y mercancías para los barcos
europeos (Winston Blackmun, en Ross, 1992, p. 163). Los elefantes tenían un papel importante en la vida política, económica y
cultural de Benín. De acuerdo con la historia oral de ese reino,
a la llegada de los portugueses gobernaba el rey guerrero (Oba)
Ewuare el Grande, quien expandió las fronteras del reino hacia
el norte, en tierras Ekiti Yoruba y Owo (Egharevba, 1968, p. 15.
Poynor, 1976, p. 40). Según las tradiciones Yoruba, a partir de
esas conquistas los cazadores de elefantes de Benín llegaron a
aquella zona septentrional en busca de nuevas fuentes de marfil
(Law, 1973, p. 35) y pronto siguieron los mercaderes portugueses,
que empezaron a comprar colmillos al Oba (Pereira, 1505, p. 127).
Todo indica que, por entonces, el marfil y el cobre interesaban
más a los habitantes de Benín que el oro (Shaw, 1978, p. 120). Se
ha especulado incluso con la idea de que la trata esclavista empezó más tarde en esta región porque el reino podía ofrecer otros
bienes, como el marfil (Jones, 1983, p. 22). Había en Benín un
gremio de talladores de marfil y madera, los Igbesanmwan, que
se encontraban bajo supervisión real. Su legitimidad se construía en parte sobre el mito de que el gremio había sido fundado
por el primer rey de Benín, mucho antes de que apareciera su
equivalente de artesanos del metal (Iguneronmwon) (Ben-Amos,
1980, p. 24). Durante el reinado de Ewuare, el principal artista de
ese grupo era Eghonghomaghan II, quien habría inventado los
diseños que se usaron durante varias generaciones posteriores
(Egharevba, 1968, p. 17).
Tras la llegada de los europeos, los miembros del gremio producían tanto objetos destinados al uso en la corte y en
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la sociedad local (brazaletes, cuencos, mangos de espadas, colmillos tallados, figuras, máscaras, peines) cuanto tallas para la
exportación (saleros, cucharas, tenedores, mangos de dagas, olifantes). Los objetos producidos para el uso local solían contener
representaciones de elefantes, a los que se asignaba gran importancia, pues se consideraba que eran señores entre los animales,
además de que solía definirse a los más importantes jefes humanos como elefantes (Ben-Amos, 1976, p. 247). Con frecuencia, en
los colmillos tallados a partir del siglo XVII, los reyes aparecen
montados en elefantes, no porque esa fuera una práctica usual,
sino porque significaba una afirmación metafórica de su poder
(Vogel, 1979, p. 95). El rey mismo no suele ser representado como un elefante, sino como un leopardo, de modo que ambas bestias compiten por la preeminencia simbólica (Ben-Amos, 1983,
p. 51). Contamos con un testimonio explícito de 1651 que registra
el uso de colmillos tallados en los altares en homenaje de los ancestros (Ryder, 1969). En el palacio real, cada Oba debía encargar
al menos uno de esos colmillos en honor a su padre en el curso
de los tres primeros años de su reinado (figura 1). El marfil era
fundamental en las ceremonias reales: blanco, fresco, hermoso,
simbolizaba la corte ancestral de Olokun, dios de la abundancia,
la fertilidad y el mar. Los Edo de Benín creían que los colmillos
de los altares estaban dotados de una fuerza espiritual y solo
podían ser manipulados sin peligro por personas que hubiesen
pasado por ceremonias de iniciación (Winston Blackmun, 1994).
A comienzos del siglo XIX, un europeo registró que en uno solo de los altares reales había alrededor de sesenta colmillos tallados (Landolphe, 1823, p. 59). La producción para uso local se
extendió al menos hasta fines del siglo XIX. Hoy no deja de escandalizarnos que, a inicios del siglo XX, un especialista pudiera
sostener que “no hay nada interesante en los marfiles de Benín:
el arte salvaje exige un gusto peculiar para ser apreciado” (Maskell, 1905, p. 326).
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Imagen 1 – Colmillo tallado, Edo, 1775-1777, Minneapolis Institute
of Art, Minneapolis.
Fuente: <https://archive.org/details/OEXV281/page/n25/mode/2up>.
Accedido en 2021.11.05
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A cambio de las tallas en marfil, los barcos portugueses proveían cuentas de coral, textiles, cobre y latón. Por supuesto, no se interesaban solamente por el marfil, sino también por
los esclavos, que habían sido capturados durante las expediciones
militares de los Oba y en general terminaban en Ghana, donde se
los intercambiaba por el oro ofrecido por los reyes Akan (Ryder,
1969, p. 24-40). Se supone que los portugueses empezaron con
sus encargos a los Igbesanmwan casi de inmediato. Las primeras
piezas provenientes de Benín que están efectivamente registradas son dieciocho cucharas y saleros tallados, importados por
marineros portugueses, que figuran en los archivos de Lisboa de
1504-1505 (Da Mota, 1975, p. 584). Tiempo después, aparecen tres
olifantes y cinco cucharas labradas como parte del patrimonio de
Cosme I de Medici, en inventarios florentinos de 1553 y 1560 (Bassani, 1975), pero para entonces las exportaciones de productos de
ese tipo llevaban ya tres décadas (Curnow, 1983, p. 216). En 1590 y
1596, piezas similares figuran en los inventarios del Gran Duque
de Sajonia en Leipzig y del Gran Duque de Tirol (Bassani, & Fagg, 1988, p. 150). Los marfiles tallados para la exportación con frecuencia contenían representaciones de los portugueses o motivos
europeos. Pacheco Pereira, Valentim Fernandes, Damiao de Gois
y Ruy de Pina celebraron la calidad de esas tallas a lo largo del siglo (Fernandes, 1951, p. 96; De Gois, 1945, p. 119; De Resende, 1564).
Tenemos varios indicios de que los motivos tallados en los objetos
producidos para la exportación se basaban en dibujos y grabados
provistos por los portugueses. De acuerdo con Valentim Fernandes, “los hombres de este país [Sierra Leona] son negros y muy
hábiles en las artes manuales; son capaces de producir saleros y
cucharas de marfil, y collares, a partir de cualquier objeto que se
les dibuje” (Fernandes, 1951, p. 104). Una pequeña caja de ese origen, producida en torno a 1530, con escenas de la Pasión, está probablemente inspirada en un grabado hecho para las Horae Beatae
Mariae Virginis, de Philippe Pigouchet, impreso en 1498 (Figuras
2.a y b) (Bassani, & Fagg, 1988, p. 120).2
2 Podría utilizarse una aproximación similar para entender los Bronces de Benín, producidos a lo largo de siglos en aquel estado africano, saqueados durante
la mal denominada “expedición punitiva” de 1897 y, desde entonces, en colecciones europeas (una buena parte de ellos se conserva en el Museo Británico y
el Museo Etnológico de Berlín). Todas esas piezas han sido objeto de denuncia y
de reclamos de devolución. Historia del arte, etnohistoria, historia militar y política, historia de la expansión imperial europea, museografía y derecho internacional son algunas de las disciplinas que se han aplicado a la comprensión de
esas obras y esos hechos. La polémica por las restituciones, que ha logrado algunos avances, sigue vigente. Véanse, entre otros, Lundén, 2016, y Hicks, 2020.
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Imagen 2.a – Caja Afroportuguesa, circa 1490-1530, con escenas de la
Pasión, Walters Art Gallery, Baltimore.
Fuente: <https://archive.org/details/OEXV281/page/n25/mode/2up>.
Accedido en 2021.11.05

Imagen 2.b – “El beso de Judas”, Horae Beatae Mariae Virginis,
de Philippe Pigouchet, París, 1498.
Fuente: <https://archive.org/details/OEXV281/page/n25/mode/2up>.
Accedido en 2021.11.05
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III
La aproximación al problema que esbozamos no es la
única posible y, de hecho, ha sido apoyada, pero también criticada. En consecuencia, podría argumentarse que el entusiasmo
por las ventajas de articular distintas técnicas y disciplinas es,
hasta cierto punto, extrínseco a la historiografía de los mundos
africanos y proviene, más bien, de la pretensión algo ajena de
dos historiadores con un tema extraño. Hete aquí que, hace seis
décadas, F. McCall proponía ya lo contrario: la reconstrucción
de la historia del África al sur del Sahara, sostenía, requiere de
los aportes de la arqueología, la tradición oral, la lingüística, la
antropología, la etnobotánica y la etnozoología, para poder así
estudiar esas culturas, ajustadas a sus cronologías y sus problemas, de manera completa (McCall, 1964). La interdisciplinariedad en los estudios de historia africana no es una petición de
principios, una exigencia abstracta o una imposición externa:
era ya, en 1964, una práctica activa con resultados importantes
y verificables.
En este y otros casos, entonces, la interdisciplinariedad, en el campo de las artes y las humanidades, parece haberse
constituido en práctica común, desde hace ya bastante tiempo.
En algunas ocasiones esa práctica, fomentada desde arriba, forzó la investigación colaborativa y fue vista como una imposición
que, quizás, amenazara la libertad académica. En otros casos,
impulsada por nuevos problemas y enfoques, se experimentó
como una acción dinamizadora que contribuyó a hallazgos imprevistos y abrió horizontes de investigación novedosos, cuando
tuvo éxito, o no tuvo grandes resultados. Por cierto, esto también
ocurre en el marco de la investigación estrictamente disciplinaria, quizás con más frecuencia de lo que solemos reconocer, pero no suele registrarse en ninguno de los dos casos: en todos los
ámbitos del saber es difícil encontrar publicaciones que describan cómo un proyecto no funcionó, cómo una hipótesis propia
se descartó por incorrecta, etc.
Como vimos, las actitudes respecto de la investigación
interdisciplinaria han variado en toda la gama que se proyecta
desde la crítica y el rechazo hasta el entusiasmo y la celebración. Menos frecuente es el intento de especificar qué significa
esa empresa y cuál es el papel de las disciplinas individuales en
ella. En principio, resulta claro que es muy difícil, para un investigador individual manejar con alguna habilidad herramientas,
teorías y métodos tan diversos. Así, la interdisciplinariedad de94 – PPGHA/UNIFESP

bería ser, al menos en principio, un impulso colaborativo. Igualmente, sin un ejercicio disciplinario bien logrado tampoco hay
interdisciplina posible: los saberes, métodos y prácticas específicas siguen siendo fundamentales; su construcción, elaboración y enseñanza superior no puede soslayarse. Finalmente, las
concepciones de las disciplinas individuales quizás deban también adaptarse, no necesariamente en sus características técnico-científicas, más sí en sus perspectivas y actitudes. Hace dos
décadas, Jann Pasler propuso una concepción pluralista de las
disciplinas, según la cual la clave no reside en discernir lo viejo
de lo nuevo, lo que debe reemplazarse o superarse, sino en calibrar cómo cada perspectiva puede enriquecerse por la presencia
de las otras (Pasler, 1997). Las especialidades pueden funcionar
muy bien, y de hecho así ha ocurrido, sin ser pluralistas. En todo
caso, esa característica parece ser una condición necesaria para el intercambio interdisciplinario. En 1977, Svetlana Alpers se
preguntaba si existía la historia del arte. Su respuesta era que sí,
pero ya no como antes. Atrevámonos al intercambio interdisciplinario cuando es necesario, pluralicemos nuestras disciplinas
para hacerlo posible; necesitamos de los saberes específicos de
cada una de ellas para aspirar a algún éxito en la aventura.
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UMA NOTA SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE O GERAL E O
PARTICULAR NA HISTÓRIA DA ARTE

A NOTE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE GENERAL
AND THE PARTICULAR IN ART HISTORY

Luiz César de Sá1

RESUMO: O objetivo desta nota é assinalar o problema da relação entre geral e particular na historiografia da arte a partir do
contraste entre paradigmas desenvolvidos em escritos de Erwin
Panofsky e sua recepção na historiografia da arte e outras disciplinas das ciências humanas. Busca-se sugerir que a relação privilegiada com o “Renascimento” como época histórica celebrada
por Jacob Burckhardt desencadeou uma série de princípios analíticos ligados à noção de “intuição”, os quais são explorados aqui
a partir de respostas ao desafio lançado pelo conceito de “volição
artística” no século XX.

Palavras-chave: Panofsky; Burckhardt; Historiografia da Arte;
Intuição; Volição Artística.

ABSTRACT: the goal of this research note is to point out the
problem of the relationship between general and particular in
the historiography of art from the contrast between paradigms
developed in the writings of Erwin Panofsky and some of their
repercussions in both Art History and other disciplines in the
1 Professor adjunto de teoria e filosofia da história do Departamento de
História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de
Brasília. E-mail: ljunior@unb.br. ORCID: 0000-0003-3646-7940. Agradeço a
Cíntia Chaves Rodrigues por ter lido uma versão preliminar desta nota.
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Humanities. We seek to suggest that the privileged relationship
with the “Renaissance” as a historical epoch forged by Jacob
Burckhardt triggered a series of analytical principles linked to
the notion of “intuition”, which are explored here from the responses to the challenge posed by the concept of “artistic volition” in the 20th century.

Keywords: Panofsky; Burckhardt; Historiography of Art;
Intuition; Artistic Volition.

O olho por onde eu vejo Deus é o mesmo olho por
onde Ele me vê
Angelus Silesius
A força do passado
Em 1988, Michael Ann Holly desenvolveu uma
intrincada explicação (Holly, 1988) das origens da ideia do
Renascimento como uma “configuração cultural homogênea”. A
fórmula traduz, em linhas gerais, a ideia de que ao redigir seu
célebre ensaio, Jacob Burckhardt, investido de tropos nostálgicos e melancólicos, teria não somente extraído informações de
uma miríade de fontes renascentistas, mas sido essencialmente
formatado pelos modos expressivos veiculados por elas.2 Dessa
relação de reciprocidade “misteriosa” adviria o tableau, imagem
totalizada da época histórica cuja disposição vinha reificar os
2 Assim, para empregar uma comparação de Ann Holly, a narrativa de
Burckhardt “pintava” o Renascimento na mesma medida em que era pintada
por ele: “A narrativa história se torna, então, um ícone da unidade estrutural essencial do tempo que busca enredar; em outras palavras, a história de
Burckhardt não apenas pintou o Renascimento, mas também foi ela própria,
em certo sentido, pintada pelo Renascimento” [The historical narrative then
becomes an icon of the essential structural unity of the time it is attempting to ensnare, Burckhardt’s history, in other words, not only depicted the
Renaissance, but also in a sense was itself depicted by the Renaissance.]
(Holly, 1988, p. 70). As traduções, salvo indicação em contrário, são da responsabilidade do autor.
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modos de visualização inerentes às doutrinas pictóricas dos
séculos XV e XVI (Holly, 1988, p. 48).
O funcionamento desse dispositivo está na base de
um princípio ainda mais geral que teria governado a história da
cultura ancorada no legado de Burckhardt: a presunção da existência de uma rede de analogias entre fatos, artefatos, indivíduos e eventos de dada época a ser detectada e depois plasmada
em uma imagem sintética – a do retrato (Holly, 1988, p. 48-49).
A intuição subjacente à ambição sintética assim instituída justificaria a variedade de fenômenos recobertos em A cultura do
Renascimento na Itália, apresentados segundo uma geometria
que, ao modo de Alberti, recolhe, na sucessão de écfrases fabricadas para mostrar o Renascimento, as marcas de uma cultura
visual caracterizada pela emergência da perspectiva. Isso levou
Ann Holly a atrelar a condição expressiva geral da época a uma
forma simbólica, tal como cunhada por Panofsky:
Eis o que Panofsky (1924-1925) quis dizer ao denominar a perspectiva “uma forma simbólica”. Não se trata
apenas da física do olho, mas da metafísica da cultura
do Renascimento que a perspectiva exemplifica, pois ela
é a expressão de um desejo de ordenar o mundo de uma
certa forma: de tornar as incoerências coerentes, objetivar pontos de vista subjetivos, transformar o mundo cintilante de experiência visual em um constructo ricamente
sustentado (Holly, 1988, p. 63).3

A agenda de postular a escrita da história da arte e
da cultura como exercício meticuloso de imposição da ordem a
partir do “caos das aparências” (Holly, 1988, p. 63) nas tramas do
geral e do particular ensejou várias respostas ao longo do século
XX, algumas das quais serão objeto desta nota por permitirem
efetuar um breve comentário sobre a articulação de princípios
teórico-metodológicos da história da arte aos de outros campos
das humanidades.

3 “This is what Panofsky (1924-5) meant by calling perspective ‘a symbolic
form’. It is not just the physics of the eye, but the metaphysics of Renaissance
culture that perspective exemplifies, for it is an expression of a desire to
order the world in a certain way: to make incoherencies coherent, to objectify
subjective points of view, to turn the shimmering world of visual experience
into a richly fixated construct” (Holly, 1988, p. 63).
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A hipótese de partida é que as relações de reciprocidade percebidas por Ann Holly reaparecem, para além da fundamentação geral de uma cultura visual renascentista subsumida
aos ditames da perspectiva e a um pathos nostálgico do historiador que as analisa, em um conjunto de pressupostos legíveis
na história intelectual do século XX, sobretudo no modo “humanista” de estudo desses processos por intelectuais ligados ao
círculo de Aby Warburg, caso de Erwin Panofsky, de cuja obra
extraímos alguns exemplos.
De resto, há duas consequências de ordem metodológica a tirar dessa relação: de um lado o fortalecimento de metodologias calcadas em análises empíricas e tipológicas, tidas por
modo privilegiado de entrada nas obras de arte; de outro a busca
pelas condições estruturais que explicam as circunstâncias das
práticas artísticas e culturais. A história, a história da arte, a crítica literária, a sociologia e a antropologia lançaram, com elas, as
bases para uma releitura sistemática do desafio inscrito na obra
de Burckhardt.
Vetores da reciprocidade: entre história e
historiografia
O tema da “contaminação” das formas artísticas e da
cultura humanista renascentistas foi tratado em muitos níveis
na historiografia da arte ligada ao círculo de Warburg, evidentes
desde as relações entre a “atmosfera cultural” de Hamburgo no
início do século XX e as atividades dos estudiosos implicados.
Embora suas ideias sigam relevantes porque transcendem os
limites daquela localidade e temporalidade, é notável a preocupação de intelectuais do círculo de Warburg em relacionar a
vocação comercial da cidade e suas predileções histórico-culturais, decisivas em um momento em que o elogio de tendências
“humanistas” entrava em choque com a crise da Bildung sob o
regime de Weimar.
O caso de Warburg sinaliza para uma associação
entre saber e comércio bastante particular. Seguindo um projeto calcado no legado de Burckhardt - na qualidade de um
continuador, e não de um sucessor, como sugeriu Saxl (Settis,
2000, p. 123) -, Warburg comparava a Hamburgo de seu tempo à
Florença renascentista, à medida que eram, ambas, cidades de
sucesso econômico onde o conhecimento não radicava necessariamente nos meios universitários. As referências decerto têm
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relação com a forma como Warburg custeou suas investidas eruditas e, ao mesmo tempo, com suas dificuldades de inserção no
meio universitário (Levine, 2013, p. 314-315). Às particularidades
dessa postura se acrescentam as peculiaridades da configuração
da biblioteca então em formação, verdadeiro labirinto concebido para estimular um “itinerário mental” forjado em analogias
materializadas pelo encadeamento concreto de livros e estantes
(Settis, 2000, p. 127-128).
Como dito, se os estudiosos ligados à biblioteca
haviam elogiado o potencial criativo de Hamburgo, isso não
significava que não houvesse tensões no relacionamento com
a cidade. Panofsky, por exemplo, dramatizou incertezas recorrentes na peça Phaedrus Hamburguensis (1928), publicada sob o
pseudônimo A. F. Synkop em 1931 e representada por estudantes
no festival de inverno da sociedade dos amigos da universidade
de Hamburgo. O público acompanha Fedro e Sócrates enquanto
vagam pelas ruas e decidem travar uma discussão sobre a natureza da bondade – nos negócios e nos corações dos empresários
– em um posto de gasolina, substituto do plátano, locus dos diálogos socráticos (Levine, 2013a). Estas, entre outras alusões satíricas, projetam a crise inflacionária e disposição gananciosa dos
homens de negócio em suas consequências para a vida universitária, mas também para a cultura “humanista”, flagrada na relação de muitos séculos entre a história comercial de Hamburgo e o
comércio com os antigos, em particular os gregos (Levine, 2013a,
2013b). A confluência não é casual; trata-se de gesto em tudo
semelhante ao adotado pela fortuna crítica de Burckhardt, que
prontamente o qualificou de mediador “humanista” da Basileia
do presente e daquela do Renascimento. O ideal de pertencimento foi sublinhado, por exemplo, na biografia de Burckhardt
escrita por Werner Kaegi, “que havia pensado em dar à obra o
subtítulo ‘contribuições à história do humanismo moderno em
Basileia’” (Fernandes, 2008, p. 127).
Nesse cenário Panofsky é igualmente importante,
dada sua posição no interior do projeto geralmente reduzido
ao epíteto “escola de Hamburgo”, tanto no que diz respeito
ao ambiente da biblioteca de Warburg quanto ao da universidade, onde foi inicialmente Privatdozent e, a partir de 1926,
Ordinarius, orientando trabalhos (Levine, 2013a, p. 125, 130)
e constituindo os estudos que rapidamente lhe conferiram a
atenção do campo. Sua ascensão, sabe-se, o levou a ensinar nos
Estados Unidos em semestres alternados a partir de 1931; com
a transferência da biblioteca para Londres, Panofsky deixou a
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Alemanha em definitivo, lecionando em Nova Iorque e sobretudo
em Princeton, oportunidade em que se vinculou ao Instituto de
Estudos Avançados (Warnke, 2008, p. 40-41).
Para Emily Levine, a “transposição” empreendida
por Panofsky não suscitou o mesmo otimismo que as interrelações entre o legado renascentista e a obra de Burckhardt e a
“atmosfera” de Hamburgo e a sofisticação “florentina” de seus
intelectuais vista por Warburg. Pelo contrário, o que no geral se
atesta é que sua mudança para um ambiente supostamente despreparado para o refinamento de suas reflexões, assim como a
mudança linguística, do “sutil” alemão para o “objetivo” inglês,
teria levado a uma perda de sua energia criativa. É o que sugere
ao constatar “a triste verdade da emigração”, a saber, o fato de
que a “tradução, tanto linguística quanto cultural, do saber de
Panofsky levou, ao fim e ao cabo, à perda de sua sutileza e ao
esmorecimento de seu impacto”4. A hipótese, que parece estar
apoiada nos efeitos nostálgicos da mudança de Panofsky, pode
ser questionada.
Maurizio Ghelardi e Enrico Castelnuovo preferem
interpretar a questão afirmando que, se o trabalho de Panofsky
em Hamburgo havia levado a penetrantes reflexões, como, por
exemplo, aquela sobre a “violência” da interpretação e que desaparece em livros posteriores, isso indica não uma simples adaptação para um público supostamente menos preparado, mas,
antes, a codificação “da iconologia como um método de investigação próprio ao campo da história da arte” (Ghelardi, 2015, p. 31).
O que Levine lamenta em Panofsky, a saber, a perda da especificidade evidente nos trabalhos desenvolvidos na Alemanha em
prol da simplicidade de abordagens gerais de temas cronológica
e geograficamente variados, pode ser explicado como a realização do projeto de Panofsky: conceber um dispositivo heurístico
a serviço de uma história da cultura compenetrada desvendar
enigmas pensados na relação geral-particular sem aspirar, com
isso, a um saber holístico a priori (Ghelardi, 2015, p. 32).

4 “Yet it is the sad truth that one tragedy of the emigration is that the translation – both linguistic and cultural – of Panofsky’s scholarship ultimately
yielded ideas that were purified of their subtlety and blunted in their impact”
(Levine, 2013b, p. 329).
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Variedades da volição artística
Esse aspecto exige retomar algo do desenho da iconologia em seu rendimento máximo, pois, ausente de boa parte
dos trabalhos que reivindicam o método de Panofsky5, a atenção
à iconologia desempenhou função decisiva em sua análise de
obras de arte e em alguma medida consta do repertório de pressupostos do campo.
Primeiro porque as obras de arte, como disse Barthes
sobre a literatura alhures, são tanto decorrentes de seus ambientes de formação quanto lhes fazem resistência. As formas efetivamente resistem (Barthes, 1960, p. 524), problema que Panofsky
não podia enfrentar apoiado somente nas soluções então disponíveis, como a volição artística de Alois Riegl, uma vez que
considerava o universalismo intuitivo de uma unidade analítica
supraindividual - e portanto integrada ao próprio sentido da realidade (Sciolla, 1995, p. 21-22) - insuficiente por depender de leis
sintéticas inverificáveis na concretude da ordem histórica.6 Em
segundo lugar, porque a iconologia impede a redução das obras

5 Ausente no cotidiano disciplinar, bem entendido, pois a reivindicação da
“iconologia” como senha teórico-metodológica aparece por toda a parte. Com
isso, perde-se de vista, na visão de Jorge Coli, que autores como Warburg e
Panofsky não se dedicaram à construção ativa de “teorias”, mas buscaram
responder às particularidades dos objetos estudados mediante o emprego de
protocolos irreplicáveis como generalidade analítica (Coli, 2018, p. 11). A ideia
decerto se acomoda bem aos escritos de Warburg, mas suscita incertezas no
caso de Panofsky, cujas ambições programáticas mais abrangentes foram
amiúde escamoteadas por usos esquemáticos que diluíram sua importância
teórica. Muito mais do que uma simplificação imposta a um “europeu transplantado”, o que pode ter mitigado a ambição do programa metodológico de
Panofsky é o efeito de retrospectiva lançado sobre sua obra após décadas de
vulgarização acadêmica.
6 Sciolla propõe que Riegl adote um tom universalista extraído de Max
Büdinger, enquanto este teria recorrido, por sua vez, às Considerações sobre
a história universal de Burckhardt (editadas postumamente, como se sabe)
(Sciolla, 1995, p. 15). Por outro lado, não há nessa precaução uma recusa definitiva de Riegl. Para demonstrá-lo, basta apontar a carta a Erbert von Einem
de 1962 em que Panofsky declara ter tentado, com suas pesquisas, resguardar
algo da tradição do século XIX, momento em que menciona Riegl diretamente
(Ghelardi, & Castelnuovo, 2015, p. 19).
Imagem: Revista de História da Arte – 107

às essas mesmas particularidades de ordem histórica, razão
de o investimento iconográfico não se dissociar do interesse
pelas tendências gerais da mente humana (Panofsky, 2009, p.
65), peça indispensável para que, a um só tempo, a “violência do
intérprete” (Ghelardi, 2008, p. 100) permanecesse em limites
aceitáveis e este pudesse aspirar a resultados epistemologicamente ambiciosos.7
Na gramática de Panofsky, assentada no ensaio Der
Begriff des Kunstwollens, de 1920, Kunstwollen designa um
conjunto de princípios normativos intrínsecos, princípios que
apenas a disciplina da história da arte busca exumar de modo
a prevenir interpretações circulares limitadas a fazer coincidir artefatos e epifenômenos históricos correlatos. Mesmo as
cadeias analíticas mais longas, a exemplo das forjadas no âmbito
da história política, tomada como exemplo por Panofsky, estão,
nessa ótica, presas a nexos históricos, orientação intransponível
a qualquer ciência dos artefatos artísticos, uma vez que, neles,
predomina não uma cadeia de intencionalidades subjetivas
generalizáveis, mas modos de dar forma predominantes em dada
situação – um período ou comunidade, por exemplo (Panofsky,
1981, p. 18-20).
Atentar aos modos de formalização das obras serve
de antídoto contra três psicologismos elencados por Panofsky
(1981, p. 20): o individual (decifração a posteriori do estado
mental interior que concebe a obra), o coletivo (decifração a posteriori da disposição espiritual estática de uma coletividade) e o
da recepção (decifração empírica, por parte de quem consome
a obra, a partir dos efeitos que esta supostamente exerce sobre
suas audiências). Ora, ao abandonar o idealismo de posições
impossíveis (visualização da consciência interior de indivíduos
ou comunidades) e a dinâmica recursiva das interpretações
(considerando-se que toda posição sobre as obras, mesmo as dos
artistas que as concebem, seriam tautologias da percepção), fica-se com processos decisórios específicos que dão forma variável
aos artefatos a partir da variação entre modos de fazer latentes
(“tendências”) e experiências decisivas (episódios fundamentais
no interior da cultura) que impõem novas discriminações e, por
conseguinte, novos programas (Panofsky, 1981, p. 21-22).

7 Esse critério de autoridade foi observado por Keith Moxley (Moxey, 1986,
p. 269).
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Não obstante, o esmero de Panofsky em construir
um método preciso não dissipou o fantasma das transposições.
Embora seus escritos dessem mostras de uma tentativa de depuração dos aspectos menos verificáveis do método de Warburg8
e uma crítica cerrada a facetas mais idealistas do formalismo,
seu vocabulário acaba recalcando a premissa das características gerais de posições intelectuais, princípios estéticos e, finalmente, da própria noção de época histórica.
É o que parte da crítica depreende9 de ensaios como
Dürer e a antiguidade clássica (1922) no qual, como mostrou
Georges Didi-Huberman, Panofsky reivindica a substituição da
noção de “sobrevivência” por aquelas de “influência”, “herança”
e “persistência”, ao passo que a noção de pathos cede lugar às
tipologias próprias dos códigos retórico-poéticos greco-latinos (Bodart, 1990, p. 17). Tal perspectiva também consta no
necrológio de Warburg (1929), texto em que desaparecem as
referências à “pós-vida” ou à “sobrevivência” do antigo em prol
das heranças e da história da recepção (Didi-Huberman, 2008,
p. 77). Finalmente, no próprio ensaio sobre a volição artística,
Panofsky não hesita em reafirmar a epifania da descoberta da
antiguidade como princípio explicativo da diferença entre Idade
Média e Renascimento, sendo, portanto, esta, e não aquela, a
época da “teorização” (Panofsky, 1981, p. 22).
Em todo caso parece lícito propor que esse trabalho de “exorcismo” forjou uma forma particular de autoridade
da historiografia da arte contemporânea. Tarefa nada trivial,
tendo em vista a rigidez metodológica particularmente visível
nas histórias da arte norte-americanas de meados do século XX,
momento em que antropologia, a crítica literária, a história e a
sociologia passavam por transformações substantivas (Moxey,
1986, p. 265). Ela não escapou, entre outros, a Christopher Wood
que, em publicação recente, chama a atenção para a ideia de que
a obra de arte deve ser considerada tanto do ponto de vista da

8 Isto é, os paradigmas subjacentes à “história de fantasmas” de Warburg,
extraídos da antropologia de Tylor, do evolucionismo, do romantismo, das
perspectivas de Burckhardt e Nietzsche (Didi-Huberman, 2008, p. 76).
9 Um estudo aprofundado do tema deveria considerar as várias temporalidades e situações de recepção das obras de Panofsky, problema que não pode
ser enfrentado nos limites desta nota.
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variação criativa e das expectativas de cada recepção quanto dos
critérios, agora obsoletos, que estiveram na base de sua efetivação. São essas premissas que desautorizam, de um lado, a ideia de
que as obras de arte sejam percebidas como atemporais, sempre
disponíveis de modo idêntico ao abrigo de presunções estéticas
universais, e, de outro, a de que são necessariamente inferiores
aos textos por serem imediatamente acessíveis à intuição desinformada. A única possibilidade fora das aporias assim impostas
seria descortinar duas camadas sucessivas (sugestivamente
caracterizadas por Wood como “mistérios”) a recobrir os artefatos icônicos: a diferença histórica e a diferença estética. Assim,
“a decodificação histórica prepara uma decodificação estética, a
qual jamais é concluída no evento” (Wood, 2019, p. 5).
Nesse sentido, a premissa mais básica deveria ser a de
que a arte se relaciona com o tempo de modo movediço, pois é
persistência material visualizada em situação. Ela, no entanto,
depende das circunstâncias metafísicas que regulam as expectativas e efeitos dos artefatos. Em certos casos, como no do
ex-voto, podem servir de dispositivos atemporais cuja finalidade
é organizar o fluxo do tempo: por exemplo, a necessidade de um
milagre suscita um ato corretivo que garante a sucessão prevista
de eventos. Isso faz de um objeto artístico, acima de tudo, uma
ação. Por outro lado, pensada por meio da tipologia, a arte estipula “homologias invisíveis” aptas a serem identificadas por uma
determinada comunidade, o que Wood salienta para defender a
erudição empírica, que parte da busca das origens de “eventos e
artefatos”. Não caberia, logo, isolar formas em marcos temporais
absolutos, desconsiderando a pressão do passado e os sentidos
simbólicos e históricos em jogo (Wood, 2019, p. 21, 32).
Embora as posições de Wood unam-se até certo ponto
ao apelo de Panofsky à objetividade histórica apoiada em uma
hermenêutica bem delimitada, ele se mostra crítico de aspectos
teóricos situados no coração da iconologia. Wood aponta, por
exemplo, que os escrúpulos filológicos e históricos de Panofsky
encobrem um “estruturalismo” de fundo, que de certa forma
ecoaria o de Riegl por estar ancorado no paradigma do “diagnóstico”, os documentos desempenhando nesse caso o papel de sintomas diretos dos fenômenos. Ademais, as “sínteses irresponsáveis” guiadas por esse princípio teriam revelado um historiador
de fato intuitivo, muito mais tributário da Weltanschauung do
que poderíamos imaginar, o que faria da iconologia, no fundo,
uma tautologia (Wood, 2019, p. 17-18, 24) à imagem daquela que
Panofsky, quase cem anos antes, criticara.
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Do exposto, pode-se conjecturar a existência de ao
menos dois vetores da “intuição” ligados ao método de Panofsky
e, por conseguinte, ao horizonte da história da arte contemporânea. Um, à maneira de um sismógrafo, se volta para a marcação
dos sintomas culturais como mecanismo integrativo legitimado
pela reconstituição metódica de disposições ontológicas inerentes às obras; outro, forma desgastada de idealismo, consistiria na centelha que dá origem ao programa de articular dois
humanismos: um “contextual”, isto é, o renascentista, que teria
motivado uma série de recortes cujo objetivo seria elevar a hierarquia dos gêneros artísticos do período à qualidade de programa privilegiado de estudos (Moxey, 1986, p. 270), e o “legado”,
aquele que faz dos vestígios materiais renascentistas molduras
ou aspirações disponíveis aos intelectuais do presente. Não por
acaso, há uma imagem emblemática para essa possibilidade: na
parede do gabinete de sua residência em Basileia, “Burckhardt
tinha estampada uma cópia da gravura de Albrecht Dürer em
que cintilava o retrato de Erasmo de Roterdã, em pé diante de
sua escrivaninha” (Fernandes, 2008, p. 128).
Da intuição ao habitus
Talvez a resposta mais incisiva aos impasses da articulação do geral ao particular venha da recepção de Panofsky
na França (Ghelardi, & Castelnuovo, 2015, p. 34). Um momento
forte dessa recepção ocorreu com a tradução e a publicação de
Arquitetura Gótica e Escolástica por Pierre Bourdieu em 1970.
Em posfácio ao livro, Bourdieu o define como um desafio ao
positivismo irredutível às pulsões “místicas” ou “metafísicas” de
abordagens voltadas para o trabalho de “decifrar” significados a
partir de um sistema intuído.
Panofsky estaria equipado para manter distância de
dois excessos: o voluntarismo interpretativo (o dogmatismo das
analogias acidentais ou das epistemologias de fachada) e a interpretação dos fenômenos “por seu valor de face” (empirismo,
positivismo, crença na concatenação de fatos). Além disso, construiu uma análise estrutural em níveis, de modo a explicar o
funcionamento da experiência sensível, o sentido do significado
(temas, conceitos, cenas) e o conteúdo intrínseco (princípios
fundamentais) de uma obra de arte (Bourdieu, 1970, p. 135-137).
A estrutura que oferece funciona articuladamente,
sendo possível peregrinar entre os níveis de sentido, o que
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Bourdieu compara com os níveis da linguagem. Mas as zonas
pré-iconográficas e iconográficas encerram as miragens da
posição consciente do criador e do mistério estético. Ao habitus
compete superar as aporias da intencionalidade, o que faz dele
um modo de expressar formas presentes no repertório da cultura a despeito da intencionalidade enquanto, ao mesmo tempo,
não está disponível em uma relação direta a ser lida ou revelada.
Identificá-lo requer uma intuição metódica em nada comparável ao intuicionismo (Bourdieu, 1970, p. 142-143) submetido à
identificação de um sistema de continuidades autorreferentes
na cultura.
Ao invés de uma aposta em uma estrutura fixa do
inconsciente humano suposto, Panofsky teria instituído a iconologia em condições análogas às da etnologia. Por isso, a premissa
para a reflexão geral a partir de casos particulares é: quando
se encontra um dado individual que perturba a série, esta deve
ser alterada, considerando-se todos os níveis de instauração
desses dados (sintomas culturais, índices iconográficos etc.).
Rompe-se, com isso, qualquer certeza depositada em princípios
inamovíveis de interpretação ou qualquer compromisso inalienável com a tradição.
Segundo Bourdieu, Panofsky perseguiu ativamente
correspondências iconológicas em seus estudos sobre a arquitetura gótica e o abade de Suger de Saint Denis. Isso porque
traduções conscientes ou literais das matérias discursivas, por
exemplo, não bastam para dar lastro estrutural às análises. Para
tanto, caberia identificar as forças formadoras de habitus (habit
forming forces) na base das homologias, de modo a escapar
de uma “visão unitária do mundo” e da quimera da consciência individual (ainda que não das decisões dos indivíduos e de
padrões comportamentais passíveis de identificação). Passa-se,
sem o a priori da pretensão totalizante de um estilo geral abstrato10, à transmissão social de esquemas de pensamento (no
caso da arquitetura gótica, os dispositivos de quaestio e
10 “Um conceito assim definido define as características fenomenais da obra
em questão não genericamente, como se descoberta por abstração, mas fundamentalmente, revelando o significado imanente da obra e desnudando a
real raiz de seu ser”. [“Such a concept defines the phenomenal characteristics the work in question not generically, as discovered by abstraction, but
fundamentally, revealing the work’s immanent meaning and laying bare the
actual root of its being”] (Panofsky, 1981, p. 25).
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disputatio escolásticas) (Bourdieu, 1970, p. 147-148). Essa perspectiva prepara a discussão, presente na antropologia da figuração de Philippe Descola (2021), mas exposta em princípio por
Panofsky em suas reflexões sobre a volição artística11, relativa à
articulação de fatores ontológicos, sociológicos e históricos no
estudo das obras de arte.
É certo que a leitura de Bourdieu é altamente investida, mesclando sem dificuldade categorias de sua sociologia
àquilo que pôde ler em Panofsky. Em todo caso, ela dissipa o mistério da transmissão, seja como pós-vida, seja como influência, e
oferece pistas decisivas para que se tente explicar, a partir de uma
leitura intensa de Panofsky, por que a relação de reciprocidade
entre história e historiografia esteve na base de uma articulação
específica entre geral e particular na história da arte do século
XX. Ao abandonar uma intuição sintética vagamente definida em
nome de esquemas historicamente reconstruídos com a instrução escolar e as ações mais ou menos inovadoras que dão origem
aos artefatos que denominamos obras de arte, a transformação
dos esquemas e do habitus atrelado a cada um deles transforma
a própria série em que são arrolados, o que, retrospectivamente,
faz das séries anteriores esboços das seguintes (Bourdieu, 1970,
p. 161). Se essa premissa for válida, fica em segundo plano a oposição entre um fundo geral da cultura e os casos específicos que
o confirmam ou desmentem, e o ponto a desenvolver seria: em
que medida a posição “humanista” de parte importante da historiografia dos séculos XIX e XX, ao visualizar programaticamente
uma relação de reciprocidade com a forma cultural elevada que
classificou como Renascimento, a tornou, ao mesmo tempo, o
único objeto verdadeiramente à altura desta historiografia, precisamente por prenunciá-la?

11 O acento, como vimos, recai na tentativa de situar princípios esquemáticos
a partir dos quais os artefatos são construídos e percebidos. Panofsky de fato
inscreve esses fundamentos do estilo no horizonte da ontologia (Panofsky,
1981, p. 25).
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DAS MUITAS VIDAS DO PASSADO – NACHLEBEN,
HISTÓRIA E TEMPORALIDADE EM ABY WARBURG

THE MANY LIVES OF THE PAST.
NACHLEBEN, HISTORY, AND TEMPORALITY IN ABY
WARBURG
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RESUMO: Este artigo propõe analisar o conceito de Nachleben
(vida póstuma) de Aby Warburg e a maneira como ele pode enriquecer a prática historiográfica, oferecendo um caminho para
pensar uma abordagem heterocrônica da história. Por meio de
um recorte transversal na vasta obra warburguiana, analisarei,
na primeira parte, o modo como este conceito impacta a interpretação do Renascimento italiano ao destacar as “trocas recíprocas” entre o passado e presente e as implicações éticas da sua
relação com a Antiguidade. Na segunda parte trato dos efeitos da
“vida póstuma” na operação historiográfica, sobretudo o que significa incorporar a heterocronia como ponto de partida da compreensão histórica e como isso se desdobra, finalmente, numa
escrita que opera na chave da montagem.

1 Professora adjunta do departamento de História da Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF). E-mail: naiaradamas@gmail.com. ORCID:
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Imagem: Revista de História da Arte – 117
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ABSTRACT: This article aims to explore Aby Warburg’s concept
of Nachleben [afterlife] and its potential to enrich the practice of
historical writing, in the sense it could offer a way to think about
a heterochronic approach to history. Through a cross-section in
Warburg’s work, I will analyze, in the first part, the way this concept changes the interpretation of the Italian Renaissance by
focusing on the “reciprocal exchanges” between past and present, as well as the ethical implications of its engagement with
Antiquity. In the second part, I will address the impact of this
concept on the historiographical operation, especially what it
means to incorporate heterochrony as a starting point of historical understanding and how this results in a way of writing
history that operates according to the logic of montage.

Keywords: Aby Warburg; Historiography; temporality;

I. Aby Warburg e os historiadores
Nos últimos anos pôde-se notar um retorno decisivo à
obra do historiador alemão da arte, Aby Warburg (1866-1929). Um
rápido passar de olhos na extensa lista bibliográfica publicada
recentemente pela La Rivista di Engramma (2020) mostra como
seus trabalhos têm sido relidos e rediscutidos a partir de um
recorte abrangente e interdisciplinar que vai desde a História da
Arte e os estudos visuais, passando pela antropologia e os estudos literários, até chegar ao campo da neurociência. No interior
desse amplo espectro de abordagens e problemas, há, contudo,
um traço constante que marca o diálogo recente com a sua obra.
Com frequência, a imagem de Warburg é associada à figura do
pioneiro e do outsider visionário que abriu caminhos que se
oferecem agora como saídas importantes para os impasses contemporâneos dos campos de pesquisa que escolhem colocá-lo
na condição de precursor. Esse movimento de retorno promove
uma inversão temporal interessante: o futuro aparece não como
uma busca pelo desconhecido, mas como uma volta às origens,
ou mais precisamente, como uma volta a um passado reinvestido
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de um forte senso de possibilidade. Ao tratar da “vida póstuma”2
da obra de Aby Warburg, David Marshall trata justamente dessa
inflexão particular do termo “origem” como futuro do passado:
A origem é definida não pelo seu passado, mas por seus
futuros. Ela é definida pela multiplicidade de suas várias
histórias futuras. A verdadeira origem é o ponto para o
qual as pessoas continuam retornando de modo a encontrar novas variações. Subdeterminada, desordenada,
recombinável – a origem é uma constelação de potencialidades. Aby Warburg é uma origem desse tipo (Marshall,
2017, p. 646).

Talvez um dos exemplos mais significativos desse
retorno à obra de Warburg em busca de uma “constelação de
potencialidades” seja a tentativa recente de refundar o campo
da história da arte promovida pelo historiador e filósofo da
imagem, George Didi-Huberman. Diante dos embaraços de uma
história da arte dominada pela Iconologia, ele defende a necessidade urgente de uma mutação epistemológica que colocasse
em suspeição todos os pressupostos convencionais do saber
sobre as imagens. Para isso seria imperativo remover a figura
de Warburg da condição protocolar de “reverência-referência” a que ele havia sido submetido na memória disciplinar, de
modo a incorporar toda a complexidade teórica de seu legado,
assim como os riscos que este representava “para a própria
história, para sua prática e para os seus modelos temporais.”
(Didi-Huberman, 2013a, p. 12) A figura “perigosa” que emerge
desse projeto de refundação não é mais aquela do “pai da iconologia”, mas a de Warburg “como nosso fantasma”3 que retorna
do “exorcismo” promovido por seus herdeiros intelectuais para
2 Optamos por traduzir Nachleben por “vida póstuma”, seguindo a decisão
editorial da tradução recente do livro de Warburg (2018), A presença do
antigo, feita por Cássio Fernandes. O uso de outros termos como “pós-vida” e
“sobrevivência” estará ligado à tradução específica do termo tal como usado
por comentadores.
3 “Warburg, como nosso fantasma” é o título de uma das seções do primeiro
capítulo do livro, A imagem sobrevivente, de G. Didi-Huberman. Em suas palavras: “Assim seria Warburg nos dias atuais: um sobrevivente urgente para a
história da arte. Nosso dibuk. O fantasma da nossa disciplina, falando-nos a
um só tempo de seu (nosso) passado e de seu (nosso) futuro” (Didi-Huberman,
2013b, p. 29-30).
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assombrar a história da arte com as indeterminações e patologias de um tempo fantasmagórico e sintomático. A “História da
arte como disciplina humanística” de E. Panofsky – com a sua
ênfase na legibilidade das imagens – deveria se transformar
numa disciplina anacrônica que, operando a partir do conceito
warburguiano de “sobrevivência” [Nachleben], abre-se definitivamente para o redemoinho temporal das imagens, formado,
segundo as lições warburguianas extraídas por Didi-Huberman,
por “longas temporalidades e fissuras de tempo, latências e sintomas, memórias fugidias e memórias ressurgentes, anacronismos e limiares críticos” (Didi-Huberman, 2015, p. 51).
Esse movimento de insurgência contra os cânones da
história da arte foi decisivo para a ampliação do seu repertório
de objetos, métodos e problemas nos últimos anos (Lissovsky,
2014, pp. 305-322). No entanto, mesmo que se considere a relação inextricável do pensamento de Warburg com o mundo das
imagens, é importante reconhecer que o potencial teórico de
seu trabalho não se esgota no campo dos estudos visuais. Sinal
disso é a difusão dessa iniciativa de releitura crítica por outras
disciplinas e áreas de conhecimento em que o diálogo com o seu
“saber-montagem” promete a criação de novas vias heurísticas
e o refinamento de instrumentos de pesquisa.4 Esse é o caso da
história e da teoria da história onde é possível notar um interesse cada vez mais acentuado em estabelecer uma interlocução
com os principais conceitos da semântica warburguiana, interesse, aliás, que não é totalmente novo. No percurso que marca a
recepção de Warburg no campo historiográfico, o ensaio de Carlo
Ginzburg (1965), de A. Warburg a E. H. Gombrich: notas sobre um
problema de método, representa um dos momentos mais significativos, na medida em que seu gesto de interpretar a história da
arte de Warburg como um “modo de História Cultural” (Wood,
2014, p. 9) ampliou a possibilidade de os historiadores travarem
um diálogo valioso e produtivo com o seu repertório de ideias e
conceitos. Todavia, se nessa oportunidade a atenção de Ginzburg
se concentrou nas contribuições que o “método warburguiano”
poderia oferecer para a pesquisa histórico-cultural – especialmente em relação ao uso das fontes figurativas e ao risco da circularidade hermenêutica –, as incursões mais recentes dos historiadores na obra de Warburg parecem motivadas, sobretudo,
pela forma como ele lidou com o problema do tempo histórico.
4 Esse é o caso, por exemplo, do uso recente do Atlas no campo dos estudos
literários (Trentin, 2017, p. 101-29).
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Esse deslocamento de ênfase se alinha com o crescimento da atenção crítica dedicada à questão do tempo e da
temporalidade. Num momento em que se coloca em jogo a
própria possibilidade de continuar operando com a concepção
homogênea e linear de tempo único herdada do historicismo,
o tema da multiplicidade temporal se estabelece como um problema historiográfico urgente e incontornável, como afirma M.
Salomon, “já há décadas, o tempo pluralizou-se. Ele declinou
do singular por meio do qual os historiadores habituaram-se a
reconhecê-lo e irrompeu em novas formas, múltiplas, policrômicas” (Salomon, 2018, p. 9). O tempo não-linear que emerge
da “ruína da unicidade temporal” se contrapõe ao conceito
moderno de temporalidade – de caráter sucessivo, futurista e
acumulativo – para enfatizar a persistência do passado no presente. Diante dessa mudança, que produz uma verdadeira vertigem temporal no interior da disciplina histórica, fica cada vez
mais clara a necessidade de elaborar um vocabulário conceitual que permitisse imaginar, figurar e problematizar a multiplicidade temporal, bem como extrair suas implicações éticas
(Lorenz & Bevernage, 2013, p. 13). Não é por coincidência, portanto, que o “renascimento” de Warburg aconteça no momento
em que se tenta desenvolver teorias mais complexas e com
nuanças da temporalidade, considerando que nessas conjunturas críticas “os historiadores retomam e às vezes redescobrem o vocabulário e os trabalhos heterocrônicos do passado”
(Salomon, 2018, p. 24).
A nova atualidade concedida ao conceito warburguiano de “vida póstuma” [Nachleben] na historiografia contemporânea indica justamente a disposição para encontrar formas
concretas e sofisticadas de pensar o pluralismo temporal, sobretudo em relação ao problema da multidirecionalidade e da sobreposição de tempos. Na introdução da Rethinking Historical Time
(2019), uma coletânea que reúne propostas recentes para “repensar o tempo histórico”, L. Olivier e M. Tamm fazem questão de
colocar Warburg ao lado de Walter Benjamin, como precursor
de uma história anti-positivista e de uma “teoria anti-historicista do tempo e da temporalidade”. Considerando o interesse
recente por modelos alternativos de temporalização, a sua prática historiográfica ajudaria não só a mostrar que “cada período
compreende simultaneamente elementos do passado, presente
e futuro”, como também a redefinir as relações temporais, “anacronizando e desorientando a história” (Olivier, & Tamm, 2021,
p. 5). Mas se Warburg é, de fato, o que significaria tomá-lo como
guia, convertendo o passado “vencido” da disciplina em seu
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futuro promissor? O que nós historiadores, que não trabalhamos
com arte e imagem, teríamos a ganhar em transformar Warburg
em “nosso fantasma” – para retomar a expressão provocativa de
Didi-Huberman – permitindo, assim, que ele nos assombrasse
com sua imaginação histórica, seus métodos e problemas?
Essas perguntas, claro, são imensamente amplas e
complexas. Responder a cada uma delas iria muito além das
intenções bem mais modestas deste artigo. De todo modo,
a minha proposta é começar a explorá-las – mesmo que de
forma tentativa e sem me dedicar mais detidamente ao tema
das imagens – assumindo como ponto de partida uma questão
que é mencionada apenas en passant no texto de L. Olivier e M.
Tamm quando abordam as implicações práticas de um possível
encontro dos historiadores com a obra warburguiana. Citando
a assistente de Warburg, a historiadora da arte Gertrud Bing,
eles sugerem que o tema da “vida póstuma” transformaria a
ideia de tempo e de tradição ao promover um deslocamento
decisivo do problema da influência – entendida como uma
forma passiva de aceitação que opera a partir de uma temporalidade sucessiva e cronológica – para uma escrita da história
atenta às formas de “enfrentamento” [Auseinandersetzung]5
entre o presente e o passado (Olivier, & Tamm, 2021). Nesse
novo arranjo, a imagem do tempo como fluxo ininterrupto e
contínuo deve ceder o lugar para uma temporalidade recursiva
composta por saltos e latências. A ênfase recai agora sobre a
historicidade constitutiva das relações temporais – algo que,
surpreendentemente, nunca se consolidou como uma auto evidência para o historiador disciplinado – trazendo para o centro
da investigação histórica as formas de permanência e de uso do
passado no presente.
É a partir dessa questão do vínculo entre presente
e passado, formado por negociações, apropriações, ajustes e
5 De acordo com Papapetros, Auseinandersetzung “literalmente significa justaposição, debate, discussão, algumas vezes até mesmo confrontação”. Warburg
utiliza esse termo e algumas derivações, como Auseinandersetzungsenergie
(“energia confrontatória”, ou ainda, “energia dialética”), ao longo de diversos
ensaios. A minha opção pela tradução como “enfretamento” é porque acredito que essa palavra consiga preservar melhor o duplo sentido do “tomar
em consideração”, examinar (por exemplo, ter que enfrentar uma questão
difícil), e o aspecto mais agonístico da contestação (bater de frente, resistir,
disputar um adversário) (Papapetros, 2003, p. 173).
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incoerências, que pretendo entrar no imenso labirinto que
é a obra de Warburg – sem falar, claro, de sua inesgotável fortuna crítica – para analisar o conceito de “vida póstuma” e a
maneira como ele pode ajudar a promover uma abordagem
heterocrônica da história. Para isso, é preciso considerar que
a discussão sobre a temporalidade da Nachleben não se esgota
na indisciplina de Warburg frente ao tempo linear do historicismo, mas se faz presente também no modo como ele coloca
a própria operação da imaginação histórica – isto é, as formas
de figurar, organizar e dar sentido ao passado – no centro da
sua ciência da cultura (Emden, 2003, p. 310), atribuindo-lhe a
tarefa de investigar “as trocas recíprocas entre o presente e o
passado” (Warburg, 2007a, p. 907). Voltar-se para essa questão
permite inscrever o trabalho com as imagens, que é um aspecto
já bastante explorado da “vida póstuma” do historiador alemão,
no quadro mais amplo de uma preocupação historiográfica
interdisciplinar que transforma o próprio tempo da memória e
da história – as formas de persistência, atualização e metamorfose – no problema por excelência de sua Kulturwissenschaft.
Ao considerar a história da perspectiva do futuro do passado,
Warburg consegue registrar em imagens e palavras as muitas
vidas que o passado vive no tempo.
O percurso que proponho para começar a explorar essas questões divide-se em duas partes e se organiza em
torno do desejo de pensar com Warburg e a partir de Warburg,
num gesto hermenêutico que se mantém firmemente ancorado em seus trabalhos. A primeira parte trata do conceito de
Renascimento e o modo como a ideia de Nachleben complica o
enredo e as formas lineares de periodização, enfatizando uma
dinâmica de “enfrentamento” com o mundo antigo carregada de
implicações éticas. Na segunda parte analiso os efeitos da “vida
póstuma” na operação historiográfica, sobretudo o que significa
incorporar a heterocronia como ponto de partida da compreensão histórica e como isso se desdobra, finalmente, numa escrita
que opera na chave da montagem. Num momento de grande
preocupação com os limites epistemológicos e éticos (e mesmo
estéticos) do tempo da história disciplinar, espero oferecer algumas reflexões iniciais sobre como a obra de Warburg pode contribuir não só no sentido de encontrar saídas para os impasses
de uma noção persistente de tempo linear e homogêneo, mas
especialmente para a produção de uma forma multifacetada e
dialética de imaginação temporal.
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II. A “vida póstuma” do Renascimento: O futuro do
passado
No final do século XIX, entrar na história da arte
pela “via real do Renascimento”, como destaca Didi-Huberman,
significa entrar numa polêmica teórica sobre o próprio estatuto, o estilo e os desafios do discurso histórico em geral (DidiHuberman, 2013b, p. 60). Isso porque o “Renascimento” como
fenômeno histórico específico e como projeto estético-formal
trans histórico descreve, em primeiro lugar, uma relação com
o tempo. Fala-se em retorno, em ressurreição, em renascença
– termos que expressam um vínculo fundamental com a história e uma forma de convocar o passado para reinscrevê-lo no
interior do presente, saltando para fora da sucessão linear da
cronologia de modo a construir uma outra ordem dos tempos.
A fim de tornar o Renascimento compreensível em toda a sua
complexidade é preciso prestar contas com os limites da gramática temporal e as ferramentas de temporalização à disposição
do historiador. A noção eucrônica de época, a coerência artificiosa do estilo histórico-artístico, a positividade factual muitas
vezes mesquinha do “que realmente aconteceu”, a ideia da unidirecionalidade do tempo histórico – todas essas categorias que,
naquele momento, formam o repertório da operação historiadora – pareciam insuficientes para lidar com um fenômeno que,
feito do anseio de reverter o fluxo do tempo, projeta o passado
como algo que deve vir depois do presente. Mais do que um simples problema de periodização, de localizar eventos no percurso
de uma linha reta, o Renascimento tensiona o discurso histórico
justamente porque demanda uma reflexão a respeito do efeito
da história sobre a própria história, ou seja, do gesto que coloca
o passado, seja ele inventado ou “exumado”, no coração do presente – no seu centro pulsante e no seu horizonte de desejo.
Assim, caso pretenda decifrar a trama temporal
complexa do Renascimento, a ciência histórica tem que sofrer a
perda de seu próprio eixo para poder, enfim, experimentar vertiginosamente o tempo. É isso, em grande medida, o que a noção
de “vida póstuma” [Nachleben] faz. Em seu projeto de investigar
a “influência da Antiguidade sobre a cultura do Renascimento
europeu em palavras e imagens” (Warbug, 2004, p. 24), Warburg
torce o tempo sobre si mesmo até que ele possa ser, simultaneamente, anterior e posterior, com continuidade temporal e disrupção cronológica, original e multiplicidade. De acordo com
U. Raulf, a “vida póstuma” precisa ser entendida como um “conceito híbrido” no qual se conjuga tanto o problema erudito da
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influência, quanto o tema perturbador [unheimlich] da pós-vida
fantasmagórica do passado:
A Nachleben é uma noção temporal, ela visa a posteridade
de uma época e seu reaparecimento atrasado ou sua presença fantasmagórica em outro tempo. Ela supõe uma justaposição ou inflexão de tempos, literalmente complicatio,
no sentido de um tempo dobrado, estratificado, multicamadas (Ulrich, 2016).

A complicação temporal introduzida pelo problema
da “vida póstuma” permite ver um outro Renascimento. Partindo
da imagem coesa e, de certo modo, estática criada por seu mestre,
J. Burckhardt (2003), em A cultura do Renascimento na Itália
(1860)6, Warburg esboça o retrato de uma “época de transição”
que, oscilando entre o velho e o novo perde não só a clareza dos
seus contornos espaciais e cronológicos, como também o sentido
teleológico que havia estabelecido o Renascimento enquanto
um período triunfante na marcha da história europeia em direção à modernidade. No lugar de um movimento resoluto que leva
ao surgimento do indivíduo moderno – que, nesse momento,
segundo a narrativa burckhardtiana, descobre a si mesmo e ao
mundo – tem-se um itinerário não-linear atravessado por um
forte senso de incerteza, no qual a relação entre o presente e o
passado se dá por meio de “interrupções, retomadas, inversões,
regressões, pausas e acelerações” (Nicastro, 2019, p. 86).
Essa dessincronia produzida por ritmos temporais
heterogêneos inviabiliza o recurso a formas mais convencionais de periodização no campo da história. Num gesto polêmico
contra os “guardas de fronteira” que policiam os grandes marcos
da história europeia – dependentes, em grande medida, de uma
noção retilínea e unidirecional do tempo histórico – Warburg se
propõe a “lançar luz sobre o nexo que há entre os grandes processos gerais do desenvolvimento”, de modo que seja possível revelar
os pontos de fratura e continuidade que definem o Renascimento,
a Idade Média e a Modernidade como “épocas conectadas entre
si” (Warburg, 2015a, p. 128). No interior dessa rede, onde o tempo
espacializado da sincronia e o tempo entrecortado da diacronia
se cruzam em pontos diferentes e segundo lógicas próprias, prevalece um senso de permeabilidade que tira o acento da emergência súbita do novo para colocá-lo na “errância” [Wanderung]
6 Sobre a relação entre Warburg e Jacob Burckhardt, ver Fernandes, C. (2020).
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dos produtos culturais, transformando os caminhos e os contratempos pelos quais se chega a herdar o passado no objeto privilegiado da sua ciência da cultura. Conforme afirma em seu ensaio
sobre o Palácio Schifanoia (1912), é esse processo de migração e
assimilação do legado antigo – escondido sob os escombros de
sua transmissão – que define o período renascentista como a
“época da perambulação internacional de imagens que nós, com
excessivo misticismo, chamamos de Renascimento” (Warburg,
2015a, p. 128).
A intenção de Warburg de desmistificar a coesão
temporal do Renascimento, mostrando-o em sua estrutura
palimpséstica, leva ao abandono da ideia de “redescoberta da
Antiguidade” que durante muito tempo marcou a fortuna crítica
desse conceito na história da arte e da cultura. Quando se pensa
a cultura renascentista a partir do problema híbrido da “sobrevivência” e da “pós-vida” (Raulf, 2016), não se trata mais de um
retorno puro e simples às origens clássicas, mas da relação estabelecida entre o presente vivo do Quattrocento italiano, no qual
humanistas e artistas desejavam refundar a história através da
criação de uma filiação alternativa para o seu próprio tempo, e
o passado ao qual remetia os restos materiais dispersos e, por
vezes, “deformados” (como nos signos astrais) do mundo antigo.
É nessa chave dialética, e resolutamente histórica, que Warburg
interpreta o anseio de restauração dos renascentistas: o que
importa é, sobretudo, a “energia confrontadora” investida no
gesto de incorporar – no sentido forte de trazer para o corpo, de
tomar posse – a herança dos valores expressivos da Antiguidade.
Colocando em primeiro plano os embates envolvidos no engajamento com a tradição, a História da Arte warburguiana volta-se
para o problema de qual Antiguidade o Quattrocento desejava
restaurar, rastreando e catalogando as modalidades de empréstimo e usos do passado antigo num momento em que a cultura
artística do Renascimento trava um conflito consciente e difícil,
para afirmar um “novo sentimento da vida” frente à rigidez do
universo existencial e figurativo do Gótico.
Desde sua dissertação sobre O Nascimento de Vênus e
Primavera de Botticelli de 1893 (Warburg, 2015b, p. 27-86), onde se
propõe a responder o que, na Antiguidade, interessava aos artistas do Quattrocento, o problema da “vida póstuma” se materializa concretamente por meio do recurso a uma forma de temporalização baseada na conjunção entre o tempo longo e recursivo
das sobrevivências do mundo antigo e o tempo breve e contingente das decisões estilísticas. É partir desse “tempo dobrado”
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da Nachleben – articulado na interface entre morfologia e história (Settis, 2004, p. 23-34) – que Warburg consegue mostrar que
o Renascimento empresta do mundo antigo aquilo que vê como
a sua própria novidade (Pinotti, 2001, p. 108), ou seja, o senso
renovado de animação intensificada das Pathosformeln [formulações de pathos] empregadas, agora, para expressar emoções
suprimidas pelo código figurativo medieval e cristão. A ênfase
colocada nos usos da linguagem gestual superlativa para representar a “vida em movimento” permite ainda revelar, na contramão do classicismo de J. J. Winckelmann, “a dupla riqueza estilística do Antigo”, dotada de modelos que contemplavam tanto
a bela regularidade da compostura apolínea, quanto a explosão
dionisíaca da “mímica pateticamente intensificada” (Warburg,
2018a, p. 65-77). Entre o legado “bipolar” da Antiguidade pagã e
o presente cristão – afirma Warburg em seu ensaio sobre A Arte
do Retrato (1902) – equilibra-se o Renascimento como “época
de transição que, sem qualquer pose heroica, aceita o novo sem
abandonar o velho” (Warburg, 2013a, p. 129).
Nessa rica trama temporal, o Renascimento é recortado por uma série de incongruências e sobreposições expressas, sobretudo, por um forte senso da “contemporaneidade do
não-contemporâneo”, tão eloquentemente representado no
corpus warburguiano pela Pathosformel da Ninfa – a “deusa no
exílio” que, ressurgida em Florença, invade com “passo ligeiro”
o espaço pictórico rígido e sóbrio de O Nascimento de São João
Batista de Domenico Ghirlandaio (Warburg, 2018b). Esse tipo de
atenção para o contratempo das “formulações de pathos” aponta
para longe de uma preocupação formal e iconográfica em direção
a uma abordagem temporal, cuja ênfase recai não no conteúdo
da forma, mas no processo que a atravessa e constitui (Johnson,
2012). Mais do que eventos estéticos, as Pathosformeln investigadas no projeto da Nachleben der Antike são eventos temporais,
pequenos redemoinhos no curso da história que, a partir de
um centro anímico comum, giram em todas as direções temporais. De acordo com G. Agamben, elas são “híbridos de matéria
e forma, de criação e performance, de primeiridade [primavoltità] e repetição. (...) São feitas de tempo – cristais da memória
histórica, fantasmati em torno dos quais o tempo escreve a sua
coreografia” (Agamben, 2012, p. 28).
A proposta de Warburg é justamente mapear essa
coreografia temporal a partir de uma “fenomenologia da revitalização do antigo” (Warburg, 2004, p. 23) atenta ao aspecto
cultural e histórico do diálogo estabelecido por aqueles que
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mobilizam o acervo de imagens, figuras e símbolos do mundo
antigo com o desejo de se libertar das velhas fórmulas figurativas. Na medida em que o conteúdo das “formulações de pathos”
permanece puramente virtual até o encontro com a “vontade da
época”, a sua atualização contingente e específica serve como
um índice temporal do entrelaçamento dialético entre presente
e passado, permitindo que se olhe simultaneamente “para frente
e para trás no tempo” (Johnson, 2012, p. 18). Na introdução do
Atlas Mnemosyne7, obra inacabada em que cataloga in figura a
“vida póstuma” da Antiguidade, ele afirma que “a obrigação de
se confrontar com o mundo das formas constituído dos valores expressivos pré-cunhados (...) assinala a crise decisiva para
todo artista que pretende afirmar a própria personalidade”
(Warburg, 2007b, p. 224). Assim, muito mais do que problemas
de ordem formal e estética, as soluções estilísticas adotadas
pelos artistas são analisadas como decisões éticas que definem
um posicionamento frente à herança “bipolar” da Antiguidade
– presa, de acordo com Warburg, no interior de um movimento
pendular entre apolíneo e dionisíaco, razão e desrazão, lógica
e magia. A questão da interiorização dessa herança pela cultura do Renascimento coloca em primeiro plano o problema do
“enfrentamento” [Auseinandersetzung] entre presente e passado
através da investigação dos mecanismos de recusa, assimilação,
distorção e inversão das formas expressivas ambivalentes do
mundo antigo. É nessa luta decisiva entre o êxtase e a sofrósina
que se decide, finalmente, qual Antiguidade será despertada do
seu sono inquieto nos sarcófagos antigos.
Isso significa considerar que a temporalidade da
“vida depois da vida” da Nachleben não deve ser pensada como
um simples retorno, mas como um ato de ressurreição no qual
“os mortos não voltam por eles mesmos, mas são ressuscitados e
trazidos de volta à vida pela arte e pelos artistas” (Raulff, 2016). É
nesse gesto de reanimação do mundo dos mortos – gesto do qual
participa também o historiador que devolve o timbre às “vozes
inaudíveis” dos mortos (Warburg, 2013a, p. 213) – que se inscreve
7 O Atlas Mnemosyne é o projeto ao qual Warburg dedicou os últimos anos de
sua vida (1924-1929) e com o qual esperava retomar e aprofundar toda a sua
obra dedicada ao estudo da “vida póstuma” da Antiguidade. Para isso, reuniu
mais de mil imagens que, dispostas em 63 pranchas, permitiam mapear
as “peregrinações” das imagens e símbolos do mundo antigo, assim como
as suas reaparições e metamorfoses num recorte temporal que ia desde a
Antiguidade até o mundo contemporâneo.
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a dimensão perturbadora e espectral da “vida póstuma”. Na
Kulturwissenschaft warburguiana, pensada para servir como
uma “história de fantasmas para gente grande”, não se trata
apenas do que se faz com o passado, num nível consciente e deliberado, mas o que o passado faz com aqueles que, na esperança
de forjar um novo sentimento de vida, conjuram a ajuda dos
espectros e dos monstros que habitam os abismos profundos
da história, onde “a matéria se estratifica acronologicamente”
(Warburg, 2007b, p. 222). O que esses seres temíveis anunciam
com a possibilidade sempre renovada do seu retorno à superfície
é que há sempre um resíduo, uma carga de superstição e medo
gravada nas formas da “vida em movimento” da Antiguidade
pagã que ameaça qualquer simples operação de citação e cópia.
Diante desse perigo, o artista, assim como o historiador, deve
mobilizar sua “energia dialética” [Auseinandersetzung] para
resistir às forças inquietantes que ameaçam enterrá-lo – como
Warburg descobriu, de forma trágica, em sua própria psiquê.8
Essa “energia dialética” é o resultado final de uma
operação frágil e vacilante de distanciamento que interpõe
um intervalo [Zwischenraum] entre o artista/historiador e a
herança de uma “massa de impressões”, colocando-o, assim, em
condições de mediar e moderar o “material explosivo do passado”. De acordo com M. Ghelardi, é essa distância que “torna
possível a aparição de uma atitude que permite objetivar o
passado e assim lhe tornar disponível, mesmo que os aspectos
patológicos e fóbicos originais (...) não possam jamais ser desvitalizados” (Ghelardi, 2016, p. 232). Esse gesto de objetivação aparece como o resultado da criação de um “espaço de pensamento”
[Denkraum], no qual se torna possível a apreensão crítica dessa
herança e, por conseguinte, o confronto decisivo capaz de ressignificar o passado à luz das demandas afirmativas do presente. O
deslocamento da questão da distância do domínio simplesmente
temporal para o domínio ético mostra que o intervalo entre presente e passado não é fixo, mas funciona a partir de uma lógica
que é ela própria histórica, contingente e instável. Desse modo, a
distância histórica, que na gramática historicista é responsável
por abrir uma brecha entre as instâncias temporais, perde sua
condição de traço inato de um tempo considerado linear e irreversível. Ao contrário, a distância histórica se mostra como uma
8 Depois de um grave surto psicótico em 1918, Warburg passou seis anos internado (1918-1924), a maior parte deles numa clínica em Kreuzlingen, onde foi
diagnosticado e tratado como “esquizofrênico” (Damas, 2020, p. 41-75)
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construção cultural, como um gesto performativo que, como no
caso do Renascimento, é capaz de executar um “salto” temporal
de modo a inventar uma genealogia alternativa para o próprio
presente, transformando o passado remoto da Antiguidade em
mais atual e decisivo do que o passado cronologicamente próximo do mundo medieval.
Nessa leitura ética da questão da “vida póstuma”
a herança antiga funciona para Warburg como uma espécie
de “ponto de observação”. O exame crítico do modo como a
Antiguidade se atualiza ao longo do tempo permitiria estabelecer uma visão sinóptica e bifronte que, tal como na imagem de
Janus, consegue olhar, ao mesmo tempo, para frente e para trás,
fornecendo o que G. Bing chama de um “duplo par de lentes”:
a que foca no passado mesmo, tal como ele se apresenta através dos seus restos materiais, e outra que mapeia as rotas por
meio das quais o conhecimento desse passado foi adquirido. “A
história que cada época conta, deliberadamente ou por implicação, de sua própria antiguidade remota, lança uma luz refletida em ambas as direções” (Bing, 1965, p. 309). Esse jogo entre
retrospecção e projeção se funda no reconhecimento de que a
Antiguidade não está simplesmente dada, mas é antes o resultado de uma operação da imaginação histórica que integra o que
restou dessa época dentro uma nova configuração de sentido.
O efeito determinante do futuro do passado aparece
de uma forma eloquente na conferência de Warburg sobre
Rembrandt (1926) quando afirma que “depende realmente da
constituição subjetiva do nascido depois, mais do que caráter
objetivo da herança clássica, se sentimos que ela nos desperta
ação passional ou induz à calma da sabedoria serena” (Warburg,
2007b, p. 635). Com isso, ele mostra não só o caráter historicamente contingente e subjetivo da “vida póstuma” do mundo
antigo – da qual ele participa na condição de intérprete e herdeiro
–, mas também como o sentido da Antiguidade não é intrínseco
ou imutável, pertencendo, antes, ao domínio da recepção, isto é,
materializa-se apenas no encontro com os “nascidos depois” e
está sempre aberto ao desejo de “recomeçar”. No parágrafo final
da conferência, incluído posteriormente quase como um inciso,
Warburg conclui de maneira a produzir uma última torção no
conceito de Renascimento, fazendo-o desprender-se de seu contexto histórico específico para torná-lo, finalmente, um índice
temporal não do passado, mas do próprio presente: “Toda época
tem o Renascimento da Antiguidade que merece” (Warburg,
2007b, p. 635).
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III. Montagens do tempo: O passado se abre
Em 1923, numa carta a sua esposa, Mary, Warburg
define o Renascimento nos termos de uma “re-generação através da re-memoração [sic] (transformação)” (Warburg, 1999, p.
282). A reunião desses dois aspectos, generativo e rememorativo, associados ainda a um princípio de mudança, define em
linhas gerais o impacto da questão da “vida póstuma” no tempo
do Renascimento. Nessa fórmula breve o que está em jogo é
o entrelaçamento de duas orientações temporais diferentes,
reforçada, inclusive, pelo uso do hífen: trata-se de gerar de novo
(presente/futuro), de lembrar mais uma vez (presente/passado),
operação que resulta numa “transformação” produzida pela
combinação com o prefixo em destaque “re” (re-generação/
re-memoração). Dentro dessa operação, o gesto de retorno que
marca o Renascimento só pode começar por um ato de criação:
porque o passado ao qual se deseja retornar não existe mais, ou
melhor, existe apenas em seus restos e fragmentos, ele é trazido
de volta à vida por meio de uma recriação. Ao tempo circular e
recursivo da história da “posteridade” do passado, soma-se o
tempo flutuante e descontínuo da produção do novo, daquilo
que vem depois, rompendo, desse modo, as margens de um circuito reiterativo das formas para mostrar o retorno como repetição que produz diferença. Do ponto de vista das implicações
diferenciais da Nachleben, não se trata nem de identificar uma
primeiridade absoluta na vida das formas – o que levaria a ter
que sair da história em direção aos “misteriosos abismos da mãe
grega” no território do mito (Warburg, 2018a, p. 132) – nem de
afirmar a sua autonomia radical em relação às amarras da tradição, mas de registrar o movimento de correlação e reciprocidade
entre o presente e o passado que as constitui. É na intersecção
entre essas esferas temporais que se estabelece o espaço liminal
e ambivalente na qual Warburg situa o Renascimento como processo de rememoração para o qual a Antiguidade se revela tanto
um modelo, quanto o produto de sua invenção, o que evidencia,
segundo Pinotti, “a verdadeira poiesis da Mnemosyne” (Pinotti,
2013, p. 11).
Para voltar no tempo e recomeçar é preciso imaginar.
Em seu ensaio sobre Warburg e Ernst Bloch, A reinvenção da
primavera, Didi-Huberman afirma que esse gesto “irá se desenvolver, então, porque temporalmente recomeçante [recommençante] – isto é, aberta a um começo do futuro, mas efetuando o
re – do retorno ou da repetição –, em todas as direções do tempo”
(Didi-Huberman, 2020, p. 83). Na ação de olhar para trás para
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olhar para frente, a imaginação temporal funciona como uma
faculdade “estrutural e morfológica” que subsidia uma relação
com o passado que é, simultaneamente, projetiva e retrospectiva. O que ela faz, sobretudo, é decidir o que, no recomeço,
“retorna ou se repete ou se prolonga”. Para isso salta no tempo
tecendo relações e genealogias alternativas ao perseguir os “fios”
de semelhança que a levam até “fontes desconhecidas”, inventadas na dupla acepção de que são, ao mesmo tempo, construídas
a partir da imaginação e exumadas, no sentido da intervenção
arqueológica na qual o vestígio permite “restituir algo, apesar de
tudo” (Didi-Huberman, 2020, p. 83). Da perspectiva da imaginação o que se encontra no passado é indissociável daquilo que já
se estava buscando: os restos que serão resgatados das cinzas do
tempo são aqueles capazes de responder aos impasses do presente, ganhando, assim, um novo senso de urgência e atualidade.
Nas pesquisas histórico-culturais de Warburg, esse
duplo sentido de “invenção” aparece, especialmente, na sua avaliação do Renascimento como “mistura afortunada” entre criação
artística e um forte senso de autenticidade arqueológica (Warburg,
2013b, p. 367). É partir dela, por exemplo, que se pode entender,
segundo ele, a relação da cultura artística do Quattrocento com o
grupo do Laocoonte, redescoberto numa escavação em Roma em
1506, mas cuja influência como modelo de pré-formação antiga
das “formulações de pathos” não dependeria apenas de seu “tangível retorno”. “Não temo mais ser mal interpretado – escreve
Warburg no ensaio sobre “o ingresso do estilo antiquizante” (1914)
– ao afirmar que, mesmo se não tivesse descoberto o grupo de
sofredores do Laocoonte, o Renascimento o teria, de todo modo,
inventado exatamente em razão de sua perturbadora eloquência
patética” (Warburg, 2018a, p. 131). Desse ponto de vista, o passado
antigo arqueologicamente exumado não é o evento gerador ou a
causa do novo estilo, mas antes uma confirmação do caminho já
percorrido em direção à forma estilizada de “sublime tragicidade”
das Pathosformeln. Essa dinâmica entre criação e exumação termina por produzir um embaralhamento temporal da relação de
anterioridade-posterioridade. A ideia de que o modelo ou imagem
original (Vorbild) vem depois da cópia complica de maneira definitiva a noção cronológica e sucessiva de tempo (Pinotti, 2001,
p. 120). O original aqui, tanto quanto suas variações posteriores,
transforma-se num objeto temporal e ontologicamente instável
no sentido de que a origem, ao contrário do que prevê uma concepção linear e irreversível da história, também não para de se
desdobrar e de se multiplicar em mutações que, ao mesmo tempo,
preservam-na e se desviam dela.
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A condição do Laocoonte como “original ausente”
(Centanni, 2003) pré-inventado pelos artistas renascentistas
é sintomática, portanto, das implicações diferenciais da “vida
póstuma” warburguiana e do que ela significa para o ofício do
historiador. Esse jogo de “presenças e ausências exemplares”
tem repercussões explosivas para o conceito moderno de história linear, uma vez que se coloca em rota de colisão com as
categorias de antes e depois, causa e efeito, origem e repetição
que sustentam, em grande parte, os esquemas temporais de
inteligibilidade da historiografia tradicional (de ontem e hoje).
Na medida em que a origem – ou ainda, a fonte – se transforma
também ela em devir e movimento, a operação histórica deve
saber incorporar uma margem de indeterminação na correlação entre os eventos, que perdem a sua fixação no interior de
uma linha reta. O estudo da história a partir da Nachleben não só
desestabiliza o objeto histórico que carrega, agora, o paradoxo
de sua própria incompletude, como também termina por expor
os limites teóricos e metodológicos da periodização e da explicação históricas baseadas na simples sucessão temporal. Inscrita
numa dinâmica que tensiona o tempo cronológico da história e o
tempo recursivo das formas, a escrita da história warburguiana
parte do reconhecimento da dimensão fundamentalmente heurística dos modelos de temporalização produzidos pelo historiador, o que reforça a necessidade de uma prática historiográfica
que seja, ao mesmo tempo, rigorosa, reflexiva e experimental.
No âmbito concreto da pesquisa, a opção de Warburg
por questionar a ideia de sucessão como causa explicativa resulta
num jogo cronológico sofisticado e erudito em que as coordenadas temporais do seu Renascimento nunca se apresentam como
um dado, mas sempre como um “sistema sincrônico de relações”
(Centani, 2012, p. 148). Mais especificamente um “sistema sincrônico de relações” diacrônicas, uma vez que o sentido da “vida
póstuma” como inflexão de tempos implica na identificação de
um entrecruzamento contingente e singular entre múltiplas
linhas temporais que ligam, em cada momento histórico, diferentes passados, presentes e futuros. Essa dimensão heterocrônica da Nachleben aparece de uma forma sugestiva no ensaio
sobre Lutero e a astrologia (1920) quando Warburg discute como
Melâncton e Lutero se engajaram, com graus diferentes de entusiasmo, em disputas políticas envolvendo o mundo obscuro dos
horóscopos e profecias (Warburg, 2015c). Ao invés de desconsiderar a superstição astrológica como fenômeno marginal ou
mero anacronismo, como seria de se esperar de uma historiografia mais convencional voltada para a suposta “modernidade” da
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cultura renascentista, ele defende que a sua sobrevivência serviu
não apenas para preservar o legado do mundo antigo em imagens
e palavras, como também permitiu que racionalismo e mitologia,
matemática e profecia, existissem ao mesmo tempo na cultura do
Renascimento e da Reforma.9 Essa espécie de coabitação temporal fecunda entre humanismo e astrologia na Alemanha reformada não havia sido explorada de forma mais contundente como
problema histórico-cultural por se tratar, segundo Warburg, de
um fenômeno “paradoxal para a concepção histórica que raciocina por linhas retas” (Warburg, 2015c, p. 139). No entanto a inferência aqui parece ser que, tão pronto se renuncie ao modelo
temporal linear, essa contradição se dissolveria para revelar, ao
contrário, as múltiplas linhas, séries e estratos temporais que se
sucedem, se entrecruzam e se justapõem no coração do presente
– ou, nesse caso, do presente do passado.
A ideia de que algo é paradoxal somente em relação
ao modelo de tempo contínuo e homogêneo mostra o valor diferencial e polêmico que o anacronismo tende a assumir na obra
warburguiana. Pode-se dizer, na verdade, que a sua prática historiográfica é mais heterocrônica do que anacrônica, sobretudo
se por anacronismo entendermos o tipo de erro cronológico
que atenta, conforme a doxa historiadora, não apenas contra a
ideia de um passado temporalmente estável, isto é, fixado à distância e irreversível, como também contra a sua integridade,
fator que o tornaria inteligível somente a partir de suas próprias
categorias e valores. O que esse interdito do anacronismo revela
segundo Rancière, é uma forma de figurar o tempo que se sustenta na expectativa – ontológica, em última instância – de uma
identidade essencial do tempo consigo mesmo. Mas o gesto mais
fundamental que a Nachleben executa é, justamente, romper
com essa lógica do pertencimento temporal, reconfigurando a
relação entre presente e passado de maneira a enfatizar as permanências e as “trocas recíprocas”.
9 Sobre a filosofia da história de Warburg, M. Ghelardi afirma: “Não por acaso,
para explicar a sua concepção da história da civilização, tinha elegido como
símbolo a elipse, a qual encerra dois polos, duas zonas diferenciadas. (...) Era
esta polaridade que detinha a energia e o equilíbrio mutável entre as forças
que se contrapõem num frágil equilíbrio, visto que na elipse coexistem contraposições e conjunções de opostos, assim como a época do Renascimento
tinha retido a contraposição de épocas e mentalidades diversas. Esta era, por
assim dizer, sua filosofia da história, que combinava um andamento sincrônico e outro diacrônico (...)” (Ghelardi, 2016, p. 20).
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É por essa razão que o conceito de anacronismo está
fadado a se tornar insuficiente para descrever a complexidade da
“vida póstuma” que, por desatar a linha do tempo, opera, na verdade, conforme uma lógica não-anacrônica. Isso significa que a
Nachleben não pode ser definida em termos de “deriva” temporal
nem de recuo na linha do tempo, mas antes como o encontro, ou
mesmo o choque – para manter o sentido agonístico da noção de
“enfretamento” [Auseinandersetzung] – entre diferentes temporalidades com durações e sentidos próprios. Dessa perspectiva
uma das formas mais promissoras de refletir sobre o lugar da
“anacronia”10 em Warburg, evitando o recurso a uma ontologia
do tempo – e sem entrar na questão da temporalidade específica
da imagem proposta na obra de Didi-Huberman –, é focar no seu
funcionamento como operação heurística, cujo efeito crítico de
(des)montagem tem o potencial de subverter a poética convencional do saber histórico fundada, de acordo com Rancière, na
noção eucrônica de tempo como copresença e copertencimento
dos fenômenos históricos (Rancière, 2011, p. 28).
Se o anacronismo está ligado a uma noção de tempo
que é, contraditoriamente, anti-histórica, pois termina por
ocultar as condições mesmas da historicidade em favor do par
identidade/eternidade, a heterocronia, por outro lado, é o lugar
onde se reafirma de maneira positiva a multiplicidade e a instabilidade de uma concepção histórica de tempo. Isso implica
em assumir como ponto de partida um presente que já é sempre
disjuntivo e que não é capaz de ser contemporâneo nem consigo
mesmo. Nas palavras de C. Nicastro sobre a concepção de tempo
em Warburg, “não se trata de um tempo homogêneo ciclicamente igual a si mesmo, mas do reconhecimento da copresença
de diferentes planos temporais que convivem nas heterocronias
do presente” (Nicastro, 2014, p. 63). Com o abandono do domínio
10 Não à toa, a discussão contemporânea em torno desse tema vem acompanhada de um esforço de dissociar o que o anacronismo representa em termos
de multiplicidade temporal do sentido que lhe foi concedido convencionalmente no âmbito da disciplina histórica. É a partir disso que se pode entender a opção feita, por exemplo, por J. Rancière de substituir “anacronismo”
pelo termo mais neutro de “anacronia”, ou ainda, no campo da história da
arte, a escolha de C. Wood e A. Nagel no livro Anachronic Renaissance pelo
uso do “anacrônico” no lugar de “anacronístico” para se distanciar da conotação negativa do termo como parte do “pressuposto historicista de que todo
evento e todo objeto tem sua localização apropriada dentro do tempo linear e
objetivo” (Nagel, & Wood, 2010, p. 13).
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da pura simultaneidade (estática) da eucronia, onde tudo pertence e coincide com o seu próprio tempo, abre-se o intervalo
do qual emerge o assíncrono, o “fora de lugar”, como a Ninfa florentina, o contratempo que o estudo das trocas recíprocas entre
presente e passado se propõe a investigar por meio da temporalidade recursiva e descontínua da “vida póstuma”. É a abertura
disjuntiva do presente (do passado) que termina, finalmente,
por “desmontar” o senso de totalidade – ligado, como se sabe,
a um princípio narrativo de encerramento – do qual dependem
operações cruciais de produção de sentido na historiografia.
Não sendo mais deduzível a partir da sucessão cronológica e da
explicação causal, o significado dos fenômenos históricos deve
ser recuperado hermeneuticamente por meio de uma intervenção anacrônica do historiador que, a partir do recurso à montagem, remonta a história segundo uma ordem que transcende
a contiguidade espacial e temporal (cronologias lineares, afiliações historicistas) e está ligada à noção de “semelhança formal”
(Trentin, 2017, p. 117).
Por posicionar os objetos um ao lado do outro, a montagem funciona na obra de Warburg como o dispositivo privilegiado para registrar as interlocuções entre presente e passado,
reintroduzindo a simultaneidade a partir de uma nova configuração de sentido. Trata-se agora de criar, seja em palavra ou em
imagem, um espaço dialético no qual é possível produzir, através
de minuciosos “experimentos verificáveis”, um encontro entre o
passado e o presente das formas e ver in actu as fricções, as justaposições e as implicações recíprocas. Segundo Didi-Huberman,
um dos autores contemporâneos mais interessados em explorar
o potencial estético e epistemológico da montagem como instrumento para “ver o tempo”:
Porque não está orientada de maneira simples, a montagem escapa às teleologias, torna visíveis as sobrevivências,
os anacronismos, os encontros de temporalidades contraditórias que afetam cada objeto, cada acontecimento, cada
pessoa, cada gesto. Dessa forma, o historiador renuncia
a contar “uma história”, mas, ao fazê-lo, consegue mostrar que a história não é senão todas as complexidades do
tempo (Didi-Huberman, 2012, p. 212).

Embora o uso da montagem alcance a sua forma
mais bem definida e audaciosa no Atlas Mnemosyne – último
projeto inacabado no qual Warburg desenvolve, junto com uma
anamnese de seu trabalho como historiador da arte, uma forma
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experimental de “teoria da imagem em imagens” (Zumbusch,
2010, p. 122) – a montagem na verdade atravessa a sua obra como
um todo, funcionando como um instrumento heurístico para
figurar a temporalidade flutuante e não-linear da Nachleben. Já
em seus ensaios e conferências é possível ver em ação o mesmo
princípio de quebra cronológica e recomposição simultânea da
montagem que permite aproximar artefatos, personagens, símbolos e imagens separados, muitas vezes, pela distância de séculos. É o que Warburg faz em seu ensaio sobre o ingresso do estilo
antiquizante quando coloca lado a lado como “pontos fixos de
orientação” – de um modo, aliás, que antecipa o arranjo posterior das imagens nas pranchas do Atlas – o arco de Constantino
e o afresco da escola de Rafael no Vaticano, afastados cronologicamente por quase 1200 anos, mas formalmente aproximáveis
pelos vínculos de empréstimo, enfrentamento e inversão que
ajudam a entender a emergência do novo estilo patético all’antica no Renascimento. Referindo-se à necessidade de um tratamento mais amplo do que “uma rígida delimitação cronológica,
conteudista e conceitual” daria conta, Warburg afirma: “No
curso da minha peregrinação através de um território agreste
seguirei por caminhos tortuosos, que serão utilizados como
pontos fixos de orientação para observar para frente e para trás”
(Warburg, 2018a, p. 92). Esse movimento temporal para frente
e para trás é viabilizado precisamente pelo arranjo lateral das
obras que são inseridas, dessa maneira, numa relação artificial e
provisória de contemporaneidade – gesto, aliás, executado pelos
próprios artistas renascentistas ao “atualizarem”, saltando na
linha do tempo, o mundo antigo das formas e que o pesquisador
refaz em sua operação historiográfica peculiar.
Como dispositivo visual e heurístico, a montagem
procede de modo a transformar o intervalo entre os pontos
(provisoriamente) fixos de orientação, marcados sobre o papel
ou a prancha, no locus privilegiado da produção de sentido que
emerge, agora, apenas no interior de uma relação. O que se vê em
funcionamento aqui é uma lógica que, como na imagem dialética
de Walter Benjamin11, coloca elementos opostos numa relação
que não é nem dicotômica nem substantiva, mas antes “bipolar e
tensa”, de modo a preservar, no instantâneo da imagem, o choque
entre diferentes temporalidades. É nesse estado de suspensão
11 Há uma extensa literatura sobre a relação entre Aby Warburg e Walter
Benjamin que destaca, sobretudo, elementos de aproximação e afinidade em
torno do conceito de “imagem dialética”. Sobre isso, ver: Zumbusch, 2010.
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– uma espécie de pausa carregada de energia – que se produz o
espaço intervalar entre “um estranhamento e um novo evento
de sentido” (Agamben, 2012, p. 31). Isso acontece, por exemplo,
no ensaio de Warburg sobre a retratística do Quattrocento em
que, ao colocar lado a lado os retratos dos mercadores florentinos e a prática etrusca-pagã dos bonecos votivos de cera, produz
algo como um “curto-circuito” temporal para colocar em evidência as persistências do passado (Warburg, 2013a). Ou ainda, em
seu texto sobre o último desejo de Francesco Sassetti (1907), no
qual justapõe a figura antiga do centauro e a personagem bíblica
de David, o Deus cristão e a deusa Fortuna, o “bando selvagem”
procissão pagã do baixo-relevo antigo e a cena pia da morte de
São Francisco para mostrar o tipo de solução de “compromisso”
[Ausgleich] – resultado sempre temporário e precário do “enfrentamento” com o passado – que define a personagem enigmática
do “florentino do período de transição” (Warburg, 2013c, p. 178).
Como apontam os exemplos, o próprio conceito warburguiano
de Renascimento traz as marcas desse saber-montagem que
permite superar as limitações do aut aut: como os mercadores
florentinos que rejeitam “o pedantismo inibidor do ‘ou isso ou
aquilo’” (Warburg, 2013a, p. 126), Warburg sustenta em permanente tensão dialética um Renascimento que é ao mesmo tempo
cristão e pagão, arcaico e moderno, antigo e medieval.
À operação da “vida póstuma” de registrar o futuro
do passado corresponde, portanto, a operação não-linear e
retrospectiva da montagem que, por meio de uma justaposição
de tempos, coloca o passado, que antes parecia encerrado, de
novo em movimento, tornando-o possível não apenas no sentido
de que ele está disponível para “reanimações temporais”, como
nas Pathosformeln antigas, mas também de que a sua posteridade redefine constantemente a sua própria constituição. Desse
modo não se trata mais do passado fixo e irreversível da história
linear, mas de um passado que se abre, sempre novamente, para
as demandas do presente e é incorporado a partir de uma confrontação que age reciprocamente nas duas direções – ou seja,
muda o presente e o passado ao mesmo tempo. Ao comentar o
ensaio sobre Manet (1929), no qual Warburg refaz o longo percurso histórico que liga os sarcófagos antigos à pintura “revolucionária” do artista francês, A. Pinotti afirma:
O passado não é uma dimensão temporal fechada em
si mesma, não é formado por um conjunto de fatos que
teriam acontecido de uma vez por todas e que determinam
mecanicamente, segundo uma rigorosa concatenação de
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causas antecedentes, uma série de efeitos sucessivos inevitáveis. O passado, pelo contrário, está aberto para o presente, determinando-o tanto quanto é determinado por
ele, numa relação de correlação e reciprocidade (Pinotti,
2013, p. 14).

É diante dessa instabilidade semântica do passado
que a montagem revela todo o potencial da sua dupla valência
como dispositivo estilístico e hermenêutico. Por sua inclinação
para a composição e o provisório ela traduz formalmente a “relação de correlação e reciprocidade” entre presente e passado de
uma maneira que permite mostrar e examinar as operações do
tempo “inflexionado” e flutuante da Nachleben. E faz isso, sobretudo, interrogando-se sobre os intervalos entre os objetos dispostos na montagem, distinguindo e articulando as múltiplas
linhas do tempo que se cruzam e se justapõem ali para formar
uma rede temporal única e carregada de tensão. Se na história
linear e cronológica, os objetos são fixos e distantes, na ciência
da cultura de Warburg eles se abrem para o jogo dialético das
relações e dos encontros. No interior da totalidade “aberta” e
contingente da montagem, cada novo arranjo produz um novo
evento de sentido, uma nova forma de contar o tempo, entendido,
agora, como força plástica em contínuo devir e metamorfose.
***
O aspecto espectral que faz da figura de Warburg “o
nosso fantasma” está ligado, portanto, à sua habilidade de provocar uma transformação fundamental nas expectativas do que
constitui a relação do historiador com o tempo. Ao enfrentar a
questão da complexidade temporal sem ceder ao conforto das
convenções disciplinares, ele produz uma nova forma de ver e
narrar um passado que, para ele, não vem simplesmente antes,
mas é também posterior, uma vez que se constitui no presente,
como passado para a época que o incorpora como parte fundamental de sua própria historicidade. Esse acento que o conceito
de “vida póstuma” concede à dimensão contingente e recíproca
da relação com o passado desestabiliza de maneira irreparável
qualquer enredo linear, qualquer tentativa de colocar cada coisa
em seu “próprio” tempo, considerando que tudo o que habita o
universo da história irá pertencer também – e ao mesmo tempo
– ao futuro e ao presente. Assim, ao serem desatados da linha
reta do tempo cronológico, os objetos a que se dedica o historiador são investidos da possibilidade de viverem muitas vidas no
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tempo – vidas estas que surgem, ou ressurgem, através dos novos
“enfrentamentos”, cheios de tensão e promessa entre o presente
e o passado. E para detectar os abalos que emanam daí é preciso,
segundo a lição warburguiana, um historiador-sismógrafo que
não tema o tempo e saiba transformar a sua vertigem diante da
multiplicidade temporal num saber que é capaz de montar e
remontar a trama complexa de um percurso que coloca em ação
simultaneamente todos os mecanismos da tradição e da história: persistência, descoberta, variação e absorção do original na
cópia que o ressignifica e reinventa (Centanni, 2003). Entre citação e criação, entre “autenticidade arqueológica” e poiesis, trata-se, finalmente, de registrar em palavra e em imagem, a eterna
novidade do passado.
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AL MARGEN: LA ICONOLOGÍA COMO MÁQUINA DE
GUERRA

OUT OF THE MARGINS: ICONOLOGY AS WAR MACHINE

Hernán Ulm1
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RESUMEN: El presente artículo intenta una aproximación
a la iconología warburguiana desde algunos conceptos
fundamentales de los pensamientos de Gilles Deleuze y Jacques
Derrida. Para esto toma las nociones de máquina de guerra del
primero y de différance del segundo buscando mostrar cómo
la iconología del intervalo, propuesta por el pensador alemán,
implica una puesta en cuestión de las epistemologías propias de la
Historia del Arte y permite pensar una relación con las imágenes
como espectros que revelan una temporalidad diferida. En este
sentido, se trata de pensar junto con los autores las diferentes
dimensiones semiótico materiales inscriptas en el pensamiento
de Aby Warburg desde la configuración de su atlas Mnemosyne.
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ABSTRACT: Based on Deleuze’s War Machine and Derrida’s
différance notions, this article aims to shed some light on
German theorist Warburg’s idea of Iconology of the Interval, by
questioning Art History epistemologies so that imaginary might
be considered as spectra revealing a differed transitoriness. The
main goal is to revisit, under the scope of the upper mentioned
philosophers, the varied semiotic-material dimensions present
in Warburg’s thought ever since the configuration of his
Mnemosyne Atlas.

Keywords: Mnemosyne Atlas; War Machine; Différance;
Iconology of the Interval;

El intervalo (…) sería entonces, por excelencia, el útil
epistemológico de desterritorialización disciplinar adoptado
por Warburg a lo largo de su vida. Las fronteras, lo sabemos, son
frecuentemente separaciones arbitrarias y el ritmo geológico
de un mismo paisaje. ¿Qué hace el clandestino cuando quiere
pasar una frontera? Utiliza un intervalo ya existente —una
línea de fractura, una falla, un corredor de erosión— y, si fuera
posible, desapercibido como un ‘detalle’ por los aduaneros (DidiHuberman, 2002, p. 500).

Ante el Atlas
Quisiéramos empezar por una evidencia: el Atlas no
es un Libro3. Ajeno al giro lingüístico, se presenta refractario
a la apropiación hermenéutica, a la reducción analítica, a

3 Tal vez sería más propio decir que el Atlas no llegó a ser un libro, tal como fue
proyectado por Aby Warburg, sino que permanece en su estado de montaje. Lo
cierto es que la herencia que nos ha llegado (esa que no tiene testamento, como
decía Rene Char) es la de las fotografías de planchas que sostienen imágenes.
O fotografías de fotografías pinchadas sobre una plancha: sostenidas por sus
bordes…. La cita de René Char (“Nuestra herencia no ha sido precedida por
ningún testamento”) ha sido objeto de un conocido comentario de Hannah
Arendt señalando que la Historia ya no organizaba el tiempo. (Arendt, 2018)
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las formalizaciones estructuralistas4. De esta forma, apunta
a una dimensión del sentido que no se comprende como
Lenguaje5. Tampoco es un cuadro6: esto quiere decir que no
se puede interpretar según los cánones de una disciplina ya
consolidada (la Historia del Arte), siguiendo modelos estilísticosestetizantes (esas esterilizaciones de la imagen que, según las
notas preparatorias a El ritual de la serpiente, le daban asco al
pensador alemán). Su estructura material lo muestra como una
composición de fotos que recusan ser fijadas a sus marcos y que
apenas se tocan por sus bordes (bordes de las fotografías, bordes
de las planchas) y cuya relación, como ya ha sido ampliamente
señalado, se corresponde no tanto con el acto de lectura sino con
el de montaje (aunque valdría la pena investigar qué concepción
de montaje puede haber tenido Warburg en 1929, cuando la
práctica cinematográfica todavía dependía de criterios “clásicos”:
el montaje warburguiano parece más cercano a una operación
que hoy llamaríamos “no lineal”7). Se trata, pues, de imágenes
(fotográficas) que son “sacadas”, “tomadas” a partir de los más
variados objetos (pinturas, esculturas, artesanías, etc.)8. Ahora
bien, sabemos que este proceso fotográfico tiene como efecto
una transformación de las condiciones de espacio y tiempo
en que la imagen se torna visible. Como lo señalara Benjamin,
4 Tal vez este carácter extra-lingüístico del Atlas warburguiano explique
la sobrevivencia espectral de la iconología del intervalo que solo pudo ser
revivida cuando el Lenguaje dejó de organizar la vida.
5 Al respecto del sentido como dimensión extralingüística (Deleuze, 2005)
6 No obstante, Didi-Huberman concibe una aproximación entre el Altas y
un cuadro en el capítulo “El montaje Mnemosyne: cuadros, fusées, detalles,
intervalos” de Imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas
según Aby Warburg (Didi-Huberman, 2013)
7 Tal vez la operación warburguiana sea, en ese sentido, próxima a las
experimentaciones del cine de la posguerra, tal como lo expone Deleuze en
sus Estudios sobre cine (particularmente por la forma de elaboración de un
tiempo no narrativo; podríamos decir tal vez que, por otros medios, el Atlas
presenta “un poco de tiempo en estado puro”.
8 En muchos idiomas, el acto fotográfico supone una violencia por la cual se
arranca una imagen a su aquí y a su ahora: sacar (en castellano), to take (en
inglés), tirar (en portugués).
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el aura es quemada y disuelta en el proceso de automatización
fotográfica. Este proceso, por el cual el espacio se hace fragmento
y el tiempo se vuelve instante es, tal vez, fundacional de la
iconología (los paneles del Atlas no refieren a un aquí y un ahora
de las imágenes sino, más bien, a un espacio y un tiempo que ya
no se reconocen en la unicidad y la continuidad de la experiencia
pre-fotográfica). Por eso, podemos decir que los muchos objetos
que componen el Altas son desterritorializadas por la fotografía
(sacadas de su contexto: literalmente, no pertenecen al texto9)
y reterritorializadas en un espacio tiempo desmarcado, desenmarcado, que nos exige crear una relación en la cual las
imágenes (fotográficas) se toquen, apenas, por sus bordes. Así, la
producción fotográfica de las imágenes posibilita su convivencia
en los paneles tanto como sus desbordes de panel en panel: la
fotografía es el dispositivo que vuelve manipulables a las imágenes
para su montaje10. Mnemosyne es en sí un dispositivo fotográfico
que permite la acción tanto de la apropiación de la imagen más
allá del objeto —artístico o no— como su disposición en el panel,
donde además se hace posible una instancia de cercanía con
otras imágenes que de otra forma sería imposible.
En este sentido, resulta interesante pensar en el
Atlas como una superficie que se escande con las imágenes que
componen sus paneles. Lo más profundo, lo decía Valery, es la piel.
La negra piel de la noche rodea las imágenes del Atlas que, como
constelaciones estelares, brillan en esa superficie oscura creando
una cartografía que no cesa de reorientar, de reterritorializar
el sentido en el juego infinito de relaciones que desorientan la
Historia. La negrura de los paneles no revela la existencia de una
profundidad misteriosa. No se trata del espacio profundo ni del
tiempo cronológico configuradores de la experiencia estética
pos renacentista, sino de un espacio y tiempo otro que deben
9 Se nos objetará que la figura del tejido y del texto son centrales en el
pensamiento derrideano. Nuestra intención no es discutir la pertinencia
de esas categorías en el filósofo francés sino pensar cómo la estructura de la
différance pude ser pensada como un movimiento al interior del Atlas.
10 Sabemos que El ritual de la serpiente se construye a partir de un conjunto
de fotografías. Por su lado una rápida revisión de El renacimiento del
paganismo nos revela que la palabra fotografía aparece al menos en unas 15
oportunidades. No es este el lugar para explayarnos sobre este asunto, pero
es posible afirmar que la fotografía es un umbral técnico necesario para el
pensamiento warburguiano.
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pensarse según otras geometrías. Como las fotos, los paneles son
planos que abren las imágenes a relaciones de inmanencia (cada
plancha es la composición de un plano de inmanencia): por ello
una misma imagen podrá figurar en paneles diferentes según las
relaciones que provoque (y como la foto, cada plancha no remite
a nada exterior a sí misma sino a las relaciones que se organizan
en su plano). No hay plancha trascendente ni fotografía ulterior:
cada panel es el resultado de una relación que se produce en el
brillo fugaz de un instante. El Atlas es un territorio de estrellas
que sirven para guiarnos en un mundo que ya no reconoce
destino (no reconoce la profundidad del tiempo). Por ello, el
intervalo que trabaja en el Atlas es tanto espacial como temporal
(volveremos sobre esto enseguida). La abertura negra entre las
imágenes no está detrás de ellas, como si la oscuridad fuera el
soporte de lo visible, sino en medio de ellas, como medio de su
relación. Lo visible es un intervalo en la oscuridad tanto como la
oscuridad es un intervalo de lo visible11. Las relaciones entre las
imágenes y entre las imágenes y lo que ellas no son, se despliegan
siempre sobre un mismo plano. Insistimos: detrás de los paneles
—como detrás de las imágenes fotográficas— no hay nada (solo
otras imágenes, podríamos decir con Bergson y Nietzsche). El
Atlas es un plano inmanente que no tiene ningún más allá.
En los bordes de la imagen: al margen de la imagen
Continuemos con otra evidencia, rizomática. En
el Atlas las imágenes se presentan fuera de todo marco. Las
fotos permiten crear relaciones en los bordes que reparten su
distribución plana (son, como sabemos, elecciones afectivas
las que se ponen en juego en el Atlas). Es en esos bordes que
crecerá una figuración del tiempo, una espesura del tiempo,
un tiempo otro (el de la Memoria) que supondrá el rechazo de
la fórmula cronológica de la Historia. En este sentido, como
decíamos recién, el intervalo no es solo espacial (la distancia que
abre el espacio donde se desbordan las imágenes) sino también
11 La oscuridad cinematográfica: hay un modo expositivo en Warburg con
la proyección de imágenes que comienza con la exclamación “¡oscuridad!”
y concluye con el pedido de “¡luz!” en cuyo intermedio se proyecta una
secuencia de imágenes y que es excedido en Mnemosyne. Desde la conferencia
en la Biblioteca Hertziana en 1929, todo se presenta, se devela, desde un
primer momento. Una convivencia de la oscuridad y las imágenes, donde la
oscuridad es presencia constitutiva.
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temporal (el intervalo como temporización diferenciante o como
expresión, como una temporalización diferida, como différance,
desvío del espacio y el tiempo, retraso y falla). Por eso el Atlas
impone una suerte de desterritorialización de la Historia que
se reterritorializa como Memoria (es en este sentido que antes
indicábamos que el Atlas es la figuración de “un poco de tiempo en
estado puro”), un tiempo que no se orienta por el telos de ninguna
cronología, sino que presenta el movimiento de la duración: al fin
y al cabo, de los espectros, podríamos decir, que duran12.
Y allí, entonces, acontece todo un juego de tensiones
entre el borde y el desborde, entre lo que se borda y se desborda
en los límites y sobre las imágenes. El Atlas expresa un rizoma
de imágenes. En sus márgenes y al margen de las imágenes.
Una tensión por la cual las fuerzas que corren entre ellas no
dejan de transbordarse hacia otras figuraciones modificando
incesantemente su sentido. Así, el Atlas es la presentación de
un espacio que se pliega y se despliega en múltiples conexiones
que hacen intervalo entre las imágenes, más allá de sus bordes
(poniendo en relación lo heterogéneo: es lo que las posibilita su
supervivencia, su Nachleben es que el Atlas pone en proximidad
lo que la Historia mantenía alejado). Plegado sobre sí mismo o
desplegándose, se abre un espacio-superficie de inscripción de
imágenes (de las cuales podríamos sospechar que son pliegues
de una visualidad que se pone en obra en ellas: las imágenes como
pliegues de tantos ojos y puntos de vista que se ponen en obra en su
producción). Las planchas multiplican los puntos de vista o, mejor
aún, son expresión de puntos de vista. “No se trataba solamente
de recapitular una obra, concluyéndola, sino de desplegarla en
todos los sentidos a fin de descubrir sus posibilidades todavía
desapercibidas” (Didi-Huberman, 2002, p. 458)13. Las fotografías

12 Una aproximación de la propuesta warburguiana y la filosofía de Bergson
no es imposible. Dejamos esta indicación para desarrollos posteriores.
13 Ya Nietzsche señalaba que todo existente es un punto de vista sobre la vida
(lo que él llamaría interpretación). También Gilles Deleuze parece próximo
a esta fórmula. Así lo podemos leer en Escritos sobre cine 2. Imagen-tiempo:
“Ya no hay verdad ni apariencia. Ya no hay forma variable ni punto de vista
variable sobre una forma. Hay un punto de vista que pertenece a la cosa
hasta tal extremo que la cosa no cesa de transformarse en un devenir que es
idéntico al punto de vista” (Deleuze, 1987:197). También, podemos agregar, en
Bergson la intuición es poder asumir el punto de vista de lo existente.
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del Atlas son bordes que se bordan y se desbordan (se borda
y se desborda en la superficie de una imagen, pero también,
una imagen se borda y se desborda fuera de sí misma hacia los
bordes de otras imágenes). Hay, si se quiere, una heurística del
desborde, de lo que se borda y desborda entre las imágenes. Una
rizomática del exceso. Así, no se trata de re-enmarcar la imagen.
Cada panel que compone el Atlas es un flujo de imágenes que no
cesan de desbordarse y bordarse en otras imágenes (y en otros
paneles del Atlas). En resumen, hay un desborde de las imágenes
y un borde nuevo que se constituye por las relaciones que implica
a otras imágenes (plano de inmanencia). Un borde del panel, tal
vez, que a su vez es excedido, desbordado, en el Atlas. Una forma
del desborde del tiempo, de la memoria de las imágenes.
En este sentido, el Atlas presenta un espacio
desarticulado, sin estrías, es decir, liso, que ya no supone
la unidad dada de lo extenso sino que, por el contrario, ha
producido la fragmentación de los lugares que solo se pueden
encontrar juntos, solo se pueden relacionar según una economía
de vecindades que es exterior a las imágenes mismas. Un espacio
desarticulado y fragmentado es la fórmula que acompaña a un
tiempo discontinuo y no sucesivo que exige a cada instante ser
reelaborado por la relación en las imágenes14. El Atlas es, pues,
una presentación afectiva: más allá del contenido figurativo (el
estilo, las formas, las normas del gusto que rigen la Historia del
Arte) se encuentra el pathos que ellas producen en sus múltiples
relaciones: una misma imagen tanto puede ser, por ello, la vida
y la muerte, la violencia y la serenidad, la alegría y la tristeza,
la esperanza y la derrota. Esa plurivocidad de la imagen (lo que
la constituye como Pathosformel) decide la necesidad de pensar
más allá de los métodos que definen de antemano la forma
segura de llegar a su objeto. Cada imagen del Atlas es, si se quiere,
un aforismo visual que tanto se pliega sobre sí mismo (espacial
y temporalmente), en tanto su sentido se encuentra en relación
con otras imágenes-aforismos.
Se trata pues no solo del intervalo entre imágenes
sino también del intervalo que separa dos maneras de producir
imágenes y, por ello, de dos tiempos y dos espacios diferentes.
14 El álbum fotográfico presentaba ya esta fórmula afectiva que construía
series de imágenes según una economía del fragmento, de la desarticulación
y la discontinuidad. El álbum fotográfico es, si se quiere, el antecedente
modesto y familiar del Atlas.
Imagem: Revista de História da Arte – 151

Tiempos y espacios de la imagen visual escandidos entre las
pinturas, los artefactos y la fotografía. En el interior de esas
aberturas se pone a trabajar la iconología warburguiana.
La máquina de guerra
Pero el Atlas es parte de una máquina, la máquina
warburguiana, que se compone además con la Biblioteca (cuya
organización es también móvil, como las imágenes del Atlas)
y con el Instituto, que es un movimiento de investigaciones
dispersas. Porque la memoria no se reconoce en un archivo
unificante. Mnemosyne es el movimiento de un tiempo que no se
fija ni en las palabras que lo nombran ni en las imágenes que lo
muestran. Es, como dijimos recién, la presencia de un afecto que
no cesa de travestirse a medida que tratamos de fijarlo en una
imagen, en una palabra.
Para poder asistir a esta memoria Warburg inventa
una heurística: la iconología15. La iconología es tanto un modo de
pensar las imágenes como un modo de producción de visibilidad
(la iconología produce el Atlas, al menos tanto como trabaja con
las imágenes en su Biblioteca y disemina sus posibilidades en
el Instituto). Se trata del movimiento que se abre entre tipos de
imágenes diversas, esas que se cuelgan con su marco, en una
pared y esas que destituyen el marco y ponen en movimiento las
imágenes de la pintura, esculturas y artefactos (esas imágenes
fotográficas que pasan de mano en mano y son enviadas a
amigos y familiares y que se dejan como una tarjeta de visita,
como testimonio de una presencia diferida, como pequeños
rectángulos de un espacio y un tiempo destituidos de unidad).
Así, lo que se sostiene en la Memoria son imágenes en pugna16. Una
guerra de y en imágenes. Resumiendo, llamaremos “iconología
15 Interpretar es, como señala Foucault, la invención de reglas mediante las
que producimos un acontecimiento (Foucault, 2019). En este sentido el Atlas
no es exterior a la iconología del intervalo. Hay entre Altas e iconología la
misma relación inmanente que entre las imágenes de las planchas. En este
sentido, decíamos antes, la iconología no es un método: no define un conjunto
de pasos para acceder a la verdad de un objeto. La iconología es el discurso
que constituye el Atlas.
16 Como señala Didi-Huberman, el Atlas lleva el peso del mundo sobre sus
espaldas; esto es, las imágenes cargan la memoria del mundo.
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del intervalo” a ese umbral dispersivo, a esa heurística de lo
dispar que Warburg inventó y que se mueve según movimientos
diversos (no concurrentes), movimientos que construyen el
sentido entre (en el medio de) sus divergencias: divergencia
entre imágenes (imágenes fotográficas e imágenes pictóricas,
imágenes de artefactos y entre las mismas imágenes fotográficas
montadas en los paneles), desemejanzas entre el Atlas y la
Biblioteca, distancia entre la Biblioteca y las investigaciones del
Instituto, desemejanzas que recorren el Atlas, la Biblioteca y el
Instituto. Una heurística que está siempre fuera de los marcos,
de los bordes (diríamos, para señalar el aspecto contrakantiano
de esta heurística, que la iconología warburguiana no tiene
parerga), al margen. El Atlas es una imagen entre imágenes y
ninguna imagen lo contiene en su totalidad (señalaríamos con
Wittgenstein que no hay una última casa del pueblo, que no hay
una imagen única que defina el sentido de la iconología). No hay
totalidad del Atlas porque el Atlas se fragmenta en sus intervalos:
la Memoria siempre es incompleta. Por eso, como dijimos al
comienzo, el Atlas tampoco es un libro de imágenes (como se
ve cada vez que se quiere remontar un Altas —el warburguiano
o cualquier otro atlas, como lo ha hecho Didi-Huberman17).
Siempre que se remonta el Atlas como libro, algo de su iconología
se vuelve a desviar. Una iconología del desvío ayuda tal vez a
comprender (tal vez tanto como una iconología del intervalo) los
movimientos que atraviesan las heurísticas warburguianas. Si
dijéramos que la Historia del Arte es una máquina estatal (con sus
fechas, sus organizaciones cronológicas, sus determinaciones
de estilo, sus escuelas, sus héroes y sus villanos) no cuesta
mucho pensar que la iconología warburguiana es, por su lado,
una máquina de guerra (con sus proximidades electivas, sus
remontajes extra-ordinarios, sus movimientos extra-vagantes,
sus pasajes y sus pasos inventados, su rechazo sistemático a
las fronteras) que mantiene con la primera una relación de
impugnación, de pugna. Diremos que, si la Historia del Arte es
una narración, la iconología hace una cartografía del tiempo
(una cartografía intensiva del tiempo) que, al modo brechtiano,
aproxima lo distante y pone en evidencia las afinidades electivas
de la memoria. Si la Historia del Arte responde a la figura del
17 Y tal vez a la amplitud semántica que ya Didi-Huberman señaló para la
noción de remontaje, en castellano podríamos agregar: hacer volar por los
aires (como quien remonta un barrilete manteniendo siempre la tensión
entre el viento, el hilo y la mano que lo sostiene, siempre con el riesgo de que
el hilo se rompa y el barrilete se pierda en el cielo o caiga en la tierra)
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árbol que restituye la unidad de un tronco común desplegándose
en las ramas, el Atlas impone una economía rizomática que
exige que nos perdamos en medio de relaciones que, a cada
instante, se pueden reinventar. Nada hay seguro en el Atlas. Nada
garantiza el camino recto en la iconología. Es una heurística
incierta porque la incertidumbre es la única forma de proceder
no a la construcción del conocimiento sino a la invención del
sentido (aunque el sentido sea, simplemente, la expresión de un
problema, como quería Bergson).
El Atlas es una imagen fragmentaria hecha de
imágenes fragmentarias que no hacen más que recusar siempre
la totalidad. El Atlas no solo no esconde su incompletitud, su
carácter de puro fragmento, sino que también, en esa misma
exposición del carácter fragmentario que lo constituye, convierte
a los que hacen su experiencia en participantes, performers
de un sentido que solo existe por el movimiento del recorrido
entre y de las imágenes. No observamos sino que realizamos
la norma del Atlas, una norma que solo tiene su realidad en la
performance de una experiencia que siempre recomienza por el
medio de las imágenes (en el doble sentido de lo que está entre
y de lo que se realiza a través). Un corrimiento también, en este
sentido, al margen del autor: el Atlas pone en funcionamiento
una heurística en movimiento de tensiones que procuran no
resolverse ni en un montaje definitivo ni mucho menos en un
relato coherente como síntesis superadora. Al margen de estas
pretensiones propias de la historiografía clásica del arte, el Atlas
nos obliga a permanecer en el tiempo del intervalo. Ante el Atlas
estamos ante un acto (performance) de visión. O, tal vez mejor,
ante una performance del tiempo.
La iconología como movimiento de la différance
La supervivencia ya no significa la muerte y el retorno del
espectro, sino el sobrevivir de un exceso de vida que resiste
al aniquilamiento (the survival of the most triumphant vital
elements of the past) (Derrida, 1997, p. 67).

Tratemos otra evidencia. Esta vez deconstructiva.
Ante el Atlas estamos ante una máquina de guerra visual que
destituye la mirada unificada del ojo. Lo que se ve no se puede
decir. Como en la célebre différance derrideana cuyo sentido
fluye en la indecible (e indecidible) diferencia entre la “a” y
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la “e” 18 (en este sentido, la différance hace una performance
de la diferencia, la pone en movimiento, es su movimiento)19.
Lo que difiere no tiene lugar en el lenguaje, sino en medio de
una inscripción que calla. Y tampoco tiene lugar en lo que,
manifiestamente, se ve, sino en lo que allí se desplaza, en un
movimiento errante o, mejor, ab-errante (esto quiere decir que
siempre está desplazado de cualquier origen); por eso tampoco
se deja identificar con una imagen sino con lo que en ella se
desliza a otras imágenes. O con lo que en ellas se despliega
por fuera, al margen, en los libros dispuestos en estanterías
que son a su vez sostén físico y de sentido de Mnemosye.
La Biblioteca es el espacio del recorrido performático de
búsqueda y desplazamiento, de referencias y reordenamientos
que vuelven sobre las imágenes para colocarlas en otro lugar.
El espacio de los intervalos, de las posibilidades. El umbral
donde acontece el montaje. La oscuridad nunca enteramente
develada. Borde-margen de la imagen que se hace sombra en el
espacio de su propia luz. Margen de la biblioteca que bordea las
imágenes del Atlas.
En este sentido, como la différance, la iconología
del intervalo remite a una ausencia de origen como su marca
de nacimiento. O a un fantasma. Las imágenes son, para
Warburg, no-originarias, en el sentido estricto de que ellas no
son portadoras de una causa de las que serían un efecto: en
este sentido, son un Acontecimiento: el de la diferencia. Como
lo muestra Carlo Severi (y aun Agamben), el fantasma ya no se
reconoce en algo así como un referente. Y, como lo señala DidiHuberman, el intervalo supone una relación diferencial (entre
lo legible y lo visible) que abre el espacio mismo de la distancia.
En este sentido, la imagen, en tanto Pathosformel, nunca está
“en presente” (no forma parte de la Historia) sino en el tiempo
inconmensurable que ninguna imagen puede colmar (en el
orden de lo que dura como Memoria). En tanto respuesta fóbica,
ella no se refiere a nada que podamos ver, a nada que podamos
nombrar. Terror difuso que se muestra en la fórmula ambigua

18 Quisiéramos arriesgar (pero dejaremos esto para otra presentación) que la
deconstrucción es un dispositivo visual que destituye la unidad de los tejidos.
19 Gilles Deleuze sostenía que los dispositivos, en Michel Foucault, eran la
diferencia que se expresaba como irreductibilidad entre las series de lo
enunciable y lo visible.
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del fantasma, ni vivo ni muerto que, desde Hamlet al menos, asola
y recorre la historia de Occidente20. Es respuesta y conjuro a algo
que no tiene forma: en todo caso es ella la que bordea y borda (por
eso decíamos antes que la iconología no es solo una manera de
interpretar sino también de producir una imagen). Ambigüedad
del conjurado: al mismo tiempo aquel que clama venganza y que
se inventa como aliado para la lucha y el hechizado, el embrujado,
el que está siempre marcado por una falla. La imagen es el
desvío incesante del preguntar que no tiene respuesta. Es lo que
sostiene el propio Warburg en El ritual de la serpiente: la imagen,
como respuesta fóbica a un terror que no tiene nombre, es una
configuración que no responde a aquello de lo cual sería efecto.
La no referencialidad de los fantasmas lanzada por el Atlas lo
abre a un montaje de los intervalos (espaciales y temporales) en
un intento de dar lugar a la Memoria que no puede nombrarse.
Un desplazamiento de las ambigüedades hacia una indefinición
donde el Atlas busca permanecer. Un espacio de las tensiones y
en tensión que manifiesta la complejidad y contaminación de la
cultura de la cual la imagen es síntoma.
Esta sobrevivencia fantasmal es capital en la
producción fotográfica y en el Atlas. Es esa imagen, ese intervalo
que solo existe como acto iconológico o esa différance que solo
existe como acto de la deconstrucción lo que recorre tanto los
artículos de Warburg como los de Derrida. Es este fantasma
lo que permite a la imagen producir todos los sentidos que la
convierten en una Pathosformel, es decir, su no origen referencial
(fotográfica) le permite a la imagen travestirse según todos los
sentidos que ella es capaz de soportar (la imagen es soporte
que se inscribe, el soporte de una inscripción, de un trazo — si
seguimos las indicaciones de La verdad en pintura —: el trazo
como imagen soporte) . ¿No estamos pues habilitados a pensar
que una iconología del intervalo es también una iconología
de la différance tanto como la différance lo es del intervalo
que rechaza las oposiciones binarias de la metafísica? Frente
20 ¿Y no son la iconología y la deconstrucción dos maneras de hacer visible
una historia de fantasmas, o, mejor, maneras de hacer circular los fantasmas
que se deslizan por las superficies de las palabras y las imágenes (en los
intervalos, para Warburg, en la escritura, para Derrida)? ¿No son finalmente
dos espectrologías y no es finalmente una espectrología lo que se busca desde
el siglo XIX, allí cuando “todo lo sólido se ha disuelto en el aire” como decía
Marx que no dejaba de citar al fantasma de Shakespeare (y que hoy retorna
como hauntología en la obra de Mark Fischer)?
156 – PPGHA/UNIFESP

a esto, podemos imaginar la latencia y primacía del margen
como el reclamo de Warburg a la Historia del Arte estetizante
y estéril para pensar, ya sea la iconología warburguiana como
un dispositivo deconstructor de la historia del arte o acaso la
deconstrucción como una iconología que tiene por fin poner en
visibilidad el diferir de la diferencia que no se deja enunciar en
la relación desplazada que calla entre dos vocales.
Finalmente, no cabe la pregunta acerca de la condición
de verdad de la disposición de las imágenes sobre los paneles
sino interrogarnos por el sentido diferenciante de lo que allí
se manifiesta en tensión, en los intervalos que produce entre lo
que vemos y lo que leemos. Como dos figuras, dos colosos, dos
columnas: el Atlas y la Biblioteca, Mnemosyne y Glas. La cuestión
de fondo está en el “método” (aunque indefinido, desplazado hacia
la acción performática del autor o su plan de contingencia). Toda
exigencia sobre el objeto conduce inevitablemente a producir
síntesis y zonas estanco. Asumir el “método” como espacio de
contingencia es volver la atención sobre la acción por la cual
asistiremos a los advenimientos de las imágenes: recopilación,
montaje, disgregación, corrimiento del autor como voz única del
relato hacia la presentación de restos como evidencias. Ya sea desde
el acopio de las imágenes de la vida en movimiento (“un inventario
de los modelos antiquizantes preexistentes que influyeron en la
representación de la vida en movimiento” (Warburg, 2010, p. 3))
o desde la descentralización del autor y la negación del margen
(“Al engordar el margen —(no) más margen, (no) más marco—,
se lo anula, se embrolla la línea, se nos arrebata la regla recta
que nos permitía delimitar, recortar, dominar” (Derrida, 2015,
p. 76)), podemos intuir un “método” como acción performática
proyectada con anterioridad que son la condición de posibilidad
de los proyectos. Una preconcepción del cual los paneles y las
columnas truncadas son sólo un instante, la evidencia de esa
posibilidad, que nos habilita la oportunidad de una heurística.
Glas se traduce Clamor (en la reciente traducción
coordinada por Cristina de Peretti y Luis Ferrero que fue
publicada en Madrid por La Oficina de Arte y Ediciones en el
año 2015) aludiendo a la sonoridad gl del francés y siendo más
que una traducción literal y menos arriesgada (Tañido fúnebre):
“un repiqueteo de cl que trae algo del eco poético amorosamente
cuidado en el original francés” (Gerbaudo, 2016, p. 185),
apunta Analía Gerbaudo. Un libro-objeto que desestima todo
comentario, toda nota al pie o nota del traductor, para presentar
Glas/Clamor tal como fue concebido por el autor: un texto
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declarativo, performativo, que actúa la teoría; un texto como un
conjunto de pedazos que se son puestos en temblor.
Sólo una página suelta que reza se ruega insertar
esboza algunas de las intenciones que socavan el libro y que
dejan entrever una metodología de trabajo, un mecanismo, un
dispositivo que se pone en funcionamiento y del cual deviene el
material con el que nos encontramos: “Ante todo: dos columnas.
Truncadas, por arriba y por abajo, talladas también en su flanco:
incisos, tatuajes, incrustaciones.”
Dos columnas, como colosos. Dos colosos, como la
figuración posterior que sustituye al muerto y se erige frente a otro.
Dos colosos, que son atravesados, dislocados, cortados por otros
textos que los desgarran, sin firma por fuera. La rúbrica del y en el
texto, su sonoridad, su materialidad; la firma como apropiación de
la lengua: no hay “fuera del texto”, no hay obras y contexto:
Para aquellos a los que les importa la firma, el corpus y
lo propio, declaremos que, poniendo en juego, haciendo
pedazos más bien, mi nombre, mi cuerpo y mi rúbrica,
elaboro por las mismas, con todas las letras, los del así
denominado Hegel en una columna, los del así denominado
Genet en la otra. Veremos por qué —oportunidad y
necesidad— estos dos.

Una acometida de la práctica que mientras acontece
anticipa los conceptos en que esta se funda: “performance de la
teoría”. Una teoría del resto sobre el resto que se inscribe en el
resto y sobre el resto: resto que se funda, que aparece o resta,
en el encuentro de textos truncos y mutilados. Resto que es
también el cadáver: la imago, lo que resta (lo que se resta) de
aquel que fue alguien en vida21. Warburg monta imágenes en
paneles oscuros22 donde los intersticios —los espacios del vacío,
21 Al respecto de esta ambigüedad cadavérica del resto ver “Dos versiones de
lo imaginario” (Blanchot, 1992)
22 “Atlas (hablo aún del personaje, pero estoy hablando ya de la cosa, hablo aún
del antiguo titán, pero estoy hablando ya del moderno útil de trabajo visual
en manos de Aby Warburg): un organismo para sustentar, portar o disponer
conjuntamente todo un saber en espera que la noción de Nachleben designa
como potencias de la memoria tanto como potencialidades del deseo, y un
saber del sufrimiento que la noción de Pathosformel permite observar en el
meollo de los gestos, los síntomas, las imágenes” (Didi-Huberman, 2010, p. 15)
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los espacios “entre”— montan la memoria más allá del relato
de la historia: un montaje de los intervalos, una escritura del
resto, ambos preconcebidos en un esbozo de intuiciones (una
introducción23, una hoja suelta que se ruega insertar) que son
a su vez redefinidas durante su concreción (en el montaje, en
la escritura del margen). Una disposición en la que se pierden
las referencias explícitas a la autoría de las imágenes24 y de los
textos, solicitando una revisión sobre la firma que, para Derrida,
tiene que ver con la apropiación de la lengua.
Una opción por el margen, por permanecer en
el margen (de la imagen, de la firma). El margen, también,
como espacio de ingreso a la historia: Warburg y su entrada
paradigmática a la historia del arte, por los márgenes. El
margen como espacio desplazado. Margen, resto, intervalo: la
escritura, la imagen, el relato, laten desplazados, desenfocados.
Es el espacio de lo colectivo, de la memoria, de la lengua, que
es apropiado por un instante en un tono o una respiración, en
un gesto que contiene, en tensión y polarizado, lo singular y,
al mismo tiempo, que participa de una instancia más amplia y
antropológica: la Lengua, la Historia, la Memoria.
Así, Glas/Clamor propone, se pronuncia, desde
el corte, zanja las uniones y exhibe las costuras, lo falso, en
un estado de trance, de abandono, desde el cual o en el cual

23 Warburg escribe una introducción a su proyecto Mnemosyne, que fue
completada y editada de forma póstuma, dejando espacios y zonas confusas y
grises. Para tener un acercamiento a sus intenciones, es necesario rastrear en
las investigaciones que el autor desarrolla a lo largo de su vida, enfocándose
en la supervivencia de la Antigüedad clásica en tiempos del Renacimiento.
Sólo así se puede intuir un método warburgriano que, y es un aspecto que
me interesa recorrer en Glas/Clamor, se fundamenta en la acción, en la
aplicación del método: la teoría, la metodología, son intuiciones que motivan
el accionar que, al mismo tiempo, la definen.
24 “…la manera menos creativa de leer los despliegues de Mnemosyne
consiste en verlos como un repertorio iconográfico en que la cuestión sería
el origen y evolución de un tema. Lo más pertinente, sin embargo, es reparar
que ninguna de esas imágenes es original, así como ninguna de ellas es réplica
o reproducción pasiva de una matriz, de lo que se deduce ser indecidible el
estatuto de creación y acto, original y ejecución, ya que esas imágenes son
híbridos de arquetipo y fenómeno” (Antelo, 2015)
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se “escribe” el fraude: “En algún lugar del trance, el límite del
trance corresponde literalmente a la imposibilidad de zanjar
entre el más y el menos, el todo y la parte” (Derrida, 1986, p. 378379); imposibilidad de asir sino al resto:
El clamor es —pues— del idioma o de la firma.
Del antepasado absoluto.
De ahí que no lo encontremos nunca aquí o allí, en la
configuración única de un texto. Se presta, se afecta o se
roba siempre. En el momento en que creemos leerlo aquí,
en qué creemos comentar o descifrar este texto, somos
comentados, descifrados, observados por otro: lo que resta.
Hay —siempre— no deja de haber nunca —más de un—
clamor (Derrida, 2015, p.169).
*
Espaciemos. El arte de este texto es el aire que hace circular
entre sus mamparas. Los encadenamientos son invisibles,
todo parece improvisado o yuxtapuesto. Al aglutinar
más que al demostrar, al pegar y al despegar más que al
exhibir, induce la necesidad continua y analógica, docente,
asfixiante de una retórica discursiva (Derrida, 2015, p. 88).

Derrida, Glas/Clamor y el texto performático.
Warburg, el Atlas Mnemosyne y las arenas de su biblioteca. Se
ruega insertar, una introducción. Vacíos, intersticios, márgenes,
bordes, restos, fragmentos, textos, imágenes. Un gesto, una
escritura, un montaje performativo.
Conclusión
…el atlas hace saltar los marcos. Quiebra las autoproclamadas
certezas de la ciencia segura de sus verdades y del arte
seguro de sus criterios. Inventa, entre todo ello, zonas
intersticiales de exploración, intervalos heurísticos. Ignora
deliberadamente los axiomas definitivos (…) responde
a una teoría del conocimiento expuesta al peligro de lo
sensible y a una estética expuesta al peligro de la disparidad
(…) deconstruye los ideales de unicidad, de especificidad,
de pureza, de conocimiento integral. Se trata de una
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herramienta, no del agotamiento lógico de las posibilidades
dadas, sino de la inagotable apertura a los posibles no dados
aún (Didi-Huberman, 2010, p. 15).

Como una máquina de guerra, la iconología pone
en movimiento todo el juego de las diferencias que cancela las
identidades de las palabras y las imágenes (de unas en relación
con las otras, pero, también, de ellas en relación a sí mismas). Por
eso, en esta máquina no interesa encontrar en una lo que ya estaba
en la otra, en un juego de duplicaciones infinitas. Pathosformel es
el nombre del movimiento de la diferencia que abre un espacio
de pensamiento. El nombre de aquello que no se dejaba pensar
(lo impensado del pensamiento, la violencia que nos obliga a
pensar, como decía Deleuze en Diferencia y repetición). Expresa
la irreductible distancia que palabras e imágenes no pueden
colmar unas en otras. El intervalo entre dos letras. Lo que no
se deja representar. Eso que desde la imagen, nos toca y arde
(Didi-Huberman, 2012). A esa distancia Warburg la ha llamado
“intervalo”: tanto lo que se abre en el espacio (el desvío) como
temporalidad diferida (retraso): desvío y retardos de la pasión,
afecto: ese afecto que, decía Deleuze, es el índice de un tiempo
que dura y es lo propio del trabajo del arte25. Como afirmaba
lacónicamente Didi-Huberman, “ante la imagen, estamos ante
el tiempo”, lo que bien podríamos interpretar como “ante la
imagen, estamos ante el afecto” (en sentido deleuziano, del que
el libro de Didi-Huberman se dice deudor26), como diferencia
25 Lo que dura, como decía Bergson, no está sometido a los rigores de la línea
recta. En la duración se da la coexistencia de los éxtasis temporales: no hay
un pasado que ha pasado, un presente que pasa y un futuro que se avecina. En
la duración (tiempo de la Memoria) el pasado, el presente y el futuro es lo que
está pasando, mientras pasa, en lo que pasa. Por ello un bloque de duración es
inconmensurable frente a otro bloque de duración.
26 (Didi-Huberman, 2008) Las referencias a Foucault y Deleuze atraviesan el
primer capítulo del libro (“Apertura”). Pero, para nuestros propósitos resulta
especialmente interesante la nota 31 (83-84). Luego de transcribir una larga
cita de Escritos sobre cine 2. Imagen tiempo, el pensador francés afirma:
“Más allá de las diferencias de aproximación, de materiales interrogados,
así como de algunas divergencias de sensibilidad filosófica (la relación con
el psicoanálisis, el rol atribuido a las ‘recapitulaciones’ tipológicas de las
imágenes, entre otras cosas), la organización misma de los capítulos del
presente libro testimonia, cómo se habrá advertido, un homenaje efectuado
a la imagen-tiempo deleuziana”
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intensiva que pasa y desorganiza el modo histórico de mirar. El
afecto es temporal: la pasajera tormenta del tiempo, cuya fuerza
arrastra materiales dispersos y revuelve el lugar. Este temporal
saca de su lugar a la Historia (del Arte) y se desborda en el tiempo
de la Memoria (de las imágenes): allí, el afecto, la imagen-afecto,
dura. Es lo que dura. Ese temporal arrastra los materiales que
nos llevan desde las escaleras de las comunidades Pueblo que
descubren “la felicidad del escalón” (en El ritual de la serpiente),
a las escaleras de La confirmación de la regla franciscana de
Ghirlandaio, o a la escalera funesta de La ciénaga, en el filme
de Lucrecia Martel27; es también el temporal que lleva sus
materialidades revueltas desde un lateral de un sarcófago
antiguo, a una figuración holandesa y al desayuno sobre la hierba
de Manet y lo que se desplaza entre las versiones de Poliziano de
los himnos homéricos y se aparece en los cuadros de Boticelli
(El nacimiento de Venus, La primavera). La Pathosformel así,
no es lo que se representa en una imagen sino algo que aparece
entre las imágenes (o entre la imagen y los libros, entre el Atlas
y la Biblioteca). Lo (im) propio del intervalo es dar lugar a una
fórmula afectiva que, de esa manera no se puede identificar
con una imagen ni con una palabra sino con la diferencia (con
la différance) de las imágenes y de las palabras (como en los
casos de los estudios de los frescos del Palazzo Schiffanoia y
en los análisis de las imágenes y las palabras en las profecías
que llevan a la interpretación de la Melancolía de Durero). En
última instancia, una Pathosformel está en el diferencial de un
movimiento que destituye las identidades. La iconología del
intervalo sería así una heurística del movimiento diferencial
de lo heterogéneo (de lo que, si se ve, no se deja nombrar y si se
lee, no se deja mirar) y del tiempo disparatado de los retrasos. La
diferencia no se presenta, dura. Expresa una composición, para
mantenernos en la economía deleuziana, de la fuerza afectiva
de lo que difiere. Por ello, en el Atlas, el intervalo (la noche) no
trasciende a las imágenes: figura su plano inmanente, ese en
el que el temporal acontece y disemina los sentidos. Podemos
decir el paño negro manifiesta señala da visibilidad a un plano
inmanente de diseminación (de la misma forma podemos
27 Al final de la película, el niño que busca la imagen del perro rata que lo ha
perseguido a lo largo de todo el filme, sube una escalera para tratar de ver
esa imagen, pero un escalón se rompe y él es arrastrado hacia la muerte: la
felicidad del escalón es el infortunio de la imagen. Se podría pensar, más
ampliamente, en la función polar de las escaleras en el cine: para un ejemplo,
el uso que de ellas hace Hitchcock a lo largo de sus películas.
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decir que la relación Altas-Biblioteca es de inmanencia y que
entre ellas hay un intervalo que las mantiene en su tensión).
Por ello, podemos ahora afirmar que la deconstrucción, como
un movimiento contaminante, contagioso, que deshace las
enfermizas oposiciones de la filosofía es una iconología de la
différance. Y esto porque una Pathosformel se revela también
destituyendo el orden oposicional binario que organizaban la
Historia del Arte tanto como la Metafísica: al mismo tiempo
la polaridad tensiva de Apolo y Dioniso, magia y ciencia, eros
y tánatos, vida y muerte se recorren en un movimiento de
intensificación que, como ha mostrado Didi-Huberman, permite
invertir (y quisiéramos decir ahora: travestir) los sentidos de las
imágenes mostrando que nunca tienen un solo y unívoco sentido
sino que sus desplazamientos no cesan de desorganizar el cuerpo
orgánico de la historia del arte (tal vez, la iconología sea, también,
en este caso, una operación favorable a pensar los “cuerpos
sin órganos” de Deleuze y Guattari). En todo caso, heurísticas
dispares, heurísticas de lo dispar, de la disparidad como manera
de destitución del orden organizado del pensamiento. Pensar —
abrir el Denkraum—, consistiría en producir, en lo más extremo
y lejano, en lo más heterogéneo, el vínculo extra-ordinario de
lo dis-par: el acontecimiento de su proximidad. Algo así como
la puesta en imagen de la esquizofrenia en tanto condición del
pensamiento en su devenir crítico-creador28.
Todo acontece fuera de cuadro, en un exceso, un
desborde, en el espacio de los intersticios. El acontecimiento
siempre está al margen. Las imágenes del Atlas se exceden en
las lindes de la noche que las bordea. Así, sin marco que las
retenga, las imágenes se desbordan (se bordan) al margen, en
sus márgenes. Y así también con la Biblioteca que se desorganiza
según la fuerza del temporal que decide una investigación.
Desbordantes de tiempo, desbordantes de espacio, desbordantes
de luz y de oscuridad, las imágenes suspendidas en su noche, se
deshacen y rehacen (como un incesante bordado que se hace
sobre la superficie) por los bordes que no cesan de sobrepasar,
de desbordar. Ese temporal arruina la historia. De esas ruinas,
de lo que resta de ellas, surge otro tiempo: el de la Memoria.
Los colosos se multiplican: Warburg, Deleuze y
Derrida y; Mnemosyne, Mil mesetas y Glas; el Atlas, la Biblioteca
28 Al respecto de la esquizofrenia como condición del pensar frente al riesgo
de la esquizofrenia como devenir impotencia (Deleuze, 2005).
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y el Instituto. En los márgenes que no llegan a tocarse, en el
movimiento incesante que los aleja y aproxima, en ese temporal
cargado de afectos, fluye la ambigüedad de un sentido que
rechaza sistemáticamente convertirse en verdad.
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DE CICLOS DE VIDA A ITINERÁRIOS: AS VASILHAS
CILÍNDRICAS TRÍPODES DE KAMINALJUYU, GUATEMALA

FROM LIFE CYCLES TO ITINERARIES: CYLINDRICAL
TRIPOD VESSELS FROM KAMINALJUYU, GUATEMALA

Fernando Pesce1
Pedro Paulo Funari2

RESUMO: O artigo busca apresentar as trajetórias das vasilhas cilíndricas trípodes recuperadas durante as escavações
dos Montículos A e B em Kaminaljuyu, Guatemala. Partimos da
metáfora presente na exposição Ciclos de Vida en Kaminaljuyu
para refletir sobre teorias e métodos acerca da circulação das
coisas em diferentes temporalidades, lugares e contextos históricos. Nos valemos do conceito de itinerário dos objetos, elaborado por Rosemary Joyce e Susan Gillespie, para refazer as
trajetórias dessas vasilhas ao longo do tempo. Em contextos
funerários no passado pré-hispânico, observamos seu uso ritual
e simbólico. Do mesmo modo, buscamos perceber como esses
objetos são ressignificados a partir da recuperação arqueológica
e posterior musealização. Busca-se demonstrar o papel mediador dos artefatos ao longo do tempo.
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2 Professor Titular do Departamento de História do Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. E-mail: ppfunari@uol.com.br. ORCID: 000-0003-0183-7622.
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Palavras-chave: Kaminaljuyu; Maias; Teotihuacan; vasilhas
cilíndricas trípodes; itinerário dos objetos;

ABSTRACT: This paper seeks to present the trajectories of
cylindrical tripod vessels recovered during the excavations
of Mounds A and B in Kaminaljuyu, Guatemala. Starting from
the metaphor present in the exhibition “Ciclos de Vida en
Kaminaljuyu”, we consider on theories and methods about the
circulation of things in different temporalities, places, and historical contexts. Using the concept of object itineraries, developed by Rosemary Joyce and Susan Gillespie, we will retrace the
trajectories of these vessels over time. In funerary contexts in
the pre-Hispanic past, we observe their ritual and symbolic use.
Likewise, we aim to understand how these objects are re-signified after their archaeological recovery and later musealization.
This article seeks to demonstrate the mediating role of artifacts
over time.

Keywords: Kaminaljuyu; Maya, Teotihuacan; cylindrical tripod
vessels; object itinerary;

Introdução: perspectivas, animação, itinerários
Não se pode enxergar, a não ser a partir de uma perspectiva. De perspectivas, já que mudamos de posição. Essa constatação empírica da mais elementar nem sempre é levada em
devida conta, sem que se nos apercebamos da inevitável subjetividade dos pontos de vista. Eduardo Viveiros de Castro (1996),
antropólogo bem atento a como o mundo muda não só em si, mas
a partir das percepções, tem desenvolvido o tema do perspectivismo ameríndio, na esteira do seu mestre Roberto DaMatta
(1981). Tudo é cultura, arbitrário, particular, diverso. Em tempos
de considerar que todos os seres humanos são competitivos, em
busca de maximizar os lucros e minimizar os esforços, como se
o capitalismo fosse não tanto o ápice, mas a quintessência da
humanidade desde sempre, o perspectivismo permite questionar tais pressupostos. Os ameríndios fornecem imenso cabedal
para questionar tais axiomas e dogmas.
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O princípio da vida, também designado por anima,
alma, presente nas palavras animal, animado, animação, não
parece coadunar bem com certas concepções e práticas correntes, infensas à animação, mas tristes e destruidoras, tão presentes no mundo e no Brasil hoje. A alma, claro, sempre está no que
se move em si, de plantas a animais, mas também, de fora para
dentro, como na alma do lugar. Nesse segundo sentido, os objetos,
por mais inanimados ou imóveis que possam ser em si, podem
ser animados pela vida de quem lhes dá vida. Este o sentido
último de vida dos objetos. Claro, em si, os objetos não mudam
por si mesmos, mas mesmo quando não o são por si, são-no pelos
outros, com os quais interagem. Se vivem, caminham, movem-se
por si ou pela ação de outros. Um objeto encontrado volta à vida
e passa a novos percursos de interação. Itinerário, termo usado
para descrever essas andanças, remonta ao sentido de iter (itíneris, no genitivo), caminho: o objeto imóvel ou fixo, inanimado,
adquire de novo alma ao entrar em novos percursos, caminhos
ou itinerários. Neste artigo, vamo-nos voltar para o tema da vida
de objetos arqueológicos no contexto ameríndio, mas também
em suas vidas pósteras: animadas por todas as pessoas em interação, em diferentes contextos, com tais artefatos.
O tema deste estudo de caso leva-nos, ainda, a outro
aspecto que se nos apresenta como de particular relevância: a
arte não-ocidental. Tomamos tantas vezes arte em seus sentidos
restritos, como apanágio de poucos e, em particular, dos vencedores, do Ocidente. Nesta ocasião, voltamo-nos para a arte não
ocidental, tomada arte em suas múltiplas acepções: animada,
artesanal, anônima ou coletiva. Os maias não constituem senão
um caso, mas nem por isso menos importante, tanto por seu
passado, como por sua posteridade, como veremos neste artigo.
Iniciamos com considerações teóricas, de perspectivas, para
retomarmos tanto o termo grego, teoria (=perspectiva, o que
se vê), como suas releituras perspectivistas. Esperamos que, ao
final, quem ler este artigo saia mais embebido da vida que transborda num simples artefato.
De ciclos de vida a itinerários
Desde o final de outubro de 2015 e por todo o ano
de 2016 esteve em cartaz no Museu Nacional de Arqueologia e
Etnologia da Guatemala (MUNAE) a exposição temporal Ciclos de
Vida en Kaminaljuyu (Fig. 1). Com mais de 150 artefatos arqueológicos em exibição, apresentava traços importantes da cultura
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e sociedade que se desenvolveu no vale da Guatemala há quase
três mil anos. A expografia concebia a antiga cidade pré-hispânica por meio da metáfora de um ciclo de vida biológico.
Kaminaljuyu está entre os mais importantes e maiores centros urbanos das Terras Altas Centrais da Guatemala
durante o período pré-hispânico. Seu nome é uma atribuição
moderna que, em língua kaqchiquel, significa “colina dos mortos”
e faz referência aos montículos funerários descobertos na primeira metade do século XX (Kidder, Jennings & Shook, 1942, p.
7). Pouco restou das ruínas dessa antiga cidade, hoje sob a atual
Cidade da Guatemala. Das 230 estruturas que se conhece a partir
de prospecções realizadas desde o final do século XIX, apenas
42 sobreviveram até nossos dias, dado o crescimento urbano
desenfreado que destruiu a maioria dos vestígios arqueológicos
(Schavelzón & Rivera Grijalba, 1987; Crasborn Chavarría, 2006).
Figura 1 – Exposição “Ciclos de Vida en Kaminaljuyu”, Museo
Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.

Fonte: (Fotografia: Fernando Pesce, 2016).

A ocupação da cidade estende-se desde o ano 1000 a.C.,
quando se estabelecem os primeiros assentamentos às margens
do Lago Miraflores, até o abandono do sítio ao final do período
Clássico (900 d.C.). Durante esse período de quase dois mil anos,
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entre fases de grande expansão e encolhimento, Kaminaljuyu se
converteu em um grande centro regional, que exercia controle
sobre importantes recursos naturais, em especial as fontes próximas de obsidiana, e que participava de rotas de intercâmbio com
regiões adjacentes e distantes (Foias, 2001; Shook & Hatch, 1999).
A exposição Ciclos de Vida en Kaminaljuyu estava dividida em cinco áreas temáticas: água, vida cotidiana, intercâmbios, relações políticas e morte. Tal qual a vida biológica que, em
sua imensa maioria, dependeu da água para seu surgimento,
essencial para as funções orgânicas, a metáfora da expografia
ressaltava esse elemento como primordial para o desenvolvimento de Kaminaljuyu. Observava-se, na exposição, a presença
de tubulações de barro para o manejo hidráulico, fundamental
para a agricultura durante o período Pré-Clássico (1000 a.C. –
250 d.C.). Ademais, atestava-se a importância simbólica da água
para os habitantes da cidade, que incorporaram temas da fauna
lacustre em sua cultura material. Peixes, batráquios, jacarés e
crustáceos aparecem na iconografia de vasos cerâmicos, artefatos líticos e esculturas em barro e pedra (Fig. 2).
Figura 2 – Tigelas e almofarizes zoomorfos. Kaminaljuyu,
Período Pré-Clássico Tardio 200 a.C. – 200 d.C., “Ciclos de Vida
en Kaminaljuyu”, Museo Nacional de Arqueología y Etnología,
Guatemala.

Fonte: (Fotografia: Fernando Pesce, 2016)
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A fase seguinte dessa metáfora se manifestava, na
exposição, nos objetos de uso cotidiano que davam testemunho da vida na cidade. Utensílios cerâmicos de uso doméstico
e ferramentas da população comum estavam representados por
almofarizes, instrumentos para fiar, selos de barro, navalhas e
núcleos de obsidiana. Na sequência, os intercâmbios com outras
regiões foram retratados pela presença de conchas provenientes da Costa do Pacífico, assim como objetos cerâmicos, frutos
do intercâmbio de ideias e objetos com o centro do México e as
Terras Baixas Maias.
Ainda no mesmo curso, se observava a vida política
da cidade por meio de monumentos de pedra que simbolizavam
o poder político e religioso no sítio, com retratos de governantes e deidades. Também estavam ali os ricos atavios em jade dos
senhores de Kaminaljuyu, recuperados de contextos funerários
das elites do sítio (Fig. 3).
Figura 3 – Vasilhas cerâmicas em estilos estrangeiro e objetos de
jade recuperados dos Montículos A e B de Kaminaljuyu. “Ciclos
de Vida en Kaminaljuyu”, Museo Nacional de Arqueología y
Etnología, Guatemala.

Fonte: (Fotografia: Fernando Pesce, 2016).
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Por fim, a última área temática - e desse ciclo de vida
- era dedicada à morte. Oferendas funerárias e a impressionante
recriação de uma das tumbas encontradas no sítio, com todo o
mobiliário funerário e atavios que acompanhavam o ocupante
principal (Fig. 4). Contudo, o fim não chegaria como nas concepções dos antigos habitantes de Kaminaljuyu sobre a morte,
materializadas nos rituais reproduzidos no referido diorama,
mas sim com o decesso da própria cidade. O texto informativo
da exposição narrava o abandono do sítio e a rápida destruição
dos montículos em tempos modernos. Chegava ao fim o ciclo de
vida da antiga cidade no discurso da exposição.
Figura 4 – Reprodução da Tumba IV, Montículo A, Kaminaljuyu.
“Ciclos de Vida en Kaminaljuyu”, Museo Nacional de Arqueología
y Etnología, Guatemala.

Fonte: (Fotografia: Fernando Pesce, 2016)

A metáfora proposta pela exposição nos dá a chance
de pensar caminhos metodológicos para os artefatos ali apresentados. Dentro da Arqueologia e Antropologia, a chamada
“virada material” teve êxito em trazer os objetos para o lugar de
destaque dentro das investigações que, a partir de orientações
teóricas variadas, buscou considerar as mais diversas relações
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existentes entre coisas e pessoas. A arqueóloga Lynn Meskell
(2013) caracteriza essa tendência nos estudos de cultura material como uma nova maneira de pensar os objetos e a partir
deles, pois eles seriam o lugar de histórias, políticas, representações e significações. Da mesma forma, Tim Ingold (2011) propõe
que as propriedades materiais das coisas não são atributos fixos,
mas histórias que podem variar de acordo com o envolvimento
destas com a totalidade dos ambientes ao seu redor, de igual
maneira para humanos e não-humanos. Por sua vez, Ian Hodder
(2012) observa que mesmo as diferentes perspectivas convergem na ideia de que coisas e humanos constituem um ao outro
mutuamente, estando emaranhadas em uma rede de interações.
Parte desse emaranhado pode ser observado por meio
da circulação dos objetos que, a partir da metáfora de uma vida
social das coisas, fornece uma das possíveis ferramentas para
adentrar em seu contexto material e simbólico. Na Antropologia
Social, Igor Kopytoff (2008, p. 94) foi o primeiro a delinear o conceito de uma biografia cultural das coisas, cujo foco seria encarar o objeto como uma “entidade culturalmente construída”, ou
seja, como as coisas passam por mudanças de acordo com os
diferentes contextos culturais a que vem fazer parte. Para fazer a
biografia de uma coisa, Kopytoff (2008, p. 92) propõe que se estabeleçam as “idades” ou “fases” de sua vida, de maneira análoga à
dos seres humanos. No caso de objetos como, por exemplo, um
vaso cerâmico, se buscaria equalizar o nascimento à fabricação,
seu período de uso à vida e seu descarte à morte.
De fato, na Arqueologia, a proposta biográfica de
Kopytoff teve relativa influência e segue, até hoje, como uma
maneira de lançar luzes sobre como as interações sociais entre
pessoas e coisas criam diferentes significados ao longo do tempo
(Gosden & Marshall, 1999; Joy, 2009). No entanto, procurou-se adequar e expandir o conceito biográfico para o contexto
arqueológico. Christopher Gosden e Yvonne Marshall, que editaram um número da revista World Archaeology dedicado ao
tema da biografia cultural dos objetos, apontam para a maneira
como as histórias de seres humanos e dos objetos estão relacionadas. De modo particular, ressalta-se que “pessoas e objetos
acumulam tempo, movimento e mudança, eles são constantemente transformados, e essas transformações de pessoas e objetos estão amarradas umas às outras” (Gosden & Marshall, 1999,
p. 169). Essa interação entre humanos e não-humanos se daria
em contextos específicos e, a depender deles, novos significados
se acumulariam nos objetos.
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Ainda que Kopytoff (2008/1986) enfatizasse que as
coisas são culturalmente definidas e ressignificadas em diferentes contextos, o foco de seu trabalho residia nas esferas de troca,
mercantilização, singularização e sacralização de humanos e
não-humanos. Já Gosden e Marshall (1999) evidenciam que o
contexto cultural onde o objeto foi produzido - ou, porventura,
veio/vem a pertencer - seria o lócus onde novos significados e
histórias são atribuídos. Desse modo, o objeto em questão não
precisa, necessariamente, se mover entre as pessoas ou ser
modificado fisicamente, pois o contexto seria o responsável
por criar significados. Assim, fatores diversos como a participação dos objetos em performances seriam centrais para suas
biografias.
A metáfora biográfica, quando confrontada com o
registro arqueológico, pode apresentar obstáculos que dificultam sua aplicação metodológica. Jody Joy (2009) ressalta que a
qualidade da informação disponível no contexto arqueológico
pode não ser suficiente para reconstruir uma biografia completa
já que, em muitos casos, os arqueólogos encontram o objeto no
momento em que sua utilidade já chegou ao fim. Assim, seria
necessário o procedimento metodológico reverso para expor
sua trajetória até então. Acrescenta-se a isso as observações de
Cornelius Holtorf (2002) sobre a prática arqueológica, em que
atividades como a descoberta, resgate, análise, interpretação,
salvaguarda e exibição de artefatos são parte integral da história
de vida dos objetos no momento presente.
Do mesmo modo, integram os estudos sobre a biografia dos objetos as teorias que atribuem agência social aos não-humanos. Arjun Appadurai (2008, p. 17) advertia para a divisão, no
senso comum ocidental, entre pessoas e coisas e que, em muitas
sociedades “as coisas não estavam tão divorciadas da capacidade das pessoas de agir e do poder das palavras de comunicar”.
Alfred Gell (1998) advogou pela agência relacional que se estabelece entre humanos e não-humanos em determinados contextos. Por certo, Gell também sugere como mesmo em nossa sociedade ocidental atribuímos agência a carros, imagens, edifícios e
outros não-humanos. À vista da teoria de Gell, Jody Joy (2009)
propõe pensar a biografia dos objetos como a soma das relações
sociais que o constituem. Dessa maneira, a biografia refletiria
uma série de conexões onde o objeto está simultaneamente ativo
em certos grupos de relações sociais e inativo em outros pontos
no tempo e espaço.
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Para nosso estudo de caso apresentado abaixo é importante salientar que indícios linguísticos e etnográficos apontam
que os povos da Mesoamérica acreditavam que a matéria animada
poderia associar-se aos humanos (Houston, 2014). Ao observar
representações de governantes na arte maia do Período Clássico
(250 d.C. – 950 d.C.), Stephen Houston e David Stuart (1998) propõem que o ato de esculpir, modelar ou pintar transferia agência
à coisa formada. Para o caso específico de Kaminaljuyu, Lucia
Henderson (2013) sugere que os monumentos do sítio devem ser
compreendidos como seres dotados de agência, que ativamente
modelavam o mundo ao seu redor. Ademais, se observa que
muitas dessas esculturas foram destruídas intencionalmente em
tempos antigos, deslocadas e reutilizadas em contextos posteriores (Henderson, 2013; Shibata, 1994).
As arqueólogas Rosemary Joyce e Susan Gillespie
(2015) buscaram readequar o conceito de biografia dos objetos
diante de outras ontologias que não dissociam coisas e pessoas. Uma de suas principais críticas reside na proposta inicial
de Kopytoff em equalizar a trajetória de um objeto às fases de
uma vida biológica, julgada como antropocêntrica, assim como
na suposição que a integridade física é essencial para a vida de
dado objeto (Joyce & Gillespie, 2015). Como se observou no caso
supracitado das esculturas de Kaminaljuyu, objetos ou conjuntos de objetos (Gillespie, 2015) podem ser deslocados, modificados e fragmentados, o que resulta em narrativas não-lineares de
suas trajetórias.
De modo a contornar essas questões, Joyce (2015)
propõe uma nova metáfora: a do itinerário dos objetos. A elaboração parte das ideias de Michel de Certeau (2014), para quem o
itinerário ou rota organiza movimentos em uma série discursiva
de operações, de modo que o percurso se torna o elemento narrativo que condiciona o discurso. Ressalta-se aqui a mobilidade
das coisas através do tempo e espaço por meio dessa nova metáfora, que busca capturar as rotas pelas quais as coisas circulam
e os diferentes contextos no qual estão ativadas ou desativadas
(Joyce & Gillespie, 2015).
Recorrer ao itinerário como método de análise pressupõe considerar as muitas maneiras pelas quais uma coisa
pode circular, as transformações culturais e naturais que podem
vir a ocorrer e as relações estabelecidas entre objetos e pessoas
e entre os próprios objetos ao longo do tempo e espaço (Joyce,
2015). Sem começo e nem fim definidos, itinerários podem
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retroagir para antes do momento de manufatura de um artefato,
buscando suas fontes de matéria prima e, da mesma forma, se
estender além do objeto em si, pois têm o potencial de seguir
suas representações através de descrições textuais, desenhos e
fotografias (Joyce & Gillespie, 2015; Joyce, 2015).
Ambos os modelos metodológicos, de biografia ou
itinerário, têm sido utilizados com sucesso por investigadores
de diferentes áreas do conhecimento para elucidar a trajetória
de artefatos provenientes de culturas mesoamericanas. Entre
eles, podemos citar o trabalho de Byron Hamann (2002) sobre
as diferentes perspectivas interpretativas de registros materiais
do passado entre os mexica, mixtecos e maias; as trajetórias de
esculturas maias dos sítios de Piedras Negras (O’Neil, 2012) e
de Kaminaljuyu (Henderson, 2013); a recuperação do contexto
arqueológico e subsequentes rotas dos artefatos descobertos
na Plataforma das Águias e Jaguares de Chichén Itzá (Grecco
Pacheco & Sellen, 2019) e, por fim, para o estudo do mercado de
arte mesoamericano (Tremain & Yates, 2019).
Observamos até o momento que acompanhar os artefatos, por meio de suas rotas ao longo do tempo e espaço, nos permite estabelecer conexões entre humanos e não-humanos, além
de alcançar seu contexto material e simbólico. Os objetos acumulam histórias e, do mesmo modo, também são responsáveis
por transmiti-las. Em contextos antigos, uma das maneiras de
captar essas mensagens é pela observação da variedade formal e
estilística presente na cultura material, que pode ser associada
ao papel dos objetos em transmitir mensagens (Wobst, 1977). Já
em contextos modernos, pode-se considerar a recuperação dos
objetos por meio da arqueologia, as diferentes interpretações e
discursos surgidos a partir deles e, por fim, sua musealização.
A exposição Ciclos de Vida en Kaminaljuyu estava
repleta de artefatos que, de contextos antigos e modernos, carregam as múltiplas histórias de suas conexões. Muitos dos objetos
em destaque na exibição foram recuperados em contextos funerários de dois montículos escavados na década de 1930, durante o
primeiro grande projeto arqueológico em Kaminaljuyu (Kidder,
Jennings, & Shook, 1946). Por certo, as cerâmicas estavam presentes em grande quantidade e, entre elas, destaca-se a presença
de vasilhas com forma cilíndrica trípode, isto é, um corpo cilíndrico apoiado em três suportes (Fig. 5).

Imagem: Revista de História da Arte – 177

Figura 5 – Vasilhas cilíndricas trípodes, Tumba VI, Montículo A.
Kaminaljuyu, Fase Esperanza (400 – 550 d.C.). Cerâmica estucada
e pintada. Da esquerda para a direita: MUNAE 2494, 2489, 2488,
2487. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.

Fonte: (Fotografia: Fernando Pesce, com a autorização do Ministério de
Cultura y Deportes de Guatemala, 2016).

Refazer os itinerários dessas vasilhas nos oferece a
possibilidade de acompanhar seus diferentes usos em contextos antigos e modernos. Recuperadas de contextos funerários,
nos dão a chance de observar essas práticas e os rituais a elas
relacionados. Como sua forma está associada a contatos com
estrangeiros, podemos conjecturar que tipo de relações as elites
de Kaminaljuyu estabeleciam com regiões distantes. Do mesmo
modo, quando vistas em conjunto, expõem as ideologias e mensagens que essa elite procurava transmitir. Já em contextos
modernos, nos dão a conhecer como, a partir de sua recuperação
arqueológica, os objetos são inseridos no discurso museológico e
o papel mediador dos artefatos ao longo do tempo.
As vasilhas cilíndricas trípodes dos Montículos A e B de
Kaminaljuyu
Originárias de contextos funerários e rituais e recuperadas durante as escavações realizadas em Kaminaljuyu, as
vasilhas cilíndricas trípodes não aparecem em grande quantidade no sítio. Sua ocorrência está limitada às tumbas associadas aos Montículos A e B, assim como nas oferendas 7, 11, e 12
da Palangana (Cheek, 1977a; Kidder, Jennings, & Shook, 1946).
Adotamos neste trabalho a cronologia proposta por Edwin Shook
e Marion Hatch (1999) para as Terras Altas da Guatemala (Tabela
1). Assim, em termos cronológicos, as vasilhas cilíndricas trípodes ocorrem em um período limitado à fase Esperanza no sítio.
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A presença desse tipo de cerâmica em diversas regiões durante
o período Clássico é, em geral, interpretada como um forte
indício de contato com o grande centro urbano de Teotihuacan
(Ball, 1983. Conides 2001. Fash & Fash, 2000. Kidder, Jennings, &
Shook, 1946. Nielsen, 2003. Rattray, 2001).
Tabela 1 – Cronologia de Kaminaljuyu
Período
Pós-Clássico
Clássico Tardio
Clássico Inicial

Pré-Clássico
Tardio

Pré-Clássico
Médio
Pré-Clássico
Inicial

Fase

Datas aproximadas

Chinautla

1200 d.C. – 1524 d.C.

Ayampuc

900 d.C. – 1200 d.C.

Pamplona

800 d.C. – 900 d.C.

Amatle

550 d.C. – 800 d.C.

Esperanza

400 d.C. – 550 d.C.

Aurora

200 d.C. – 400 d.C.

Santa Clara

100 d.C. – 200 d.C.

Arenal

300 a.C. – 100 d.C.

Verbena

400 a.C. – 300 a.C.

Providencia

700 a.C. – 400 a.C.

Majadas

750 a.C. – 700 a.C.

Las Charcas

1000 a.C. – 750 a.C.

Arévalo

1200 a.C. – 1000 a.C.

Nota. Adaptado de “Las tierras Altas Centrales: Periodos Preclásico y Clásico”
de E. M. Shook & M. P. Hatch, 1999, p. 291.

Teotihuacan está entre as cidades mais importantes
da Mesoamérica durante o período Clássico (Fig. 6). Localizada
no Vale do México, a cerca de 50 km da atual capital mexicana,
cobria uma área de mais de 20 km² e é possível que tenha excedido o número de 100 mil habitantes (Millon, 1973). Teotihuacan
floresceu rapidamente a partir do ano 100 a.C. e seu apogeu se
dá entre os anos de 250 d.C. e 550 d.C., época na qual se destaca
a grande interação com outras regiões da Mesoamérica, como o
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centro zapoteca de Monte Albán, no atual estado de Oaxaca, a
Costa do Golfo mexicano, o ocidente do México e a área Maia,
onde se localiza Kaminaljuyu (Cowgill, 2015). A cidade entra
em declínio em meados do século VII; a evidência arqueológica aponta para a queima de templos e residências das elites e
os motivos para o abandono do sítio permanecem indefinidos
(Cowgill. 1997; Millon, 1973).
Figura 6 – Teotihuacan, vista da Avenida dos Mortos desde a
Pirâmide da Lua.

Fonte: (Fotografia: cortesia de Daniel Grecco Pacheco, 2015).

Seguimos neste trabalho a cronologia proposta
por George Cowgill (1997; 2015) para as fases cerâmicas de
Teotihuacan (Tabela 2). O estudo mais detalhado sobre a cerâmica do sítio (Rattray, 2001) acompanha, em termos absolutos,
a cronologia de Cowgill. As vasilhas cilíndricas trípodes são
encontradas em contextos funerários e de descarte doméstico
em Teotihuacan desde a fase Miccaotli (100 – 170 d.C.) e seguem
em evolução até a fase Metepec (550 – 650 d.C.). Evelyn Rattray
(2001) detalha de forma exaustiva as características de cada tipo-variedade cerâmico do sítio e suas transformações ao longo do
tempo. Nesta investigação, nos interessa observar a morfologia
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das vasilhas cilíndricas trípodes que se relacionam às fases
Tlamimilolpa Tardio e Xolapan Inicial, que coincidem, tanto
em termos cronológicos quanto em forma e decoração, com os
exemplares encontrados em Kaminaljuyu.
Tabela 2 – Cronologia de Teotihuacan
Fases

Datas Aproximadas

Metepec

550 d.C. – 650 d.C.

Xolapan Tardio

450 d.C. – 550 d.C.

Xolapan Inicial

350 d.C. – 450 d.C.

Tlamimilolpa Tardio

250 d.C. – 350 d.C.

Tlamimilolpa Inicial

170 d.C. – 250 d.C.

Miccaotli

100 d.C. – 170 d.C.

Tzacualli

1 d.C. – 100 d.C.

Patlachique

100 a.C. – 1 d.C.

Nota. Adaptado de “State and Society at Teotihuacan, Mexico” de G. L. Cowgill,
1997, p. 131; “Ancient Teotihuacan: Early Urbanism in Central Mexico” de G.
L. Cowgill, 2015, p. 11.

Durante a fase Tlamimilolpa Tardio, as vasilhas
cilíndricas trípodes são, em sua maioria, altas (cerca de 25 cm),
polidas e sem decoração, de cor café-negra ou negra, e possuem
suportes arredondados ou retangulares ocos (Rattray, 2001).
Exemplares recuperados do Enterro 1 do conjunto Tlamimilolpa
são, em contrapartida, pequenos (por vezes miniaturas); possuem paredes divergentes e, em sua maioria, suportes arredondados ou cônicos sólidos, e neles está presente a decoração incisa
de motivos geométricos (Rattray, 2001). Para o período seguinte,
denominado Xolapan Inicial e contemporâneo à fase Esperanza
em Kaminaljuyu, Rattray (2001) divide os vasos cilíndricos em
três grupos, de acordo com seus acabamentos. O primeiro é o
dos monocrômicos polidos, caracterizados por possuírem paredes retas, baixas (entre 12 e 14 cm) e com leve divergência entre a
base e a boca; a presença de tampas e pestanas basais é comum;
têm pasta cerâmica escura, do negro lustroso ao café avermelhado; e seus suportes podem ser ocos, de forma cilíndrica,
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arredondada ou retangular. O segundo grupo é formado por
aqueles vasos que possuem decoração incisa em plano-relevo,
que frequentemente representa figuras humanas ou motivos
geométricos intrincados. E por último, as vasilhas com decoração estucada e pintada que, segundo Cynthia Conides (2001),
podem apresentar suporte em ameia (Fig. 7).
Figura 7 – Vasilhas importadas de Teotihuacan, Tumba I,
Montículo B, Kaminaljuyu.

Fonte: (Archivo Edwin M. Shook, foto nº 2672. Archivo Documental
Sociocultural, Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas,
Universidad del Valle de Guatemala.)

A imensa maioria das vasilhas cilíndricas trípodes
encontradas em Kaminaljuyu foram localizadas nas tumbas
dos Montículos A e B. Ao todo, 67 dessas vasilhas foram ali
recuperadas, das quais apenas oito teriam sido manufaturadas
em Teotihuacan (Demarest & Foias, 1993; Kidder, Jennings, &
Shook, 1946). Todas as demais seriam cópias e variações locais
ou são provenientes de outras localidades. A origem de alguns
desses exemplares foi apontada como a região da Alta Verapaz,
da Costa do Pacífico e de olarias locais de Kaminaljuyu por
meio de análise química (Reents-Budet, Bishop, Valdés &
Blackman, 2006).
182 – PPGHA/UNIFESP

A edificação desses dois montículos foi realizada em
um período de não mais de um século. O Montículo A era composto por oito fases construtivas sobrepostas, associadas a seis
tumbas de personagens importantes, enquanto no Montículo
B foram desveladas cinco fases construtivas, seis tumbas e oito
sepulturas menores (Kidder, Jennings, & Shook, 1946, 1946).
Admite-se que as vasilhas cilíndricas trípodes tenham sido
fabricadas ou importadas especialmente para seu uso ritual e
funerário em Kaminaljuyu, já que não foram encontradas em
contextos domésticos ou em áreas de descarte, como mencionado anteriormente.
É importante ressaltar que as últimas duas fases
construtivas dos Montículo A e B (estruturas A-7, A-8, B-4 e B-5)
apresentavam o perfil arquitetônico talude-tablero (Fig. 8).
Característico de Teotihuacan, distingue-se pela presença de
um talude inclinado sobreposto por um plano elevado (Navarro,
2013). Outro elemento visto como diagnóstico da presença teotihuacana são as vasilhas do tipo alaranjado-fina, recuperadas em quantidade inexpressiva – apenas 16 – das tumbas de
Kaminaljuyu (Demarest & Foias, 1993).
Figura 8 – Perfil arquitetônico talude-tablero. Acrópole, Zona
Arqueológica de Kaminaljuyu, Guatemala.

Fonte: (Fotografia: Fernando Pesce, 2016).
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Por meio do contexto arqueológico temos acesso
apenas ao lugar de deposição desses objetos nas tumbas, descrito de forma exaustiva por Kidder, Jennings e Shook (1946). No
entanto, como enuncia Matilde Ivic de Monterroso (2011, p. 181),
podemos “preencher os espaços que os artefatos arqueológicos
deixam para a imaginação” se traçarmos um paralelo entre esse
contexto e os relatos etnohistóricos. Apesar de sua disjunção
temporal, esse tipo de documentação oferece uma narrativa
vívida que, além de se assemelhar aos padrões encontrados nas
tumbas de Kaminaljuyu, nos permite conjecturar sobre a mobilidade desses objetos até seu destino funerário.
O frei dominicano Bartolomé de las Casas oferece
uma descrição oportuna dos costumes funerários da região
da Alta Verapaz na obra Apologética Historia de las Indias,
escrita na primeira metade do século XVI. Las Casas detalha
a maneira como se preparava o corpo do governante para a
cerimônia de sepultamento, a presença de familiares, aliados
e escravizados, que seriam sacrificados e acompanhariam o
defunto, e a deposição de oferendas e as formalidades realizadas pós-inumação:
Vestian luego el cuerpo de las mejores vestiduras y más
ricas mantas que tenia, poniéndole y adornándolo de
ciertas joyas de oro y piedras que habia dejado y apartado
para que las enterrasen com él (...) poníanle un estrado
donde lo asentaban, porque así se habia de enterrar. Para
el dia del entierro ya eran venidos todos los que para él
eran llamados y convidados, y de los señores amigos venia
ó el señor, ó hermano del señor, ó otra persona de autoridad, y traia un esclavo ó esclava, ó ambos á dos, y vestidos y algunas piezas de oro para adornar el cuerpo del
difunto, y cada uno hacia su razonamiento, consolando
los vivos y mostrando el pesar y dolor que habian habido
todos sus servidores y amigos, de su muerte. Todas las
cosas que habian todos traído ali juntas, poníanselas
sobre las que ya tenia, y asi, bien vestido, con muchas
mantas dobladas y adornado con sus joyas, metíanlo en
una caja hecha de piedras ó de madera, con su tapadera,
en la cual podia él caber sentado en coclillas. Esta caja
metian en la sepultura, que era una huesa ó hoyo hecho
en las cumbres ó puntas de los collados altos y de las sierras. Luego, en muriendo el señor, le mataban los esclavos y esclavas que le habian de ir á servir. A los varones
labradores poníanles los aparejos é instrumentos con
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que hacian las sementeiras, y á los cazadores, para cazar,
sus arcos y flechas, y así de los demás. A las mujeres,
las piedras en que habian de moler el mahiz, las ollas
para cocer ó guisar la comida, los cántaros y vasija para
la bebida, platos y escudillas, etc. El señor puesto en la
sepultura, la cara hácia la parte del Mediodia, tenida por
ellos por más dichosa y feliz que la del Norte ó Ciercio,
poníanle alrededor todos aquellos sirvientes y sirvientas
muertos. Despues henchian todo el hoyo ó sepultura de
tierra, sin que tocase uma migaja dela en el cuerpo del
señor muerto, porque no podia, por estar en el ataud ó
caja de piedra ó de madera cubierta; despues, encima de
la sepultura hacian un altarito de obra de un codo alto, de
cal y piedra, muy bien blanqueado, en el cual quemaban
muy ordinariamente inciencio y ofrecian otros sacrifícios (Las Casas, 1909, pp. 629-630).

As tumbas dos Montículos A e B apresentam muitos
paralelos com o relato de Las Casas (Fig. 9). Ressaltam-se as
semelhanças observadas no preparo e posição dos corpos, a presença de vítimas de sacrifício e oferendas, a atividade construtiva pós-enterramento e a queima de incenso. Segundo Kidder,
Jennings e Shook (1946), o ocupante principal das tumbas estava
ricamente ataviado, em geral, com espelhos de pirita e pedras
de jade; os restos mortais de adolescentes e mulheres, com
pouco ou nenhum adereço, foram interpretados como vítimas
de sacrifício. Com exceção das duas primeiras tumbas, o ocupante principal estava sentado, com as pernas cruzadas, mãos
entre as pernas e voltado para o sul; há a presença de vestígios
de esteiras e de liteiras de madeira em algumas tumbas, assim
como pedras de moer em onze das doze tumbas. Alguma forma
de atividade construtiva era realizada após o enterro, com a
expansão ou construção de estruturas sobre as tumbas. Parte
dos ritos pós-inumação envolvia a queima de incenso, evidenciada pela presença de superfícies queimadas nas plataformas
dos montículos.
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Figura 9 – Tumba IV, Montículo B, Kaminaljuyu.

Fonte: (Archivo Edwin M. Shook, foto nº 2383. Archivo Documental
Sociocultural, Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas,
Universidad del Valle de Guatemala.)

O trecho de Las Casas informa que muitos dos objetos enterrados não pertenciam ao falecido; eram oferendas
depositadas por familiares e aliados que compareciam à cerimônia. Em seu relato dos costumes funerários do Vale de Petapa
na Guatemala seiscentista, o cronista Francisco Antonio de
Fuentes y Guzmán (1932) menciona que objetos de valor eram
trazidos por familiares e súditos como forma de retribuição ao
senhor morto. Ainda segundo a descrição de Las Casas, cabia
às mulheres trazer as pedras de moer e utensílios cerâmicos
como pratos, panelas e vasilhas. Estabelece-se aí uma relação de
gênero entre os objetos depositados nas tumbas e as pessoas que
os ofertaram.
J. Kathryn Josserand (2002) demonstrou, por meio
da revisão dos hieróglifos e da iconografia, as várias funções e
ações de mulheres da elite dentro da sociedade maia durante
o Período Clássico. Tal como os governantes do sexo masculino, as mulheres eram responsáveis pela formação de laços de
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parentesco, alianças comerciais e militares por meio de casamentos. A presença de mulheres governantes não é estranha
na área maia: já se atesta que sua autoridade era idêntica à dos
governantes homens, de modo que comandavam de forma independente, guerreavam e tomavam parte nos mesmos rituais
(Reese-Taylor, Mathews, Guernsey, & Fritzler, 2009). Ainda
que não se possa afirmar de forma categórica que a deposição
de objetos cerâmicos tenha sido realizada por mulheres em
Kaminaljuyu, a presença de pedras de moer pode sugerir a participação de mulheres das elites nos rituais funerários.
Entre as elites mesoamericanas, as tradições cerâmicas possuíam uma função que ia além da utilitária: carregavam
significados simbólicos importantes. As cerâmicas em estilos
estrangeiros enviavam mensagens de afiliações políticas e econômicas que eram reconhecíveis por emissores e destinatários,
e quanto mais reconhecível o estilo, maior valor social e eficácia política possuía o objeto (Reents-Budet, 1994). Desse modo,
podemos interpretar as vasilhas cilíndricas trípodes como objetos que denotam a identificação de laços políticos entre as elites
de Kaminaljuyu e Teotihuacan. Elas conectavam seus portadores a locais próximos ou distantes, e para aqueles que tomavam
parte das cerimônias funerárias, serviam como mostra de seu
poder e riqueza. A forma das vasilhas, mesmo as fabricadas
localmente ou em regiões adjacentes, assegurava sua associação à importância política e militar de Teotihuacan por meio
da emulação praticada pelas elites de Kaminaljuyu (Demarest &
Foias, 1993; Pesce, 2018).
Muitas das vasilhas recuperadas em Kaminaljuyu
apresentam diferenças notáveis com sua contraparte teotihuacana. Quando observamos os vasos estucados e pintados percebemos que, com exceção dos exemplares oriundos do centro do
México, o restante apresenta traços morfológicos e estilo maia
na iconografia (Fig. 10). Ao todo, 11 vasilhas estucadas e pintadas
exibem essas características, sendo mais altas e com diâmetro
menor do que os espécimes teotihuacanos descritos por Rattray:
medem entre 24 e 31 cm de altura, possuem paredes curvo-divergentes e suportes retangulares ocos com perfurações (Pesce,
2018). Recuperadas das tumbas A-VI e B-II, sugere-se que teriam
sido produto de uma mesma escola de ceramistas (Kidder,
Jennings, & Shook, 1946).
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Figura 10 – Vasilha cilíndrica trípode, Tumba II, Montículo B.
Kaminaljuyu, Fase Esperanza (400 – 550 d.C.). Cerâmica negra
estucada e pintada, 30 cm de altura, MUNAE 2574, Museo Nacional
de Arqueología y Etnología, Guatemala.

Fonte: (Fotografia: Fernando Pesce, com a autorização do Ministério de
Cultura y Deportes de Guatemala, 2016.)

Jesper Nielsen (2003, p. 172) observa nesse conjunto
um processo de “maianização” da forma cilíndrica trípode.
Ainda que não se conheça a língua ou etnia da população de
Kaminaljuyu, que possivelmente tinha vocação cosmopolita,
tem se considerado a semelhança de estilos artísticos presentes na escultura e na cerâmica do sítio para situá-lo na esfera
de relações da cultura maia (Henderson, 2013). Para além de
Kaminaljuyu, vasos cilíndricos trípodes recuperados em outras
cidades da área maia também apresentam traços de adaptação
e inovações locais, somados a uma estética híbrida de conceitos
físicos e visuais maias e teotihuacanos (Schaeffer, 2019).
A função funerária das vasilhas cilíndricas trípodes
delimitou seu lugar final de ativação em contexto pré-hispânico. Ao final da fase Esperanza, os Montículos A e B perderam
sua importância cerimonial; a interrupção de novos enterros e
atividades construtivas indica que o conjunto caiu em desuso. A
emulação de estilos teotihuacanos na arquitetura é abandonada,
com novos complexos construídos segundo os cânones locais
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(Michaels, 1979). Observou-se nas fases seguintes a mutilação e
sobreposição de construções novas sobre os antigos edifícios em
tablero-talude (Cheek, 1977b). A evidência cerâmica de fases posteriores indica que os arredores dos montículos foram ocupados
por moradias simples até o final do período Clássico; esses novos
residentes recorreram aos montículos como fonte de matéria-prima para novas construções (Kidder, Jennings, & Shook, 1946).
Recuperação arqueológica e musealização
As vasilhas permaneceram ocultas, inumadas junto
aos senhores e sacrificados durante quase 1400 anos. Sua redescoberta moderna aconteceu em 1935, quando uma associação de
futebol que realizava seus treinos na fazenda Esperanza procurou
adequar o tamanho do campo às medidas oficiais. Acontece que
o campo estava situado entre os dois montículos pré-hispânicos,
revelados durante as obras de nivelamento (Kidder, Jennings,
& Shook, 1946). A obra chamou a atenção de um vizinho, Carlos
Villacorta, filho do então Ministro da Educação Antonio Villacorta,
ambos pioneiros no estudo da arqueologia na Guatemala (Fig. 11).
Figura 11 – Vista sul do Montículo B, ao fundo encontra-se o
comércio e residência de Carlos Villacorta.

Fonte: (Archivo Edwin M. Shook, foto nº 2570. Archivo Documental
Sociocultural, Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas,
Universidad del Valle de Guatemala.)
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A escavação dos dois montículos ficou a cargo da
Instituição Carnegie de Washington, realizada em três temporadas de campo em 1936, 1937 e 1941-1942 (Fig. 12). Foram necessários outros cinco anos para processar todo o material recolhido.
De início, o projeto da Instituição Carnegie fora pensado como
um estudo de sequências estratigráficas, a fim de estabelecer
a cronologia do sítio, mas se tornou um projeto de salvamento
arqueológico (Kidder, Jennings, & Shook, 1946). Foi somente a
partir desse projeto que o sítio recebeu o nome de Kaminaljuyu.
As diversas investigações realizadas até então não compreendiam que as estruturas encontradas nas diversas propriedades
rurais da região faziam parte do mesmo grande sítio arqueológico. As fases cerâmicas de Kaminaljuyu, por sua vez, foram
nomeadas de acordo com o local primeiro de sua identificação
no registro arqueológico.
Figura 12 – Trabalho de escavações no Montículo B de
Kaminaljuyu, em primeiro plano o arqueólogo Alfred V. Kidder.

Fonte: (Archivo Edwin M. Shook, foto nº 2642. Archivo Documental
Sociocultural, Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas,
Universidad del Valle de Guatemala.)

Terminado o trabalho de análise, 58 das 67 vasilhas
cilíndricas trípodes recuperadas durante as escavações foram
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consignadas ao Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia da
Guatemala (Pesce, 2018), à época instalado na Casa de Chá do
Parque Aurora. Toda a coleção do MUNAE seria transferida em
1948 para o Salão nº 5 do mesmo parque, edifício que abriga o
museu até o presente (Luján Muñoz, 1972). Fernando Pesce
(2018) comparou os dados disponíveis sobre as exposições do
museu na literatura e as fichas catalográficas das vasilhas, para
formar uma ideia sobre como e quais desses objetos estavam
expostos e que função cumpriam no discurso expositivo.
Stephan de Borhegyi (1953) informa que, durante a
década de 1950, a coleção do MUNAE estava disposta em seis
salas principais, divididas igualmente entre arqueologia e etnologia. O destaque da primeira sala eram as culturas que se desenvolveram no altiplano central da Guatemala, em especial o sítio
de Kaminaljuyu. Durante esse período, catorze vasilhas estiveram em exposição, provavelmente selecionadas pois estavam
mais bem conservadas e possuíam algum tipo de decoração; na
maioria dos casos eram estucadas e pintadas (Pesce, 2018).
A presença desses objetos vistosos confirma as reflexões de Marta Elena Casaús Arzú (2012), para quem o museu em
seus primeiros anos de funcionamento estava reduzido a um mostruário de riquezas arqueológicas do passado maia. Poderíamos
estender essa reflexão aos anos 1950, já que o objetivo principal
da direção do museu no período era “exibir os espécimes mais
interessantes e artísticos da cultura dos antigos e modernos indígenas maias da Guatemala” (Borhegyi, 1953, p. 3).
Segundo Dora de González (1996), o museu esteve
aberto com essa configuração até 1972, quando problemas
estruturais do edifício forçaram seu fechamento. A reabertura
ao público ocorreria em 1977, mas a montagem total se concluiu
apenas em 1980. As diversas transformações e a pouca informação disponível sobre as exposições realizadas no MUNAE
nos impedem de recuperar a disposição das vasilhas em novas
montagens. O mais recente destino foi a já mencionada exposição Ciclos de Vida en Kaminaljuyu, onde as vasilhas denotavam o
intercâmbio com regiões distantes.
As nove vasilhas restantes que completam o conjunto acabaram enviadas ao Museu Peabody, da universidade
de Harvard, com o consentimento do governo guatemalteco
(Kidder, Jennings, & Shook, 1946). Ao longo dos anos, parte das
vasilhas empreenderam suas próprias trajetórias, circulando
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em contextos museológicos fora da Guatemala. Duas delas foram
emprestadas por dez anos à Universidade de Tulane, na Luisiana,
já em 1948 (Pesce, 2018). Outras fizeram parte da grande exposição itinerante Lords of Creation: the origins of Sacred Maya
Kingship, organizada pelo Los Angeles County Museum entre
2005 e 2006, com passagens pelo Museu de Arte de Dallas e pelo
Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque (Fields & ReentsBudet, 2005).
Podemos perceber ao longo do itinerário das vasilhas
cilíndricas trípodes como, em diferentes temporalidades e contextos, esses objetos acumularam memórias e histórias. O uso e a
interpretação que se fizeram desses objetos esteve sempre condicionada, em tempos antigos e modernos, pelo presente momento
em que estiveram ativos. Pedro Paulo Funari (2003) ressalta como
os objetos adquirem um papel de mediadores das atividades humanas, indicando as relações sociais estabelecidas nas sociedades
em que foram produzidos ou apropriados. Em contexto pré-hispânico, sinais de prestígio e poder emanam das vasilhas por sua
associação à Teotihuacan. Da mesma maneira, eles podem determinar comportamentos específicos e relações de gênero, dada a
possibilidade de sua deposição por mulheres nas tumbas.
Ainda segundo Funari (2003), quando reintegrados
a contextos culturais em funcionamento, os objetos arqueológicos ganham novas funções e são novamente ativados como
mediadores. Nas exposições analisadas neste texto, observa-se a valorização e o juízo estético das peças para sua exibição
pública, bem como as interpretações acadêmicas mais recentes desses objetos como símbolo do intercâmbio inter-regional
na Mesoamérica.
Considerações finais
Buscamos apresentar, a partir da discussão da biografia das coisas, considerações sobre a aplicação de uma nova
metáfora – itinerário – como metodologia possível de análise
para a História da Arte. Por meio do estudo de caso das vasilhas
cilíndricas trípodes de Kaminaljuyu, buscou-se não só demonstrar a validade desse método, mas explorar como esses objetos,
que acumularam histórias nos diferentes contextos em que estiveram ativos, são mostras de seu papel mediador das atividades
humanas; uma compreensão que pode se estender a toda a cultura material.
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Com este artigo procuramos ressaltar aspectos teórico-metodológicos que possibilitam um novo olhar para objetos de arte ameríndia, em particular provenientes de contexto
arqueológico, desde uma perspectiva multidisciplinar entre
História da Arte, Arqueologia e Antropologia. Expandir esses
horizontes disciplinares não é tarefa fácil ou recente, porém
proporciona uma maior inclusão e diversificação de objetos,
temas e abordagens desenvolvidas por pesquisadores das referidas áreas.
No Brasil, ainda é uma novidade a pesquisa voltada
para a arte não-europeia, que vem, aos poucos, ganhando espaço
no âmbito acadêmico. A importância da arte não-europeia está
em mostrar o quão humanos somos todos, a prescindir de origens
e tradições, acomunados pela cooperação, para lembrar o filósofo
lusófono do século XVII, Bento Espinosa, o Betinho, para seus
familiares. Se tivermos contribuído um grão para isso, já estaremos felizes e recompensados. Em tempo de tanta tristeza, ódio,
necropolítica e desprezo pela vida, alheia e própria, este artigo
pode ser um grão de areia apenas, mas tanto mais poderá ser relevante quanto outros se juntarem pela vida em comum. Ambição
imensa, mas necessária, mesmo a partir de um simples artigo.
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OS LABIRINTOS DA ARTE DE NARRAR: HISTÓRIA DA ARTE
E LITERATURA

THE LABYRINTHS OF THE ART OF NARRATING: HISTORY
OF ART AND LITERATURE

Yvone Dias Avelino1

RESUMO: Pretendemos discutir as possibilidades que tem o
historiador de utilizar em suas reflexões a Literatura como fonte
histórica. Trata-se de uma relação difícil, mas possível e, sobretudo, prazerosa. A historiografia apela à literatura hoje mais
como um registro do real, um instrumento para sua apreensão,
ou ainda como sua metáfora epistemológica. O historiador não
pode encarar a obra literária apenas como veículo de conteúdo,
pois o valor do texto literário não está propriamente na confrontação que dele se pode fazer com a realidade exterior, mas na
maneira como esta realidade é abordada, aprofundada, questionada, recriada. Deve encarar a literatura não como reflexo, mas
como refração, como desvio.
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ABSTRACT: We intend to discuss the possibilities that the historian has to use Literature as a historical source in his reflections. It is a difficult relationship, but possible and, above all,
pleasurable. Historiography appeals to literature today more
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São Paulo – PUC-SP e Coordenadora do Núcleo de Estudos de História Social
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as a record of the real, an instrument for its apprehension, or
even as its epistemological metaphor. The historian cannot see
literary work only as a vehicle for content, since the value of
the literary text is not exactly in the confrontation that can be
made with the external reality, but in the way in which this reality is approached, deepened, questioned, recreated. Literature
should not be seen as a reflex, but as a refraction, as a deviation.

Keywords: Art; Literature; America; History; Culture;

Como produção artística que é, a arte ilustra os valores de uma cultura, e não se presta a fornecer a confirmação de
um saber que se poderia adquirir de outras formas, por exemplo, por uma pesquisa histórica; ela tem princípios e leis diferentes dos da realidade exterior, já inventariada. Além do mais,
o artista está sempre ultrapassando os sistemas de classificação,
aos quais uma sociedade confirma suas representações provisórias do mundo. A arte não reproduz a realidade exterior, mas a
transforma, exprimindo o que nela está reprimido ou latente.
A obra literária eficaz, que age sobre seus leitores, é
aquela que dramatiza as contradições e as exacerba, levando-as
às últimas consequências, ou seja, representando-as, e oferece
assim um princípio de respostas a perguntas ainda não claramente formuladas. Ela libera possibilidades subjacentes a certas
situações, joga com essas possibilidades, dá-lhes vida, e assim,
tenta explorar as virtudes inerentes a uma época. As obras literárias que melhor traduzem os movimentos sociais e históricos não são as que retratam de forma escrupulosamente exata
os acontecimentos anteriores; são as que exprimem aquilo que
falta a um grupo social, e não aquilo que ele possui plenamente.
A literatura fala ao historiador sobre a história que
não ocorreu, sobre as possibilidades que não vingaram, sobre
os planos que não se concretizaram. Pode-se, portanto, pensar
numa história dos desejos não consumados, dos possíveis não
realizados, das ideias não vingadas (Sevcenko, 1995).
Ocupa-se o historiador, portanto, da realidade,
enquanto o escritor é atraído pela possibilidade. Cabe, portanto,
ao historiador, captar esse excedente de sentido embutido no
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romance. O método para Lacapra é o de se fazer uma fusão entre
o texto e o contexto, ou seja, usar a linguagem para se interpretar
contextos. Não contexto no sentido positivista, mas como representação de uma experiência histórica. É a tentativa de perceber
como se apresentou uma dada realidade.
Ainda nessa comparação, podemos afirmar que a história é um discurso que visa a realidade teórica e científica, não
ignorando o caráter de relatividade da verdade histórica e toda
subjetividade que comporta a elaboração desse conhecimento.
O texto literário tem como objetivo fundamental a produção da
realidade estética, o que não exclui que ele possa ter relações
com a realidade objetiva, ou seja, com tudo aquilo que lhe é exterior, e de que certa forma o envolve.
Os romances históricos transmitem:
uma verdade histórica através da verossimilhança novelesca, tem o poder de fazer a carne voltar a ser verbo, sem
o verbo perder o gosto, ou a cor, ou o cheiro, ou a forma
da carne, imagem que nos parece bastante significativa
do poder de recriação da obra literária e das suas relações
com a realidade que ela representa (Freyre, 1961).

A Literatura, dessa forma, aprofunda intuitivamente
o conhecimento humano, e a História o analisa cientificamente
– formas complementares de expressão da realidade do conhecimento. Nesse sentido, buscamos estabelecer alguns nexos
com trabalhos literários de autores latino-americanos do início
e meados do Século XX.
Ao revisitarmos a diversidade de problemas, temas,
olhares, disciplinas, saberes e registros que constituíram a
América Latina desde a conquista até os dias de hoje, nos colocamos enquanto historiadores na premissa de estabelecer um
diálogo intenso e ininterrupto entre as possibilidades da relação
História e Literatura nesse continente.
Como latino-americanos, especificamente oriundos
do Brasil, observamos um problema na relação com os meios
intelectuais, artísticos e políticos desse país em sempre voltarem seus olhares para a Europa, num primeiro momento, e, num
segundo momento, sobretudo no decurso do Século XX, para os
EUA, quase negando e virando as costas para nosso próprio continente latino. O nosso olhar foi seduzido para deslumbrar essas
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realidades díspares, tão importantes e significativas no processo
de sua história. Neste, é recente o encantamento do encontro dos
brasileiros com as grandes representações culturais da latinidade americana. Se pensarmos em envolvimentos mais expressivos, encontraremos problemas, buscas de entendimentos e
comparações que percorrem a historiografia e a produção literária. Exemplos disso são os textos produzidos por José Veríssimo,
Manuel Bonfim e até José de Alencar, com seu Anagrama de
Iracema. Mesmo na Universidade, os estudos sistemáticos da
Literatura Latino-Americana despontam tardiamente, sendo
exceções algumas delas, como a PUC-SP e USP, que conhecemos
mais de perto. Até os anos 1970, esse assunto foi pouco significativo no cômputo geral da produção acadêmica nacional.
No contexto socioeconômico da América dita Latina,
suas preocupações políticas, sua História, suas reivindicações,
seu processo de formação, inclusive étnica, e suas tentativas de
mudanças sociais são quase desconhecidas por muitos, pelos
universitários, pela elite intelectual, os quais sabem o que se
passa no mundo europeu e norte americano e não no nosso
continente. Quando o nome América apareceu pela primeira
vez, identificado em um mapa, a parte do globo que veio a ser
chamado de Novo Mundo configurava uma unidade geográfica
sem fronteiras. Mais tarde, os conhecimentos acerca de seus acidentes geográficos, clima e população demonstraram a extrema
diversidade do continente. A evolução das sociedades americanas destacou e aprofundou essas diferenças, apesar das semelhanças dos seus processos históricos. Um dos fatores de maior
diferenciação é a diversidade étnica e cultural das inúmeras
sociedades americanas.
O interesse do historiador em usar a Literatura como
fonte para suas pesquisas é, grosso modo, recente. Nos idos dos
Anos 1980, a Literatura e a História se fundiram como áreas
de interesses comuns, e ao mesmo tempo, distintos. Caminho
importante para os saltos qualitativos dados pela historiografia
contemporânea nessa relação. Tal percepção desenvolveu-se com
a História Nova, na segunda metade do Século XX, nas conexões
entre História e outras áreas do conhecimento. Com temas cada
vez mais voltados para o Cotidiano, foram se produzindo, dessa
forma, trabalhos de pesquisa histórica na área de História Cultural.
O historiador não pode encarar a obra literária
apenas como veículo de conteúdo, pois o valor do texto literário não está propriamente na confrontação que dele se pode
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fazer com a realidade exterior, mas na maneira como essa
realidade é abordada, aprofundada, questionada, recriada.
Encarar a Literatura não como reflexo, mas como refração,
como desvio, como nos narram os autores do texto O Bosque
Sagrado e o Borrador (Eleutério, Gonçalves, Lukacs Junior &
Avelino, 1992). Como representação que é, a arte ilustra os valores de uma cultura, e não se presta a fornecer a confirmação de
um saber que se poderia adquirir de outras formas.
Partindo-se da ótica da interdisciplinaridade, a tendência moderna é destruir as fronteiras que foram construídas
no conhecimento tradicional. Ciência e arte, ficção e verdade
aproximam-se, à medida que a narrativa historiográfica vai
surgindo, em contraposição ao declínio da História científica
generalizante, pondo em dúvida a questão da veracidade, e chegando-se a uma natureza dual da História – ciência e arte, simultaneamente (Sousa, 2001). Para Veyne,
o historiador passou a agir como um romancista ao tecer
um fio de narração aos fatos por ele escolhidos, diferenciando-se do verdadeiro romancista, enquanto relator
de eventos reais, acontecidos, em contraposição de uma
narrativa substancializada na imaginação sobre o mundo
sentido (Veyne, 1995).

A Literatura faz aquilatar a relação e o nível das tensões existentes na sociedade, e nesse campo, frequentemente
a historiografia tradicional nos fica devendo, se nos atermos
apenas a ela. A Literatura nos apresenta as expectativas do vir
a ser, o testemunho das possibilidades que não vingaram, dos
planos que não se concretizaram. O historiador debruça-se
sobre o texto literário em busca de signos que apontem para o
passado. Cabe a ele representá-los e reapresentá-los, alvejando-os pelo ângulo das práticas sociais da época, como aconselha
Foucault em Veyne (1982), resgatando-os do limbo da abstração
para apresentá-los na sua objetividade concreta, e resgatando os
elementos da sua totalidade.
Estabelecer a Literatura como uma fonte para o
historiador, ao lado de tantas outras novas e das tradicionais,
significa buscar um método, pois trata-se de uma linguagem
específica, onde só se pode operar através de instrumentos
próprios, para uma leitura possível da História. As vertentes
da Semiótica oferecem ao historiador um diálogo na construção desse método. Cardoso e Vainfas apontam a necessidade da
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interdisciplinaridade, na medida em que o material do historiador é sempre a linguagem (Cardoso, 1997).
A busca do sentido do texto pode ser a busca da face
oculta da História. Através do discurso literário, penetra-se no
mundo das consciências, no imaginário, nas representações
coletivas, na medida em que essas justificam, sublimam, reforçam e condicionam as práticas sociais do indivíduo, enquanto
protagonista dos acontecimentos e formador do processo histórico. A pesquisa dessas práticas e relações iluminadas através
do texto literário é uma tentativa e uma proposta metodológica
para resplandecer sua aura, seus contornos opacos, e sua eficácia será aferida pelo trabalho minucioso do historiador.
A História é uma constelação de forças contraditórias, em configurações pluridimensionais permanentes. Tem
um caráter abrangente, onde o historiador deve captar o real.
Tarefa difícil, porque tudo é História, e a todos ela impregna.
Assim sendo, a riqueza interpretativa que podemos resgatar
na Literatura é uma valiosa contribuição ao trabalho do historiador, assim como a percepção de uma relação e uma tensão
entre estruturas históricas e literárias que há muito permeiam
o pensamento humano. Em Aristóteles, “O historiador e o poeta
se distinguem um do outro porque um escreve o que aconteceu,
e o outro, o que poderia ter acontecido” (Aristoteles, s/d). Em
Cervantes, “O poeta pode contar as coisas não como foram, mas
como deviam ser, e o historiador há de escrevê-las não como
deviam ser, e sim, como foram” (Cervantes, 2005).
A Literatura, como toda manifestação do homem, é
marcada por seu tempo, representando os ideais, as aspirações,
necessidades e esperanças de uma época. Assim, o embricamento de História e Literatura se dá a níveis complexos e profundos, pois se engendram na tentativa de entendimento da
dinâmica do ser e, ao mesmo tempo, de um documento de época.
Há entre ambas uma relação intertextual e dialógica.
Tanto Eleutério como Sevcenko, acima citados,
desempenharam magistralmente o ofício de historiadores,
desvendando os caminhos para que se perceba de que forma os
fenômenos históricos se reproduzem no campo da Literatura e
podem ser captados pelo historiador. Ambos leram a História
no ato simultâneo de ler a Literatura – reproduzindo pelo avesso
o movimento de quem fez História fazendo Literatura.
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A ficção invade a História, a ficção infringe a História, a
ficção dramatiza a História. Não foi, portanto, o simples
prazer de reconstituir a História que levou Malraux a
escolher o acontecimento histórico como matéria de seus
romances; não foi tampouco a mera necessidade de ação
ou motivação realista que guiaram a transformação da
realidade histórica em ficção romanesca. Ao transformar
a História em Literatura, interroga sobre sua finalidade e
sobre o verdadeiro sentido da ação histórica individual;
dessa interrogação vê-se jorrar toda a tragicidade da experiência humana perante a História (Freitas, 1986).

Para o historiador, trabalhar com a Literatura, seja
analisando uma obra que fala de cidade, como tão bem o fez Walter
Benjamin ao visitar a poética de Charles Baudelaire (Benjamin,
1989), ou analisando a produção de Lima Barreto, Jorge Amado,
Jorge Luís Borges, Gabriel García Márquez, Frederico García
Lorca, Carlos Fuentes ou Oswald de Andrade, como em nossa
oficina, onde percebemos que os diferentes momentos históricos não estão aí refletidos de forma expressa e clara, mas foram
convertidos em Literatura nessas obras de tão grande importância. São elas, entre outras, excelentes pistas para o historiador.
Nessa perspectiva, percebemos a ligação, por exemplo, entre
Baudelaire e o contexto urbano de Paris; Jorge Amado e o contexto urbano de Salvador; e ainda Jorge Luís Borges e o contexto
urbano de Buenos Aires, entre outros literatos.2
Dentro da referida linha de pensamento sobre a construção do olhar da América Latina representada pela Literatura,
nos debruçamos então sobre Gabriel José García Márquez,
ou apenas Gabo para os amigos. O colombiano escreveu O
General em Seu Labirinto, romance baseado na figura de Simón
Antonio de la Santíssima Trindad Bolívar y Palacios, chamado
de O Libertador dos movimentos pró-independência da América
Latina. Em 2010, comemorou a América Latina, seus duzentos
anos de emancipação, graças a Bolívar e outros heróis. Vários
foram os Encontros, Simpósios, Seminários e festividades de
comemoração a esse segundo centenário das independências.
Os primeiros movimentos revolucionários na América
foram contra a limitação imposta pela Metrópole. Inicialmente,
2 Como exemplo, apresentamos uma leitura de variados escritores que leram
a América Latina. Para tanto, cf. Avelino, 2011.
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foram movimentos para quebrar as amarras que dificultavam o
desenvolvimento econômico, e não para o desligamento total.
A administração espanhola na América e a imposição de governos despóticos aceleraram a velocidade do levante. A influência
francesa manifestou-se nesse contexto de descontentamento, e
as ideias se propagaram entre a elite crioula. Liberalismo econômico, liberdade política, legitimidade popular, luta contra
o colonialismo – é o quadro em que vamos analisar especificamente Simão Bolívar.
Simão Bolívar nasceu em Caracas, a 24 de Julho de
1783. Sua família era das mais ricas da região, proprietárias de
várias fazendas e de regiões mineradoras. Seu pai, além de grande
proprietário de terras e monarquista, pertencia ao Batalhão
de Milícias de Brancos Voluntários, sob a patente de Coronel.
Bolívar era, portanto, um representante da elite crioula. Tendo
ficado órfão muito cedo, foi criado pelo tio, e enviado à Europa
para estudar, prática quase obrigatória aos filhos da aristocracia.
Chegou à Espanha em 1799, e viajou por muitos países.
Casou-se, voltou à América, onde ficou viúvo logo em seguida.
Voltou à Europa em 1803, para aprofundar seus conhecimentos
e ampliar contato com figuras representativas do mundo científico europeu, como Humboldt e o Físico Bonpland. Esse contato ele conseguiu em plena coroação de Napoleão Bonaparte.
Numa Europa em plena ebulição política, dedicava-se a frequentar teatros, salões, cursos e conferências, onde se discutiam os
conhecimentos e as teorias mais recentes à época. Entregou-se
apaixonadamente à leitura. Leu todos os clássicos economistas,
sociólogos etc. Três são os elementos formadores da personalidade cultural de Bolívar: os mestres, as viagens e as leituras.
Em 1805, iniciou uma viagem à Itália. A ida à Roma
teve um significado especial, pela emoção que sentiu ao visitar o Monte Sagrado e pelo juramento que proferiu ali na presença de seu preceptor, Simón Rodriguez. Foi nesse momento
que jurou o compromisso de libertar a América da dominação
espanhola, num desejo de realizar algo grandioso. Ali no Monte
Sagrado decidiu, emocionado pelo cenário, e pelas lembranças
dos antigos romanos, realizar a Independência da América. Ato
patético, mas bastante próprio de alguém que não conhecendo
profundamente a América, nutria por ela um amor exagerado,
próprio daqueles que passam muitos anos longe de sua pátria
e a vislumbram quando de seu retorno, como nos demonstra
também Borges em seus poemas sobre Buenos Aires (Borges,
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1999). Não que Bolívar tenha tido uma experiência mística, mas
ele se utilizou de uma linguagem que fez uso de figuras míticas
para expressar o que estava dentro dele. Essa passagem revela
algo do seu universo mental. Dotado de grande lucidez, Bolívar
sentiu-se incumbido de uma missão, e isso ofuscou sua visão de
América. Segundo John Brande Trend, Bolívar voltou-se para os
livros espanhóis, particularmente Dom Quixote, encontrando
ali sua própria imagem: “Os três maiores idiotas da história
foram Jesus Cristo, Dom Quixote e eu” (Trend, 1965).
Bolívar viveu a América sempre através da sua idealização, e não pôde compreendê-la na complexidade de seus problemas, na intrincada herança de suas estruturas coloniais, apenas
viu homens lutando por ambições pessoais, em detrimento de
valores maiores. Ele acreditava que os ideais a tudo sobrepujavam, e quando isso não ocorreu, sentiu-se traído. Os homens,
agentes da história, eram responsáveis por essa traição, na
medida em que não foram capazes de se transformarem e transformarem o mundo em que viviam, a partir do seu novo Estado – o
de Liberdade. Traidores, selvagens, bárbaros, impermeáveis às
novas ideias, ambiciosos e aventureiros. Difícil julgá-los.
Bolívar pensava a América em termos absolutos: da
glória universal à desgraça eterna. Em 1822, dizia: “Esta união
criará um colossal campeão de liberdade... quem resistirá à
América, reunida de coração, submissa a uma lei, e guiada pela
tocha da liberdade?” (Salcedo-Bastardo, 1976).
Nesse quadro histórico, Bolívar apareceu como
um momento superior fundamental. Viveu as guerras de
Independência de forma épica, como uma façanha de criollos,
índios, mestiços, mulatos e estrangeiros. Estava em andamento
a grande e larga transformação dessas populações em povos,
cidadãos e classes sociais. As colônias espanholas constituíam-se depois de muitas lutas, muitas perdas e muitos sonhos, finalmente em Estados nacionais independentes. Bolívar teve aí um
papel de destaque. Não o chamemos de herói, mas de articulador
de todo esse movimento na América Latina.
Passada a rápida reflexão histórica e seguindo a
nossa proposta, agora faremos uma análise do texto O General
em Seu Labirinto. O autor desse fascinante texto, Gabriel García
Márquez, nasceu em 1928, em Arataca, pequeno e decadente
povoado da Colômbia, que em boa parte de sua obra de ficção ele
disfarça sob o nome de Macondo. Cedo abandonou a casa paterna
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para ganhar a vida, e trabalhou em vários empregos diferentes.
Fez seus estudos em Barranquilla e dois anos do curso de Direito
em Bogotá, quando publicou seu primeiro conto. Trabalhou
como jornalista em Cartagena, Barranquilla e no El Espectador,
de Bogotá, onde fez grandes reportagens e crítica de cinema,
reunidas depois em livro, intitulado Entre Amigos. Sua primeira
novela, O Enterro do Diabo, é de 1955, época em que passou a
viver praticamente fora de seu país, em viagens profissionais
pela Europa.
Em 1961, publicou um livro de contos, Os Funerais da
Mamãe Grande. Sua consagração literária, no entanto, se deu
com Cem Anos de Solidão, romance que a Editorial Sudamericana
publicou pela primeira vez em 1967. A partir daí, a fama de
Gabriel García Márquez não parou de crescer. Ganhou inúmeros
prêmios, entre os quais se destaca o Rómulo Gallegos, em 1973.
Em 1982, obteve o reconhecimento mundial ao ser
laureado com o Prêmio Nobel. Sem sombra de dúvida, ali estava
um novo caminho para o romance, gênero que muitos julgavam
superado e decadente. Gabriel García Márquez provou definitivamente que muito se podia ainda esperar desse gênero como
fonte e força de inspiração literária.
Fascinado pela figura histórica do libertador Simão
Bolívar e aconselhado por Álvaro Mutis, García Márquez narra
os últimos dias – os menos documentados – de sua vida. O encantamento pela narrativa o leva a dedicar o livro ao amigo que lhe
deu a ideia de escrevê-lo. O General em Seu Labirinto é mostrado
em todos seus aspectos: um herói devorado pela febre, consumido pela tuberculose, entregue às práticas de medicina popular e fantástica, evocando em clarões de lucidez e de febre suas
lealdades e conquistas, suas infidelidades, sonhos e fracassos.
O deslumbramento do narrador pela lenta agonia
do personagem histórico demonstrou também um deslumbramento pela vida, pelo curso de uma vida que entrelaçou fragmentos, diante dos quais não se pode reconstruir o passado da
América, mas também pelo labirinto, implacável em seu rigor
moral, que o construtor do grande sonho da nação americana
traçou. Como bem aponta o autor da trama, era o fim. O general
Simão José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios
ia embora para sempre. Tinha arrebatado ao domínio espanhol um império cinco vezes mais vasto que as Europas, tinha
comandado vinte anos de guerras para mantê-lo livre e unido, e
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o tinha governado com pulso firme até a semana anterior, mas
na hora da partida não levava sequer o consolo de acreditarem
nele (Márquez, 2000).
A trama encaixa-se na categoria de um romance histórico, fictício, porém de estrutura realística, que trata da América
Latina após as guerras de independência. Em termos espaciais,
a narrativa se passa durante a última viagem do general pelo rio
Magdalena, partindo de Bogotá, passando por várias localidades, a caminho de Cartagena, para dali embarcar para a Europa.
Esse período é o menos documentado de sua vida, quando só
escreveu umas poucas cartas, entre as mais de dez mil que ditou,
e já com seu estado de saúde bastante precário. García Márquez
se baseia, ao compor esse romance, na leitura das cartas reais
escritas nessa viagem. É o romancista imitando o historiador,
e buscando a base documental para sua narrativa. Encontrou o
literato o que o historiador nunca perquiriu e, portanto, nunca
trabalhou: as últimas cartas do Libertador. É a Literatura ajudando a História.
Nas páginas desse romance latino-americano, desfilam os expoentes de toda uma estrutura de dominação: políticos,
velhos aristocratas, oportunistas recém-chegados, fazendeiros
truculentos, funcionários públicos subservientes, advogados
venais, representantes do capitalismo local, dominados e dominantes. Mostra-nos o escritor latino americano as ditaduras na
sua insanidade grotesca, as lutas das classes populares, as repressões cruentas. Revela-nos o pânico dos dominados diante da
burocracia emperrada e incompreensível e, por isso mesmo, instrumento de sujeição. Revela-nos também o pânico dos grupos
dominantes, no fundo conscientes da fragilidade de toda essa
estrutura e da ameaça permanente de uma ruptura social. Faz
presente a turbulência do real e do imaginário, do utilitário e do
mágico, da dúvida e da perplexidade, da memória e da esperança,
do esquecimento e da desesperança, do espelho e do labirinto.
Do ponto de vista social, a ação é circunscrita ao general e à elite governante, que é um grupo também de generais que
compunham o poder. O plano da narrativa é um discurso na
terceira pessoa, onde o autor interfere diretamente, o que retira
da obra uma certa objetividade, no sentido de ela ser uma crônica de época, acrescentando a subjetividade do próprio autor,
sua perspectiva. Nesse sentido, não é tão diferente do discurso
histórico. Gabriel García Márquez vai se utilizar nesse contexto,
para compor os diálogos do personagem, de afirmações que ele
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retira de cartas escritas pelo próprio Bolívar, o que dá, nesse sentido, um tom documental à obra, embora restrito, pois no plano
social ignora várias camadas.
O livro inicia-se com o anúncio da partida de Bolívar
para viver na Europa, e reconstrói a lenta agonia de um homem
ainda jovem, que libertou a América, construiu um ideal, granjeou inimigos, lealdades, infidelidades, conquistas e fracassos.
Concluída a fase militar do movimento pela emancipação, marcada pela vitória de Ayacucho no Peru, em 1824, onde desapareceu o elemento que aglutinava o movimento. Nesse momento,
começou a declinar a estrela de Bolívar.
Sua administração centralizada e pretensamente
liberal ressentiu-se com essa dissociação, e o general, cujo
prestígio pessoal fora tão eficaz frente às situações de tensão e
insubordinação durante o período bélico, viu suas ações e poderes serem continuamente contestados, concomitantemente
a desentendimentos, em vários episódios, entre ele e antigos e
leais companheiros de armas.
No fim das contas, quem se enganou fui eu. Eles só queriam fazer a independência, que era algo imediato e concreto, e o fizeram bem. Eu, em compensação, me perdi
num sonho, procurando o que não existe (Bellotto, 1983).

Também nessa época, começaram a pipocar os movimentos separatistas na Venezuela, no Equador, na Bolívia etc.,
liderados por generais indispostos com o líder.
Primeiro, a América era ingovernável para nós; segundo,
quem serve a uma revolução ara no mar; terceiro, a única
coisa que se pode fazer na América é emigrar; quarto, este
país cairá infalivelmente nas mãos de multidão desenfreada, para depois passar a tiranetes de todas as cores e
raças (Bellotto, 1983).

A literatura forneceu ao historiador um excedente de
sentido, abriu um espaço de interpretação. Ao talhar a figura do
general perdido no labirinto de seus sonhos, incapaz de perceber a realidade, envolvido que estava em seus idealismos, o livro
de Gabriel García Márquez recria esse personagem histórico,
tecendo assim, uma realidade estetizada. Mas a ficção que se
insere numa realidade histórica é, de alguma forma, representativa dessa realidade.
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O texto abre, portanto, caminhos para se compreender ainda melhor essa figura histórica por meio das potencialidades da imaginação e da sensibilidade de seu autor. Através
das ações e relações do personagem criadas por Gabriel García
Márquez, dispomos de uma variedade de meios para representar os momentos importantes da história da América e explorar as virtudes dos seus agentes num momento significativo do
século XIX.
O título dado ao romance nos sugere o oposto da
ideia de liberdade, que podemos encontrar nos literatos acima
citados, ou seja, a dificuldade de um general em achar uma
saída, nos caminhos tortuosos em que se encontrava, e de uma
América também em um labirinto. A representação do General,
O Libertador que aí aparece, não é a de um forte e garboso militar criollo em ação, mas a de um corpo frágil, inerte, boiando em
uma banheira. É uma cena dramática, impregnada da figura da
morte, que perpassa todo o romance. Quis o autor mostrar uma
América que emerge das cinzas da morte. O herói da independência da América em García Márquez, antes de ser um belo e
grande herói, é a própria América, que renasce da morte dos seus
povos e de seus projetos abortados, mais próxima do labirinto do
que do caminho glorioso dos vencedores (Figueiredo, 1994).
Nessa obra, o autor retrata os últimos dias de Simão
Bolívar, e a sua viagem pelo Rio Magdalena, em direção a
Cartagena, indo para a Europa. Quis o destino que ele morresse
ao chegar a Santa Marta, mesmo lugar de onde saiu para libertar
a América.
Por razões como essas, tão bem descritas por Márquez
é que aceitamos, utilizamos, desvelamos e propagamos o significado da Literatura como fonte para os trabalhos do historiador.
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ARTIGOS

NOTES ON THE BLOOD OF CHRIST IN
DEVOTIONAL PANELS OF THE LAST JUDGMENT
Tamara Quírico1

ABSTRACT: This paper intends to briefly present theological
aspects regarding the Last Judgment, the role of Christian images in Late Medieval art and, connecting both topics, iconographic changes and developments in Italian visual representations of
the Last Judgment, particularly in panel paintings, by the end
of the Middle Ages. We aim to relate these changes mostly to
their expected religious functions in the stimulus of private devotion.
Keywords: Last Judgment; image and devotion; piety of blood.
The Last Judgment is one of the most important
themes for Christianity, remembered as one recites during the
Mass the Creed which is still very similar to the version defined
in the 1st Council of Nicaea in 325, and then slightly modified in
the 1st Council of Constantinople, held in 381. Theologically, the
Doomsday is connected both to the Incarnation and the Passion
of Christ2. In effect, if he was not made man, died on the cross
and resurrected to redeem the sins of mankind, there would be
1 Professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ART/UERJ). E-mail:
tamara.quirico@uerj.br ORCID: 0000-0003-0024-4737.
2 The Creed from 381, in fact, stresses that Christ “Qui propter nos homines
et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu
Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub
Pontio Pilato; passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundem Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est
cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis” [“(…) who for
us men, and for our salvation, came down from heaven, and was incarnate by
the Holy Ghost of the Virgin Mary, and was made man; he was crucified for us
under Pontius Pilate, and suffered, and was buried, and the third day he rose
again, according to the Scriptures, and ascended into heaven, and sitteth on
the right hand of the Father; from thence he shall come again, with glory, to
judge the quick and the dead; whose kingdom shall have no end”]. The English translation of the Constantinopolitan Creed was taken from “English
versions of the Nicene Creed”. Available at <https://en.wikipedia.org/wiki/
English_versions_of_the_Nicene_Creed>. Access at 2021.11.05.
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no reason for his final return in the Second Parousia at the end
of times. His sacrifice for humanity entitles him to the role of
Judge of all men. The Last Judgment, henceforth, is the ultimate
moment in which Christian history is fulfilled at last, the second
and final moment when Christ returns to judge all men, and separate them between the blessed and the wicked, who shall go,
respectively, to the blisses of Heaven or to the tortures of Hell
through all eternity.
Its theological significance justifies the importance
given to visual representations of the Last Judgment, which was
first alluded to through the scene of the separation between the
sheep and the goats, in a clear reference to a passage from the
Gospel of Matthew3.
Figure 1 – Sarcophagus with the separation between the sheep
and the goats, late 3rd-early 4th century AD. New York, Metropolitan Museum of Art.

Provenance of the image: <https://www.metmuseum.org/art/
collection/search/466583>. Access in 2021.11.05

3 “When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, then he
will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nations, and
he will separate people one from another as a shepherd separates the sheep
from the goats. And he will place the sheep on his right, but the goats on the left.
Then the King will say to those on his right, ‘Come, you who are blessed by my
Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world
(…)’. Then he will say to those on his left, ‘Depart from me, you cursed, into the
eternal fire prepared for the devil and his angels (…)’. And these will go away into
eternal punishment, but the righteous into eternal life”. Mt 25, 31-34, 41 and 46.
English Standard Version of the Bible. Available at <https://biblia.com/books/
esv/Mt25.31>. Access in 2021.11.05. This kind of depiction can be seen in Roman
sarcophagi, such as the example shown in this paper, but also in other media, as
the Byzantine mosaic that integrates the decoration of the Basilica of Sant’Apollinare Nuovo, in Ravenna, from ca. 500.
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The Last Judgment began to be clearly depicted in
Western European art in the 9th century, becoming extremely popular by the 13th century in all Christendom. In the Italian
Peninsula, unsurprisingly, it was not different. The Doomsday
in Italy was often represented in a monumental scale on the inner façade of churches, where frescoes would eventually occupy
the entire mural surface, as in the example in the Basilica of San
Michele, in Sant’Angelo in Formis (Campania), from ca. 1080 –
the oldest painting of the Last Judgment in Italy, and one of the
oldest cases in Western Europe (fig. 2). The dimensions of such
images made it possible to develop thorough visual descriptions
of the theme4. Nevertheless, beside such monumental paintings, we may also find many examples in panel paintings, which
were very popular at least until the 16th century and even later.
We shall return to this argument still in this paper.

4 Obviously, there may be differences in these depictions, but some iconographic types appear more consistently in all periods. The most developed
scenes of the Last Judgment include Christ-Judge who traditionally presents
the stigmas (and he is, undoubtedly, the most important element of the whole scene); the trumpeting angels, who would unequivocally indicate the moment of the final judgment, the angels who carry the Arma Christi and, in few
cases, also the angels who bring the books of Life and Death, described in
scriptural texts; the resurrection of the bodies; the act of judgment per se,
often represented by the weighing of souls (usually presided by Saint Michael); the Virgin Mary and Saint John the Baptist (or, less commonly in italian
examples, Saint John the Evangelist) on both sides of the Christ, forming the
Deesis group (of great popularity as it shows the possibility of saints’ intercession before the judge); and, finally, the separation between the blessed and
the damned. Eventually, Heaven and Hell would also be included in the scene.
For a discussion, see Quírico, 2014.
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Figure 2 – Last Judgment, ca. 1080. Basilica of San Michele,
Sant’Angelo in Formis.

Provenance of the image: CHRISTE, Yves. Il Giudizio Universale nell’arte del Medioevo (trad. M.G. Balzarini), Milan: Jaca
Book, 2000

Christian images have been developed in all periods
of time and places where Christianity was established as religion. Even the many controversies about their legitimacy, which
flourish within its history, stress that Christianity is, in fact, a religion deeply connected to images, since its first developments5.
The French medievalist Jean-Claude Bonne emphasizes their
importance as ornament to Christian religiosity, a word that
must be understood according to its Medieval Latin meaning:
an “indispensable equipment to the fulfillment of a function, as
the weapons of a soldier or the sails of a ship” (Baschet, 2006,
5 For a discussion about Christian images in the first centuries, see Uspenskij,
1995, especially the first chapter, in which the author defends that even the
first Christian writers, such as Tertullian and Clement of Alexandria, did not
disapprove Christian images, but only pagan idols and idolatry.
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p. 496). Christian images, therefore, are paramount to both Roman and Orthodox Churches, whether we consider their liturgy, their rites in a broader way, or even the daily devotion of the
common faithful.
Religious functions of Christian images in Western
Europe must be considered in the light of the writings of Gregory the Great (ca. 540-604), the pope who, in the turn of the 6th
to the 7th century, wrote two letters to Serenus, bishop of Marseille, who was inciting iconoclast activities within his diocese6.
As Gregory wrote, and was followed by many Medieval theologians after, Christian images in general should depict sacred
histories (which would come from many different sources such
as the Sacred Scriptures, apocryphal gospels, sermons and oral
traditions that would date back to the first centuries of Christendom), in order to serve as an important aid to the learning
and memorization of such histories; they should instruct and
emotionally move the faithful, especially laymen, leading them
to conversion and then to salvation.
Since the turn of the first millennium, but mostly
from the beginning of the 13th century on, after the 4th Lateran
Council, held in Rome in 1215, the Roman Church stressed its
pastoral purpose, as well as the importance of a kind of devotion that could be developed not only during the mass, visibly
and publicly, but also in a private way, regardless if inside the
church or at home7. This devotion would be characterized by
“a progressive affirmation of an interiority and a subjectivity of
the faithful” (Lamy, 2002, p. 408), and could be summarized as
an inner religious dialog between a man and a saintly figure he
would select. The stimulus to such personal devotion was seized
especially by Franciscans and Dominicans, the Mendicant Orders that renewed the status of religion among laypeople as they
6 Discussions regarding Gregory’s letters abound in modern historiography,
stressing constantly that Bible of the illiterate is a definition that does not satisfy all aspects of Christian images defended by the pope. See, for instance,
Chazelle, 1990; Duggan, 1989; Pereira, 2016; Schmitt, 2007.
7 Peter Seiler, analyzing Italian panels portraying the life of Christ, states that
these paintings, “especially because of their numerous individual scenes in
small format, were not intended for larger audiences. Instead, notwithstanding where they were displayed – whether in private spaces or within churches – we can assume that they served primarily for the private devotion of
individuals or small groups of worshippers” (Seiler, 2002, p. 261). From the
Duecento on, therefore, we may find specific spaces inside religious buildings
that were conceived for inner prayers and meditations through images.
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reached toward them with popular sermons held in vernacular
form around the cities’ public spaces. A further consequence
of this renewed religious spirit was also the encouragement to
develop this devotion with the support of one or more images,
which would become the privileged focus of prayers, meditations and any other devotional action the faithful would consider appropriate. These images, needless to say, were defined as
devotional8.
Images depicting Christian saints and themes, therefore, turned out to be particularly important and efficient to
these changes in religiosity and to the development of personal
devotion in the last centuries of what we define as the Middle
Ages, an importance that they retained also in the Early Modern
Period and even later on. From the 13th century on, and throughout this period, small-scale panel paintings became more and
more popular and, due to its cheaper cost when compared to
a sculpture, for instance, also more accessible to the common
folk9. In 14th-century Italy, as a matter of fact, these panels were
widespread, showing past histories and events; many could unmistakably be classified as devotional images, whether depicting Christ, the Virgin Mary or saints, and even religious scenes
that could be related to such figures10. The influence of these devotional objects would be felt, as mentioned before, way past the
first decades of the 16th century.
8 Tommaso da Celano writes in his book of miracles of Saint Francis, from
1252, that Roman wives had in their houses “a painted icon on which they venerated the image of their favorite saint”, indicating that by mid-13th century
this practice was already well established (Wilkins, 2002, p. 372).
9 This popularity would be diminished only by the end of the 15th century,
when the development of prints that would be cheaper than these panels
made them even more prevalent. Nevertheless, it is also important to stress
that, in Quattrocento in Italy, “not only paintings but also sculpted devotional
objects (…) become as common as paintings in domestic inventories”, usually
reliefs, but we may suppose there were also statuettes (Wilkins, 2002, p. 375).
On the other hand, we must consider that these more sumptuous objects
(beside the cost of sculptures, panels became larger, with “almost life-sized
figures”, as Wilkins explains) are evidently connected to the upper classes,
whereas the common folk would only be able to afford small paintings or cheap prints.
10 Victor Schmidt analyzes the making of these panel paintings in Italy,
showing how many of them were pre-fabricated and finished only in a second
moment, when a commission was effectively placed. In the Trecento in Italy
we had, therefore, an in-stock structure organization in many ateliers (Schmidt, 2005, p. 206).
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Many visual representations of the Last Judgment
must likewise be understood within this broad context of religion, images and devotion. Nonetheless, it is paramount that we
ponder important differences between religious images in general, and visual depictions of the Doomsday in particular, as it
is unique, different from any other Christian theme: in fact, it is
a future event, and therefore it obviously has not yet occurred
(and, as such, it could not be classified as historia); the event is itself more important than any of the saintly figures depicted, many of whom cannot even be identified (the scene, then, could not
be considered an imago). There is always the inclusion of Christ
as Judge, of course, but even his importance is accentuated by
the context of the judgment, and not the contrary. Representations of the Doomsday, hence, should not be classified as proper
devotional images.
Nevertheless, we can clearly perceive, from the 13th
century on, a growing emphasis on the depiction of the Last
Judgment in Italian panel paintings. Some panels were certainly
made for public spaces, as Fra Angelico’s famous painting for the
Church of Santa Maria degli Angeli, in Florence, whose curious
shape is due to the fact that, originally, it formed the superior
part of a choir chair.
Figure 3 – Fra Angelico. Last Judgment, ca. 1431. Tempera on
panel, 105 x 210 cm. Museo di San Marco, Florence.

Provenance of the image: <https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Fra_Angelico_009.jpg>. Access in 2021.11.06
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Still, there were many panels that include a depiction
of the Doomsday that were probably meant for personal devotion, as their small scale suggests11. When the Last Judgment
was painted in these small-scale panels, its composition had to
be much condensed when compared to monumental images;
hence, only the most distinctive elements of the scene could be
depicted – many panels include only Christ-Judge and another
complementary element that makes evident it is a depiction of
the Last Judgment, and not of the Maiestas Domini, for instance
(Quírico, 2013, p. 23-24). When we consider both the dimensions
and the simplified composition, we may certainly infer that many of these panels were intended from the beginning as private
images, to specifically satisfy the devotional needs of their commissioners. The form of these panels, therefore, as well as their
composition and iconography, are directly related to their religious functions and uses as private devotional images, which are
certainly different from the expected functions of monumental
frescoes in churches.
Most of these panels includes more than just the representation of the Last Judgment, as it is frequently associated
to scenes of the Crucifixion and of the Virgin and Child. Actually, there are few, if any, private panels that depict exclusively the
Doomsday12. Such iconographic combination emphasizes the
theological interrelations between the Incarnation, the Passion
and the Last Judgment, as we considered before13. These connections between such essential Christian themes are already
a well-established topic in theological studies, albeit not sufficiently discussed in relation to panel paintings.
11 Personal devotion does not mean necessarily a domestic use, as we may
find small panels that were “intended for use by monks or nuns, for example,
while others might have been created for use in the home but by tertiaries”,
as the iconography often indicates (Wilkins, 2002, p. 371).
12 We have some panels that nowadays stand alone in museums, such as a
panel (beginning of the 14th century) attributed to Segna di Bonaventura, at
the Musée des Beaux-Arts, in Angers. However, it was probably the central
panel of a triptych, as marks of hinges on the wood indicate, and we may infer
the same for other panels depicting the Last Judgment. To see the Angers
painting,
<http://ow-mba.angers.fr/fr/search-notice/detail/mba-1142-mt-dep-2309f>. Access in 2021.11.16. A more thorough discussion regarding this
topic, and the influence on visual arts, may be found in Quírico, 2015.
13 A more thorough discussion regarding this topic, and the influence on visual arts, may be found in Quírico, 2015.
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That is evident, for example, in the Virgin and Child
panel of the so-called Master of the Clarisse, who may be identified with Rinaldo da Siena, painted around 1265-68 and nowadays in the collection of the National Gallery, in London (fig.
4). Its small size (less than a regular paper sheet) suggests it was
made for private prayer. It has a traditional, conventional Byzantine-like style but, on the other hand, also an intimacy that “creates a tender image of motherhood ideal for an image for private
contemplation”14.
Figure 4 – Master of the Clarisse. Virgin and Child, ca. 1265-68.
Tempera on panel, 31,4 x 19,5 cm. National Gallery, London.

Provenance of the image: <https://www.nationalgallery.org.uk/
paintings/master-of-the-clarisse-possibly-rinaldo-da-sienathe-virgin-and-child>. Access in 2021.11.10
14 “Master of the Clarisse (possibly Rinaldo da Siena)”. Available at: <https://
www.nationalgallery.org.uk/paintings/master-of-the-clarisse-possibly-rinaldo-da-siena-the-virgin-and-child>. Access in 2021.11.10.
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What interests us most in this panel are the elements
around and above the central figures of the Virgin and Child, as
they “tell the story of the redemption of man through Christ’s
conception by the Holy Ghost and his death”15. On either side of
the group we can see Gabriel and Mary, representing, obviously, the Annunciation – which recalls, just as the baby Jesus on
Mary’s bosom, the Incarnation of God. Above, a Crucifixion includes Mary swooning and supported by two other female saints
on the left, John the Evangelist at the right of the cross, and at
the extreme right two male figures, one of them a Roman centurion.
In the spandrels above we can see two groups of figures, forming a scene that can be unmistakably identified as the
separation between the blessed and the damned, who resurrect
at the sound of the trumpets blown by two angels. At the left,
the group is invited to ascend to Heaven, whereas at the right
side the wicked cover their faces with their hands, as they are
repelled by the other angel. The small scenes in these spandrels,
as might be expected, evoke the Last Judgment. As this painting
may have been the central panel of a triptych, we may suppose
Christ-Judge could have been depicted in one of the side panels,
as in the small triptych attributed to Berlighiero Berlinghieri at
the Cleveland Museum of Art collection, and probably also made
for personal devotion.

15 Ibidem.
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Figure 5 – Berlighiero Berlinghieri. Virgin and Child with Saints,
ca. 1230s. Tempera on panel, 42,6 x 51,5 cm (overall). The Cleveland Museum of Art, Cleveland.

Provenance of the image: <https://www.clevelandart.org/
art/1966.237>. Access in 2021.11.10

These theological connections also explain why
Christ-Judge often raises his arms in visual representations
of the Last Judgment, presenting his stigmas, an unequivocal
proof of his sacrifice for mankind16. As Yves Christe explains,
“the wounds of the hands and of his side, after being shown to
Saint Thomas, are shown to all men, as proof of the identity of
the victorious Son of Man and of Jesus crucified and resurrected” (Christe,1973, p. 39). That is how Christ presents himself, for
instance, in Guido da Siena’s panel, perhaps painted originally
for the so-called Ricovero di Fra Roncone, which became later
the Ospedale della Misericordia, in Grosseto (Tuscany).

16 A discussion regarding changes in the position of Christ’s hands in Last
Judgment scenes can be found in Quírico, 2013, p. 10-12.
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Figure 6 – Guido da Siena and followers. Last Judgment, end of
the 13th century. Tempera on panel, 105 x 210 cm. Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, Grosseto.

Provenance: Photography by the author

We have, then, many examples of small-scale panel
paintings in which are depicted the most important Christian
theological themes. From the 13th century on the connection
between the Passion and the Last Judgment in particular is enhanced by the greater emphasis we perceive in the depiction of
Christ-Judge’s stigmas in these panels. If Christ must always be
represented with the stigmas after the Resurrection, and therefore they must also be included in Last Judgment scenes, the
great difference lies in the quite unique fact that they actually
bleed in few of these panel depictions, as we may observe in Guido da Siena’s panel, as we have seen made originally for a pub228 – PPGHA/UNIFESP

lic space, but similarly in paintings for personal devotion, as in
Berlinghiero Berlighieri’s triptych, and likewise in Giovanni da
Rimini’s panel in Palazzo Barberini, in Rome, in which the Last
Judgment is the last scene of a sequence that begins, at the top,
with the Nativity and the Crucifixion side by side17.
Figure 7 – Giovanni da Rimini. Stories from the life of Christ, ca.
1300-1305. Tempera on panel, 52,5 x 34,5 cm. Galleria Nazionale
d’Arte Antica, Palazzo Barberini, Rome.

Photography by the author

17 The Barberini panel could have been paired with another panel of Giovanni da Rimini, with scenes from the life of the Virgin and other saints, nowadays in the National Gallery, in London, which can be seen in <https://www.
nationalgallery.org.uk/paintings/giovanni-da-rimini-scenes-from-the-lives-of-the-virgin-and-other-saints>. Access in 2021.11.10. They were not a diptych, because there is no evidence of holes for connecting hinges. Nevertheless,
they were both used for private contemplation, possibly together, as informed in the description on the National Gallery’s website.
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It seems reasonable to consider that minute details
such as bleeding stigmas are depicted in small-scale panel paintings, and not in monumental frescoes representing the Last
Judgment. In fact, we must recall the usual position of ChristJudge in the composition – in the upper part of the scene; in a
monumental painting, that means Christ would be depicted far
above the observer’s eyes, and it would be difficult to distinguish
the blood that poured from the wounds. In a panel, on the other
hand, the greater proximity between the faithful and the painting, as well as the need to touch the object to open it, when it
comes to diptychs and triptychs18 – an essential element of this
new affective religiosity –, would make it much easier to identify
the bleeding stigmas.
This prominence given to bleeding stigmas in Italian
Last Judgment panel paintings, hence, may be connected to personal devotion; nevertheless, there is another aspect that must
be considered: the so-called piety of blood, which explains the
greater importance given to Christ’s blood and its cult in Eucharistic celebrations since the Duecento – a “bloody frenzy”, according to Caroline Walker Bynum (2002, p. 689). Although such
celebrations gave importance particularly to the elevation of
the consecrated host, the debate around the statute of the blood
shed by Christ to save mankind became a paramount aspect of
Christian theology by the end of the Middle Ages, particularly
among Franciscans and Dominicans. His blood, as might be expected, is the key element to the constant memory of the Passion by the faithful, when it is not clearly depicted or alluded to;
evidently in the Eucharist, but also in visual arts.
Dominique Rigaux points out that “the Precious Blood
is from the start a sign of visibility: it allows men to see the sacred” (Rigaux, 1999, p. 393), even if just a glimpse of it. As Rigaux
also recalls, we must bear in mind that the devotion to the holy
blood, both in spiritual literature as in the visual arts, develops
from the cult of Christ’s wounds. Hence, if the stigmas indicate
Christ’s sacrifice for mankind, but also his victory over death,
the visual depiction of the blood that pours from the wounds

18 As Wilkins points out, “touch during ritual is not merely an exercise but
can function to transform the devotional experience into a physical, tangible
act” (Wilkins, 2002, p. 376).
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emphasizes even more this salvific dimension of Christian religion, and the spiritual and sacred beyond that awaits men19.
This aspect of Late Medieval religiosity explains the
popularization of paintings of the Crucifixion in which the blood
pours vividly from Christ’s stigmas, in a crescendo of drama that
culminates perhaps with Grünewald’s Isenheim Altarpiece, in
the beginning of the 16th century20. The popularity of representations of the blood of Christ, both in literature as in visual arts,
stresses that “the need to see the Blood became as strong as the
need to see the host” (Rigaux, 1999, p. 402).
Perhaps the emphasis on blood depiction can also be linked to the need of a greater ecclesiastic control over
laymen’s devotion. The real blood was, as Nicholas of Cusa
(1401-1464) stressed already in the 15th century, “completely un-seeable in glorified veins”. Bynum also recalls us that
“body and blood were seen only through (…) the species on
the altar. And blood was doubly veiled, for the laity received
it only by concomitance, in the round white wafer of the body
of Christ” (Bynum, 2002, p. 699). The emphasis in the depiction of Christ’s blood, then, could somehow compensate the
impossibility to actually see it. On the other hand, the reasons
for this emphasis in devotional panel paintings of the Last
Judgment, specifically, is still open to examination.

19 We must recall biblical passages such as Hebrews 9, 12-14, which emphasizes the salvific power of Christ’s blood: “(…) he entered once for all into the
holy places, not by means of the blood of goats and calves but by means of his
own blood, thus securing an eternal redemption. For if the blood of goats and
bulls, and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer, sanctify for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ,
who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God”. English Standard
Version of the Bible. Available at: <https://biblia.com/books/esv/Heb9.11>. Access in 2021.11.11.
20 For a discussion regarding Christ’s blood in Late Medieval art, see Quírico,
2020.
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Nonetheless, we can fairly conclude this prominence
is related to the debates between the most important Mendicant Orders – Dominicans and Franciscans alike. In fact, many
of these panels explicitly establishes a relationship with these
orders, as in most panels it is frequent the inclusion of a saint
connected to them. In this context, we must not forget the importance given to the debate around Christ’s blood by both Dominicans and Franciscans since the 13th century, but particularly in the 14th and 15th centuries21. And, in a circle of interrelations
and influences that connected all the elements brought by this
paper, we must recall the stimulus to devotion through images
that also came from both orders around the same time.
We have presented here the first developments and
conclusions of an ongoing study. Hereafter, we intend to deepen discussions regarding the relations between form, composition and iconography and expected religious functions of Italian visual representations of the Last Judgment, particularly in
panel paintings, establishing more specifically the connections
between personal devotion and these panels. We hope to link
these devotional objects, particularly those that include the depiction of Christ-Judge’s bleeding stigmas, more closely to the
piety of blood developed still in the Duecento, as well as to the
cult of Christ’s blood and the theological debate around it, mostly between Franciscans and Dominicans.

21 We cannot bring this discussion to this paper. It is important to stress only
that the so-called De Sanguine Christi disputation hinges around the possible
split between the two natures of Christ that, according to the De ecclesiastica hierarchia written by the Pseudo-Dyonisius, were separated during the
Passion, and brought together only at the Resurrection – and, as is frequently
stressed in Latin texts, we have also the difference between sanguis the blood
inside Christ’s body, linked, therefore, to life, and cruor, the blood shed in
the cross. Blood may be, then, both life and death (Bynum, 2002, p. 705-706).
The peak of this fierce debate, one must recall, was reached between 1462
and 1480. In 1467, in fact, the Franciscan Francesco della Rovere, future Pope
Sixtus IV, wrote his De Sanguine Christi treatise. And, in 1482, the now elected
pope alludes to the position he defended in this debate, through his treatise,
in the Sistine Chapel he built and decorated, specifically in the Temptation of
Christ scene painted by Botticelli around 1482. On the Sistine Chapel and the
blood of Christ, see Goffen, 1986.
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BERNINI E A CRÍTICA DE ARTE: ENTRE
O DIÁRIO DE PAUL FRÉART DE CHANTELOU
E AS BIOGRAFIAS DE FILIPPO BALDINUCCI E
DOMENICO BERNINI
BERNINI AND ART CRITICISM:
BETWEEN PAUL FRÉART DE CHANTELOU’S DIARY
AND THE BIOGRAPHIES OF FILIPPO BALDINUCCI
AND DOMENICO BERNINI
Alexandre Ragazzi1

RESUMO: Neste artigo são considerados trechos de textos que
revelam características marcantes do pensamento crítico de
Bernini sobre as artes. O Diário escrito por Paul Fréart de Chantelou a respeito da viagem de Bernini à França é o ponto de partida; entretanto, tendo em vista o projeto classicizante com o qual
seu autor estava envolvido, foi preciso verificar se as declarações
de Bernini ali apresentadas podem ser aceitas como verdadeiras. Para isso, esse conteúdo foi confrontado com outras fontes,
principalmente as biografias escritas por Baldinucci e Domenico Bernini. Através dessa análise, procurou-se chegar à compreensão de algumas das ideias de Bernini sobre as artes, assim
como, a partir dos conceitos de imaginação e memória, de um
aspecto importante de seu modo operativo.
Palavras-chave: Gian Lorenzo Bernini; Crítica de Arte; Literatura Artística;
ABSTRACT: In this article I consider excerpts from texts that
reveal remarkable features of Bernini’s critical thinking about
the arts. Paul Fréart de Chantelou’s Diary about Bernini’s trip
to France is the starting point; however, having in mind the
classicizing project with which its author was involved, it was
necessary to verify whether Bernini’s statements presented
1 Professor Adjunto do Departamento de Teoria e História da Arte, Instituto
de Artes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Programa de Pós-Graduação em História da Arte (PPGHA/UERJ). E-mail: alexandre.ragazzi@
uerj.br. ORCID: 0000-0002-4259-5597.
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in this text can be accepted as true. For that, its content was
compared with other sources, mainly the biographies of Bernini
by Baldinucci and Domenico Bernini. Through this analysis, I
tried to understand some of Bernini’s ideas about the arts as well
as, taking into account the concepts of imagination and memory,
a crucial aspect of his working process.
Keywords: Gian Lorenzo Bernini; Art Criticism; Artistic
Literature.
Em O ar e os sonhos, de Gaston Bachelard, há uma
passagem que pode servir como epígrafe para este artigo. Logo
na introdução, ele diz assim:
Pretende-se sempre que a imaginação seja a faculdade de
formar imagens. Ora, ela é antes a faculdade de deformar
as imagens fornecidas pela percepção, é sobretudo a faculdade de libertar-nos das imagens primeiras, de mudar as
imagens. Se não há mudança de imagens, união inesperada das imagens, não há imaginação, não há ação imaginante (Bachelard, 2001, p. 1).

Durante toda sua vida, e mesmo já desde menino,
Gian Lorenzo Bernini chamou a atenção por conta de sua capacidade inventiva. Essa qualidade, no entanto, foi associada
por seus primeiros biógrafos à fé no cristianismo que lhe era
peculiar2. Sua criatividade seria a expressão de uma profunda
religiosidade. Exemplo emblemático dessa situação, que em
certa medida foi acolhida pela crítica moderna, encontra-se na
realização do Martírio de São Lourenço (1617, Uffizi, Florença)3.
Segundo Domenico Bernini, seu pai teria colocado a perna em
brasas para “experimentar o martírio do santo” – santo que era
seu padroeiro – e, assim, conseguir retratar com o auxílio de um
espelho as “dolorosas expressões de seu rosto” (Bernini, 1713, p.
15). Não importa que o semblante de São Lourenço na obra finalizada não revele qualquer sinal de sofrimento físico, mas antes um homem no momento em que acredita estar na presença
2 Cf. Baldinucci, 1682; Bernini, 1713. Cf. ainda a introdução de Delbeke, Levy &
Ostrow, 2006, p. 15, assim como Damm, 2006.
3 Imagem recuperada de https://www.uffizi.it/opere/san-lorenzo-bernini,
acesso em 29 de outubro de 2021.
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do divino, com ele comunicando-se. Na verdade, essa ausência
de correspondência entre texto e obra serve para demonstrar
que Domenico Bernini conscientemente procurou relacionar a
concepção de uma escultura extraordinária – a primeira grande
obra de seu pai – com a religiosidade de Bernini.
Ainda sobre essa questão, é oportuno lembrar a Santa
Bibiana, escultura que Bernini realizou entre 1624 e 1626 (igreja
de Santa Bibiana, Roma)4. Já em sua maturidade, ao falar sobre
esse “milagre da arte”, Bernini costumava dizer que não acreditava ter feito aquela obra, preferindo alimentar a ideia de que a
própria santa havia esculpido a si mesma (Bernini, 1713, p. 42).
Tratava-se de uma clara evocação da tradição medieval das imagens milagrosas produzidas sem a intervenção humana, as imagens denominadas como acheiropoieta. Todo o trabalho técnico
que se destaca na intensa agitação do drapeado da túnica, manifestação física do arrebatamento espiritual oculto na expressão
extática da santa martirizada, nessa narrativa autorizada pelo
próprio Bernini era resultado da fé do artista, e não apenas de
seu talento e conhecimento.
Isso posto, também é preciso considerar que Bernini
era filho de um escultor, que iniciou sua formação ainda criança,
e que passou longos anos estudando as esculturas clássicas de
Roma e as obras dos mais renomados artistas do Renascimento
em diante. Assim, embora sua religiosidade seja inquestionável,
é possível pensar que ele possuía uma imaginação condizente
com a definição dada por Bachelard, uma vez que operava de
modo exemplar com essa ferramenta, reelaborando à sua maneira toda a tradição recebida.
Efetivamente, as imagens geradas a partir dos sentidos
podem ser deformadas ou mudadas de forma intencional ou involuntária. No segundo caso, as falhas da memória – o esquecimento
inconscientemente seletivo de partes de algo – fazem com que, sem
perceber, o artista transforme a imagem primeira, e então o pensamento acaba criando algo novo em razão dessa capacidade involuntária de imaginação. Isso acontece porque a imagem primeira
foi apreendida apenas parcialmente, de maneira que as partes faltantes, aquelas esquecidas, são preenchidas por outras. E embora
o artista talvez julgue agir de forma consciente, na realidade não se
dá conta de que trabalha a partir de uma ideia alheia, a qual o im4 Imagem recuperada de https://it.wikipedia.org/wiki/File:Saint_Bibiana_
by_Bernini.jpg, acesso em 29 de outubro de 2021.
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pactou sem que ele notasse ou da qual, mesmo tendo-a percebido
no passado, já não se lembrava mais.
O escritor argentino Jorge Luis Borges, no conto intitulado Funes, o memorioso (1942)5, conta a história de Ireneo
Funes, um jovem de memória prodigiosa capaz de reconstituir
minuciosamente todos os acontecimentos que vivenciava. Podia
reconstituir todos os seus sonhos e entressonhos, podia mesmo
reconstituir um dia inteiro de sua vida, ainda que, naturalmente,
também levasse um dia inteiro para isso. Essa hipermnésia, que
deveria ser considerada uma vantagem extraordinária, é descrita por Borges com bastante comiseração, pois era o que impedia
Funes de pensar. Como diz Borges, “Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair”. Pensar e imaginar são então atividades relacionadas à transformação e ao esquecimento, mas são
também atividades que escondem uma sutil oscilação que vai do
mais controlado engenho ao mais sincero iludir-se. O engenho
apresenta-se quando o indivíduo, através da compreensão ou da
intuição, domina o processo; a ilusão revela-se quando ele, presunçosamente, acredita estar criando algo inteiramente original. Bernini sabia esquecer diferenças, sabia deformar e mudar
imagens. Essa sua qualidade se fazia notar não apenas quando
operava, mas em muitas das vezes em que emitia um parecer sobre as obras de arte que lhe eram apresentadas. O olhar dirigido
para um detalhe de uma pintura ou o silêncio em relação a um
artista consagrado podem ser pistas para se identificar as influências que ele procurou ou as influências que recebeu sem ter
percebido6. Desse modo, os registros sobre o que Bernini pensava a respeito da pintura, da escultura e da arquitetura, quando
devidamente analisados e contextualizados, constituem fontes
importantes para a compreensão de sua própria produção artística, pois ajudam a delinear a imagem mental formada por ele
antes de se lançar à sua transposição à matéria.
Feita essa brevíssima introdução, passemos ao período entre junho e outubro de 1665, quando Bernini, com a devida
autorização do papa Alexandre VII, residiu em Paris a convite
de Luís XIV e de seu ministro Jean-Baptiste Colbert, há pouco
nomeado Superintendente das Construções do Rei. Chamaram o
5 Borges, 2009, p. 583-590.
6 A propósito do conceito de influência, cf. Kim, 2014, p. 11-38 (capítulo 1: Mobility and the problem of “influence”) e Baxandall, 2006, p. 101-105 (Digressão
contra a noção de influência).
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artista à França na condição de arquiteto; de fato, desde o ano
anterior Colbert trocava correspondências com Bernini a respeito de um projeto para ampliação e modernização do edifício
do Louvre. A intenção do rei e do ministro era fazer do Louvre
um exemplo para toda a Europa, uma obra que exibisse a potência da nação francesa e que fosse, ao mesmo tempo, um retrato
do espírito audacioso do jovem monarca.
No dia 1º de junho, Paul Fréart de Chantelou, que então ocupava um dos cargos de mordomo do rei, foi designado por
Luís XIV para, no dia seguinte, receber Bernini nos arredores de
Paris, ao sul da cidade. Não apenas isso, Paul de Chantelou deveria ciceronear o artista e sua comitiva durante toda a estada,
providenciando tudo o que ele precisasse e servindo-lhe de intérprete. Considerando o perfil intelectual de Paul de Chantelou,
tratava-se de uma escolha natural. Ele havia morado na Itália em
1640 e entre o final de 1642 e maio de 1643. Lá conviveu, ao lado
de seu irmão, Roland Fréart de Chambray, com personalidades
do porte de Cassiano dal Pozzo, Jacques Stella, Nicolas Poussin e
do próprio Bernini. Sua amizade com Poussin merece ser destacada, pois foram os irmãos Paul e Roland que convenceram o pintor a retornar à França entre 1640 e 1642 para decorar a Grande
Galeria do Louvre; embora o projeto não tenha sido concluído,
esse período foi de intensa atividade para Poussin. Além disso,
Poussin realizou várias obras para Paul de Chantelou, incluindo uma série com os sete sacramentos e o famoso autorretrato
de 1650 agora pertencente ao Museu do Louvre7. Enfim, Paul de
Chantelou era um amante das artes, dominava a língua italiana
e já conhecia Bernini. Era, portanto, a pessoa ideal para receber
o artista, então aos 66 anos, no auge da fama, reconhecido como
o maior escultor europeu vivo e o arquiteto que, em Roma, era o
responsável pela execução da mais importante obra do ocidente,
a Fábrica de São Pedro.
Apesar de alguns momentos em que a convivência
diária entre Bernini e Paul de Chantelou gerou certos atritos,
sobretudo por conta do temperamento forte do artista, os dois
mantiveram uma bela amizade, a qual resistiu até mesmo à distância quando Bernini regressou à Itália, como prova a correspondência mantida entre os dois. Bernini confiava em Paul de
7 Inv. 7302. Imagem recuperada de https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/
cl010065384, acesso em 29 de outubro de 2021.
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Chantelou. Ao lado do abade Butti8 e do núncio Roberti9, foi a
pessoa mais próxima de Bernini ao longo daqueles meses, tendo
estado com ele praticamente todos os dias.
Diante dessa proximidade, Paul de Chantelou logo
percebeu que se encontrava em uma situação privilegiada, gozando da intimidade de um grande artista, podendo observar de
perto seus hábitos e seu modo de trabalho, com a oportunidade
de conversar com ele e descobrir suas opiniões sobre as artes.
Aparentemente seguindo um conselho de outro irmão seu, Jean
Fréart de Chantelou, Paul de Chantelou então redigiu um diário
em que anotou todos os acontecimentos que envolveram Bernini: os encontros com Luís XIV e com pessoas importantes da
corte, as negociações sobre os projetos para o Louvre, os detalhes
sobre a execução do busto do rei (1665, Palácio de Versalhes)10, as
visitas a igrejas, palácios, residências privadas e instituições11. O
conteúdo desse texto revela, com grande riqueza de detalhes, as
relações sociais naquele ambiente, os conflitos de interesse, as
vaidades e ambições. No terreno artístico, em termos práticos,
não apenas a viabilidade dos projetos para o Louvre era discutida, mas também a presença de um artista italiano na França para conduzir uma obra de tamanha importância. Havia, é claro,
várias pessoas contrárias a essa ideia.
O Diário ainda mostra que Bernini era requisitado a todo instante para elaborar os mais variados projetos particulares
ou para dar seu parecer sobre obras de arte e sobre as construções
que visitava. Tudo isso foi registrado por Paul de Chantelou, sendo
de grande relevância os 23 encontros com Luís XIV, com destaque
para os pormenores relativos ao método de trabalho adotado por
8 Francesco Butti chegou a Paris em 1645 acompanhando o cardeal Antonio
Barberini. Foi incumbido pelo cardeal Mazarin de receber os artistas italianos que atuavam na capital. Exerceu um importante papel na introdução da
ópera italiana na França.
9 Carlo Roberti de Vittori era núncio apostólico na França desde 1664; seria
nomeado cardeal em 1667. Ele enviaria, durante a estada de Bernini em Paris,
várias cartas com informações sobre o artista para a Segretaria Apostolica e
para um dos filhos de Bernini, Pietro Filippo.
10 Inv. MV2040. Imagem recuperada de https://www.photo.rmn.fr/archive/
11-532995-2C6NU0OM98AH.html, acesso em 29 de outubro de 2021.
11 O texto foi publicado pela primeira vez no século XIX (Fréart de Chantelou,
1885). Até o momento inédito em português, o Diário foi traduzido por mim e
agora se encontra em fase de revisão e elaboração da apresentação ao texto.
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Bernini durante a execução do busto do rei, assim como para suas
impressões sobre a arte do passado e do presente, as quais expressava quando fazia alguma visita ou simplesmente quando conversava sobre o tema com Paul de Chantelou.
Naturalmente, o Diário precisa ser considerado com
as devidas ressalvas históricas. Como dito, logo no início do texto Paul de Chantelou afirma que a ideia para sua composição
partiu de seu irmão Jean. Contudo, é mais provável que ele estivesse se preparando para atender a uma eventual requisição oficial, posto que a viagem de Bernini à França, de vultosos custos,
constituía uma missão diplomática, uma tentativa de pacificar
os ânimos de Luís XIV e Alexandre VII depois que a guarda corsa
do papa assediou o palácio Farnese – a residência do embaixador
francês em Roma – em agosto de 1662. Em 1664, Paul de Chantelou já havia produzido um documento semelhante a respeito dos
serviços prestados quando da presença do cardeal legado Flavio
Chigi na corte, o qual foi entregue ao rei em setembro de 166512.
A diferença é que, no Diário, Paul de Chantelou pôde unir o útil
ao agradável, o registro oficial à descrição dos aspectos artísticos que marcaram a estada de Bernini na França.
De um lado, portanto, há características próprias de
um relato oficial, uma espécie de prestação de contas do trabalho executado por Bernini. Sendo assim, é de se esperar que o
conteúdo seja fiel aos acontecimentos, ao menos aos acontecimentos que não implicavam questões polêmicas, como era o caso das impressões de Bernini sobre a arte na França e, principalmente, na Itália. De outro lado, o Diário apresenta-se justamente
como um compêndio do pensamento artístico de Bernini. Nesse
sentido, não se pode deixar de levar em conta o contexto classicizante em que Paul de Chantelou estava inserido, o qual pode
tê-lo influenciado a ponto de fazê-lo enxergar os fatos talvez de
forma excessivamente parcial.
Para ser breve quanto a essa possibilidade, basta recordar que o classicismo de Paul de Chantelou estava profundamente entrelaçado ao de seu irmão Roland, que havia algum
tempo vinha produzindo um conjunto de publicações destinadas a dar forma a um projeto de revalorização do classicismo

12 Cf. o Diário em 3 de setembro. A Biblioteca Nacional da França conserva
três exemplares manuscritos desse relato, um dos quais está assinado por
Paul de Chantelou. Cf. Fréart de Chantelou, 2001, p. 153, n. 1.
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através da figura de Poussin13. Para eles, Poussin representava a
salvaguarda do legado clássico da Antiguidade e do Renascimento, e, por legado clássico, entenda-se sobretudo Rafael. É por isso
que em Idée de la perfection de la peinture, Roland de Chambray
afirma que demonstrará seus conceitos a partir de obras de Rafael, “o mais perfeito dos pintores modernos”, e não de Michelangelo, artista que “fornecerá, através de suas extravagantes
composições, a matéria adequada para encontrar a ignorância e
a temeridade dos libertinos, que, pisoteando todas as regras da
arte, seguem apenas seus caprichos” (Fréart de Chambray, 1662,
prefácio)14. Tratava-se, como se pode perceber, do mesmo espírito polêmico que já começava a caracterizar as relações em torno
da Académie Royale de Peinture et de Sculpture15.
Complementando esse projeto de reafirmação do
clássico, vale lembrar que Roland de Chambray e Raphaël Trichet du Fresne foram os responsáveis pela publicação das primeiras edições impressas – em francês e italiano, respectivamente – do Trattato della pittura, de Leonardo da Vinci (1651a;
1651b). Como já abordado em outro lugar16, essas edições foram
feitas a partir de um manuscrito que pertencia a Cassiano dal
Pozzo e que havia sido ilustrado por Poussin; as gravuras que as
ilustram foram realizadas a partir de desenhos de Charles Errard, que, por sua vez, inspirara-se nos desenhos de Poussin17.
O interessante é que, quando comparadas as ilustrações produzidas no século XVII com os desenhos presentes no Codice Urbinate Lat. 1270 (Vinci, 1995), logo se percebe que as preocupações de Leonardo com o movimento, a instabilidade e a agitação
das figuras deram lugar a poses mais estáticas, revestidas de um
classicismo atualizado.
Tendo isso em mente, é claro que as opiniões de Bernini sobre as artes presentes no Diário precisam ser muito bem
ponderadas. Do contrário, não será possível dizer se correspon13 Cf. Fréart de Chambray & Euclides, 1663; Fréart de Chambray, 1662; Fréart
de Chambray, 1650.
14 Cf. ainda p. 64 e seguintes para as duras críticas dirigidas a Michelangelo.
15 Cf. Lichtenstein & Michel, 2006, I, 1, p. 64, 75 e seguintes.
16 Cf. Ragazzi, 2019.
17 Cf. Barone, 2009.
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dem ao pensamento do artista ou se são sobretudo a expressão
das ideias de Paul de Chantelou e Roland de Chambray. Passaremos a ver, então, alguns aspectos do pensamento crítico de
Bernini presentes no Diário, confrontando-os com o que foi registrado nas biografias do artista produzidas por Filippo Baldinucci e Domenico Bernini.
Como apontado na introdução da excelente coletânea
sobre as biografias de Bernini, poucas vezes elas foram consideradas como fonte para circunscrever sua teoria artística18. Uma
das razões para isso pode estar relacionada ao fato de que esses
textos devem ser o resultado de uma iniciativa do próprio Bernini, que assim buscava reabilitar sua imagem depois dos ataques sofridos a partir do papado de Clemente X19. A reunião de
documentos e os primeiros rascunhos do manuscrito original
teriam sido iniciados pelo filho mais velho de Bernini, Monsignor Pietro Filippo Bernini, talvez já com o auxílio de Domenico
Bernini. Depois, por volta de 1678, esse manuscrito teria chegado a Filippo Baldinucci, que o utilizou como principal fonte para sua biografia. Em razão desse caráter extremamente parcial,
com a possibilidade de Bernini ter ditado a seus filhos parte de
sua biografia de forma muito interessada, preferiu-se procurar
pela teoria artística berniniana ora em sua religiosidade, ora no
próprio Diário de Paul de Chantelou. O Diário é, de fato, mais
abundante em informações. Mas passemos à análise de alguns
trechos desses textos.
Tanto na biografia de Baldinucci quanto na de Domenico Bernini comparece a anedota segundo a qual Paulo V previu que Bernini, então aos dez anos de idade, iria se tornar o Michelangelo do seu século20. Isso teria ocorrido depois de o papa
pedir a Bernini que lhe desenhasse uma cabeça, ao que o menino
teria perguntado que cabeça o papa desejava. Escolhendo uma
cabeça de São Paulo, o papa teria dito: “se é assim, sabe fazer todas”. Paul de Chantelou menciona essa anedota em dois momentos21, mas, de maneira muito sintomática, elimina o comentário

18 Delbeke, Levy & Ostrow, 2006, p. 16.
19 Cf. Montanari, 2006; D’Onofrio, 1966.
20 Baldinucci, 1682, p. 4-5, 11; Bernini, 1713, p. 8-9, 11-12.
21 Cf. o Diário em 5 de agosto e 6 de outubro.
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mais importante, ou seja, o que vaticinava que ele se tornaria o
Michelangelo de sua época.
Efetivamente, Michelangelo assume o papel de principal referência para Bernini nas biografias, uma espécie de alter
ego seu22. Isso se percebe sobretudo em Baldinucci, quando, logo
no início do livro, ele afirma que Michelangelo havia restituído
às artes do desenho, depois de um longo período de decadência
e ruína, a dignidade da qual gozavam na Antiguidade, mas que
se devia a Bernini sua manutenção naquele patamar23. Na historiografia de raízes florentinas apresentada por Baldinucci, conceber uma imagem de Bernini como herdeiro de Michelangelo e
continuador de seu legado era o caminho natural a ser seguido.
Afinal, Michelangelo, que havia recebido duas biografias ainda
em vida, assim como Bernini havia sido o principal escultor de
sua época, requisitado por papas e pela aristocracia.
Quanto ao Diário, no dia 11 de outubro Paul de
Chantelou narra que Bernini, analisando os estudos de um
promissor artista,
Contou que, quando jovem, foi aconselhado por Annibale
Carracci24 a desenhar a partir do Juízo Final de Michelangelo por ao menos dois anos para aprender sobre o conjunto dos músculos; depois disso, contou que Cigoli o viu
desenhar a partir do natural na Academia e lhe disse: Você
é um malandro, não faz o que vê; isso é de Michelangelo25.

Na narrativa classicizante de Paul de Chantelou, Bernini, orientado por Annibale Carracci, teria se deixado impressionar por Michelangelo, mas apenas em sua juventude. Como
artista maduro e consagrado, Michelangelo teria sido substituído pelo próprio Annibale, como indica esta passagem do dia 5
de julho:
22 Cf. Ostrow, 2006.
23 Baldinucci, 1682, p. 3.
24 Sobre a impossibilidade de esse encontro ter ocorrido, cf. D’Onofrio, 1966.
25 Em italiano no original: Sei un furbo; non fai quel che vedi, questo è di Michelangelo. Todos os trechos do Diário presentes neste artigo foram traduzidos por mim; como dito, a tradução está em vias de finalização e será publicada em breve.
244 – PPGHA/UNIFESP

Retornando de Saint-Germain[-en-Laye], [Bernini] discorreu sobre a pintura, enaltecendo muito Annibale Carracci,
dizendo que ele havia reunido em si a graça e o desenho de
Rafael, a ciência e a anatomia de Michelangelo, a nobreza
e o modo de pintar de Correggio, o colorido de Tiziano, a
invenção de Giulio Romano e Andrea Mantegna; afirmou
que Annibale havia extraído a sua maneira dos dez ou doze
maiores pintores, como se, passando por uma cozinha em
que cada uma dessas maneiras estivesse depositada em
um pote distinto, ele tivesse pego uma colherada de cada
para colocá-las todas em seu próprio pote26.

Com trechos como esse, Paul de Chantelou desejava
minimizar a influência de Michelangelo sobre Bernini e preparar terreno para enaltecer seu verdadeiro herói, Poussin, algo
que fez repetidamente ao longo do texto. Contudo, é bom lembrar que nas biografias Annibale é considerado por Bernini o
quarto melhor pintor de todos – atrás de Rafael, Correggio e Tiziano27 – e que Poussin sequer é mencionado.
Paul de Chantelou evitava, portanto, fazer de Michelangelo a principal referência de Bernini. Acontece que essa era
uma vinculação incontornável, posto que aparentemente central para o próprio Bernini. De acordo com outra fonte, isto é,
Charles Perrault, Bernini costumava recorrer a Michelangelo
quando queria abonar o que dizia. Durante a estada de Bernini
em Paris, Perrault atuava como administrador das construções
reais; por conseguinte, precisou reunir-se muitíssimas vezes
com ele para discutir a execução do projeto para o Louvre, o que
foi bastante registrado ao longo do Diário, incluindo o acesso de
fúria de Bernini no dia 6 de outubro. Em suas memórias, Perrault procurou traçar um retrato de Bernini, e ali ele conta que
Bernini citava Michelangelo com frequência e que era comum
ouvi-lo acrescentar às suas frases estas palavras: “assim como
dizia Michelangelo Buonarroti” (Perrault, Charles & Perrault,
Claude, 1909, p. 62).

26 Referência ao tópos, que remonta à Antiguidade, do modelo variado em
oposição ao modelo único.
27 Baldinucci, 1682, p. 71; Bernini, 1713, p. 29.
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Que isso foi verdadeiro pode ser verificado através de
vários trechos do Diário em que Paul de Chantelou anotou que
Bernini recorreu à autoridade de Michelangelo. Em 20 de setembro, um literato foi ao ateliê de Bernini, situado então no palácio Mazarin, para apreciar o andamento do busto de Luís XIV.
Quando elogiou a facilidade com a qual ele trabalhava, Bernini
“respondeu assim como, certa vez, sobre o mesmo tema, Michelangelo respondera a [Bartolomeo] Ammannati: Nas minhas
obras cago sangue28”.
Em 25 de junho, Bernini reconhecia a excelência de
Michelangelo na arquitetura e na anatomia – o que seria contestado na sequência por Paul de Chantelou por conta das musculosas figuras femininas –, mas não no resultado de suas pinturas e
esculturas. Segundo o autor do Diário, Bernini disse que
[...] Michelangelo foi um grande escultor e pintor, mas, sobretudo, um arquiteto divino, uma vez que a arquitetura
consiste inteiramente no desenho; que na escultura e na
pintura ele não havia tido o talento necessário para fazer
as figuras parecerem ser de carne, pois eram belas e dignas de consideração apenas em razão da anatomia.

Ainda no relato desse dia, Paul de Chantelou faz Bernini novamente evocar Annibale Carracci, dessa vez para criticar a anatomia das figuras de Michelangelo:
Continuando a falar sobre Michelangelo e suas obras, o
Cavaliere disse que certa vez Annibale Carracci entrou
na igreja de Santa Maria sopra Minerva junto de vários de
seus discípulos. Dentre estes estava um florentino – grande apologista, consequentemente, de seus compatriotas –,
que lhe perguntou: Bem, senhor Annibale, o que me diz da
estátua do Cristo? Cáspite, respondeu-lhe Annibale, é de
Michelangelo!; considerem bem sua beleza – disse, dirigindo-se ao grupo –; mas, para apreciá-la plenamente, antes será preciso saber como eram os corpos naquela época,
concluiu Annibale, ironizando o fato de que Michelangelo
não havia imitado a natureza.
28 Em italiano no original: Nelle mie opere caco sangue. Não há qualquer documento coetâneo de Michelangelo em que se lhe atribua tal frase. Contudo,
em um registro mais elevado, Michelangelo valeu-se de um trecho da Divina
Comédia, de Dante Alighieri, o qual inscreveu na cruz que aparece ao fundo do célebre desenho da Pietà feito para Vittoria Colonna (Isabella Stewart
Gardner Museum, Boston). O verso diz: Non vi si pensa quanto sangue costa
(Não se atenta quanto sangue custa); cf. Paradiso, XXIX, 91.
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Apesar das críticas, também no Diário Bernini identifica-se com Michelangelo, principalmente ao reconhecer a grandiosidade da escultura clássica e quando, adotando um tom de
modéstia, imita Michelangelo nos lamentos acerca do resultado
de suas obras. Ao ver um gesso do Torso do Belvedere em 6 de
setembro, Bernini afirma que
[...] quando Michelangelo estava à beira da morte, disse ao
cardeal Salviati, que o auxiliava, que se arrependia de apenas duas coisas na vida: de não ter cuidado da saúde como
deveria e de morrer no momento em que começava a pronunciar as primeiras palavras em sua profissão.

Em várias passagens, Paul de Chantelou registrou a
insatisfação de Bernini com suas obras, que considerava serem
sempre inferiores ao que havia concebido na mente29. Pode-se
aqui fazer uma relação com o célebre poema de Michelangelo –
“Não tem o ótimo artista algum conceito / Que um só mármore
em si não circunscreva / Com o que lhe excede, e a ele só chega /
A mão que obedece ao intelecto”30. O bloco de mármore contém
em potência todas as formas perfeitamente criadas na imaginação do artista, mas o problema é fazer com que a mão obedeça
ao intelecto e elimine o excesso de matéria. Como aparar as diferenças e tornar visíveis as imagens deformadas e mudadas pela
imaginação? Como se materializa uma ideia, como se concretiza uma intenção? Domenico Bernini afirma que certa vez o pai,
passando pela Fonte dos quatro rios, na Piazza Navona, assim exclamou: “Oh, quanto me envergonho por ter operado tão mal!”
(Bernini, 1713, p. 109). Ressentia-se de uma pretensa inabilidade
29 Cf. o Diário, e.g., em 23 de julho (“[Bernini disse] que amava suas obras, as
quais, no entanto, não o satisfaziam plenamente, pois jamais se contentava
com os resultados”), 25 de setembro (“[Bernini respondeu] que um homem
inteligente jamais se satisfaz, pois a obra não corresponde à nobreza de sua
ideia; que pela manhã, quando começa a trabalhar, enche-se de esperança
de conseguir executar tudo o que tem no espírito, mas ao final da tarde se dá
conta de que essa esperança não passava de uma ilusão, e isso, somado a um
dia inteiro de trabalho, acaba por deixá-lo abatido”), 9 de outubro (“Disse que
enquanto está trabalhando em uma obra fica razoavelmente satisfeito, mas
afirmou que, ao concluí-la, chega a sentir um certo desgosto”) e 20 de outubro
(“Contou que normalmente gostava de suas obras no início, mas que quando
eram concluídas, o amor acabava, pois percebia que havia ficado muito distante da perfeição que havia ambicionado”).
30 Non ha l’ottimo artista alcun concetto, / Ch’un marmo solo in se non circonscriva / Col suo soverchio, e solo à quello arriva / La man che ubbidisce all’intelletto.
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técnica e, assim, agia como Michelangelo, pois, embora plenamente ciente de que era o principal escultor de seu tempo, fazia
questão de dizer que o muito que sabia na verdade era pouco.
Embora o Diário apresente diversos momentos com
críticas a Michelangelo, e ainda outros em que Bernini se identifica com seu compatriota, é no gênero do retrato que a superação
de Michelangelo se dá. Em 12 de agosto, Paul de Chantelou transcreveu uma fala de Bernini sobre o busto que diz assim:
Em relação ao rosto [do busto], [Bernini] acrescentou que
somente poderia concluí-lo com a presença do Rei; que
havia chegado àquele estágio em que o viam a partir da
memória e de acordo com a imagem que havia formado
e impresso em sua mente, desenhando no Conselho, como todos puderam ver, enquanto o Rei agia e falava normalmente, sem que precisasse permanecer em uma pose
específica ou se sujeitar ao que quer que fosse. De outro
modo, se o Rei estivesse em uma pose forçada ou sentado,
não teria conseguido representá-lo de modo tão vivo. Além
disso, afirmou que sequer havia utilizado seus desenhos
para não fazer uma cópia de sua própria obra em vez de
um original; que havia feito diversos desenhos apenas para ensopar-se e embeber-se da imagem do Rei 31, conforme
suas próprias palavras. Voltou a falar sobre a dificuldade
de se fazer um retrato em mármore [... e] Acrescentou que
Michelangelo jamais quis fazer [retratos em mármore].

É digno de nota nessa passagem o fato de Bernini afirmar que não utilizava os desenhos preparatórios32. Preferia confiar na memória, assumindo seus lapsos como fator positivo e
determinante para a criação de uma obra de qualidade superior.
Ao agir assim, conseguia deformar e mudar as imagens primeiras, entrelaçando o conhecimento à maneira do que foi pensado por Bachelard e Borges. Um interessante exemplo prático a
propósito disso vem de um depoimento que Paul de Chantelou
anotou em 6 de junho, quando Bernini diz que “algumas vezes é
preciso em um retrato em mármore, para imitar adequadamente o natural, fazer aquilo que não está no natural”. Referia-se à
31 Em italiano no original: per insupparsi et imbeversi dell’imagine del Re.
32 Prática confirmada por Domenico Bernini (1713, p. 134).
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coloração lívida que algumas pessoas exibem ao redor dos olhos;
para bem representá-la, o escultor via-se forçado a escavar mais
profundamente o mármore naquela região, algo que não se verificava no modelo retratado.
Ainda sobre o trecho de 12 de agosto, como acontece
em muitos pontos do Diário, o discurso indireto é acompanhado
por uma expressão em italiano para legitimar a narrativa. Notável o método operativo adotado, absolutamente inusitado para
o séquito que acompanhava as sessões de pose33, que só causava
menos espanto do que a atitude de Bernini ao desbastar o bloco
de mármore, dali fazendo emergir a imagem do rei. Quanto à relutância de Michelangelo em fazer retratos, que chegou ao ápice
nos propositalmente dessemelhantes retratos de Giuliano e Lorenzo de Medici para a Sacristia Nova, na igreja de San Lorenzo,
em Florença34, convém aqui apenas lembrar que Vasari menciona um desenho de Tommaso Cavalieri feito por Michelangelo,
que, no entanto, “nem antes nem depois fez o retrato de outra
pessoa, pois detestava imitar o modelo vivo se este não possuísse
uma infinita beleza” (Vasari, 1966-1987, VI, p. 110).
Desse modo, no discurso criado por Paul de Chantelou para o Diário, depois de um processo em que Michelangelo
havia sido para Bernini razão de estudo, de crítica e de identificação parcial – posto que apenas no reconhecimento, carregado de falsa modéstia acerca dos próprios limites –, agora ele
também era superado. Esse discurso não se limitava, portanto, à
promessa presente nas biografias segundo a qual ele se tornaria
o Michelangelo de seu século. Para Paul de Chantelou, Bernini
era um escultor melhor do que Michelangelo.
Nesse mesmo sentido, vale destacar que a superação
de Michelangelo dava-se através de um estudo apurado da natureza – e, por isso, as várias sessões de pose exigidas no caso no
busto – aliado a um profundo conhecimento da estatuária clás33 Cf. o Diário em 14 de agosto: “O Rei enfim entrou na sala e o Cavaliere começou a trabalhar. Observou-o de diferentes ângulos, algumas vezes de baixo
para cima, de perfil, de perto e de longe. Alguns jovens que estavam presentes, para os quais aquela situação era novidade, vendo o Cavaliere alternar
tantos pontos de vista e com tamanha concentração, demonstraram grande
vontade de rir; o próprio Rei teve dificuldade para segurar o riso, mas conteve-se, assim como os demais, de modo que o Cavaliere nada percebeu”.
34 Cf. Ragazzi, 2012.
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sica. Como mostram as biografias, Bernini orientava seus discípulos a estudar a partir da natureza para que, com o olhar treinado, fossem capazes de encontrar as formas mais perfeitas das
figuras35. Segundo Baldinucci, Bernini dizia que Michelangelo
e os mestres da Antiguidade haviam procedido dessa maneira,
discernindo a melhor atitude do modelo sem nada lhe acrescentar. Ainda de acordo com Baldinucci, ele costumava contar que,
no tempo em que estudava a Vênus de Medici, notou que o gesto
gracioso daquela figura também podia ser encontrado no natural, ainda que mediante muito estudo. Que o estudo das obras da
Antiguidade fosse central para Bernini pode ser atestado quando Domenico Bernini afirma que, apesar do talento inato que fez
seu pai prescindir de professores, mesmo assim ele passou anos
estudando assiduamente as esculturas reunidas no Cortile del
Belvedere, no Vaticano36.
Já no Diário, trechos como esses podem ser confrontados, por exemplo, ao posicionamento de Bernini expresso na
visita que, em 5 de setembro, ele fez à Académie Royale de Peinture et de Sculpture. Paul de Chantelou conta que ele recomendou
que os jovens começassem estudando baixos-relevos, estátuas e
bustos antigos, e que apenas depois dessa fase fosse-lhes permitido exercitar-se a partir do natural, pois “a natureza quase sempre é fraca e mesquinha”. Aqui novamente é possível imaginar
que o pensamento classicizante de Paul de Chantelou sobrepôs-se ao de Bernini. Contudo, excetuando-se o comentário depreciativo sobre a natureza, esse fato também foi registrado pelos
acadêmicos na ata daquela sessão37. Paul de Chantelou exagera
na desvalorização do modelo vivo38, é verdade, mas o método didático proposto por Bernini devia mesmo ser esse que deixava
os estudos a partir do natural para um estágio mais avançado do
processo formativo.

35 Cf. Baldinucci, 1682, p. 69-70; Bernini, 1713, p. 30.
36 Cf. Bernini, 1713, p. 5-6, 12-14.
37 Cf. Montaiglon, 1875, p. 290.
38 Ele volta a fazer críticas ao uso de modelos vivos por jovens e aos problemas do estudo a partir da natureza em 10 e 11 de outubro.

250 – PPGHA/UNIFESP

A partir dessas informações, percebe-se que há que
se ter um certo cuidado para equilibrar o conteúdo expresso no
Diário e nas biografias. Mesmo assim, consideradas as poucas
passagens até aqui examinadas, agora é possível determinar com
alguma segurança o quanto as declarações de Bernini sobre as
artes presentes no Diário correspondem à realidade. Como visto, Paul de Chantelou estava envolvido em um projeto que tendia a desaprovar tudo o que não estivesse em diálogo com uma
noção geral de classicismo, a qual passava pelos mais célebres
exemplares da escultura da Antiguidade, por Rafael, Annibale
Carracci e, sobretudo, Poussin. Por outro lado, o Diário apresenta-se tanto como registro oficial de Estado quanto como relato
de um convívio íntimo e prolongado, rico em detalhes sobre o
temperamento de Bernini, sem contar que provavelmente é a
mais extensa e detalhada descrição do processo de realização de
uma obra de arte – o busto de Luís XIV. As impressões de Bernini
sobre as artes, mesmo que não devam ser assumidas como verdadeiras sem as devidas contextualizações – o que, de resto, vale
para qualquer documento –, precisam ser cotejadas a outras fontes, como as biografias de Filippo Baldinucci e Domenico Bernini39. Assim, o Diário e as biografias poderão ser utilizados como
fontes complementares para tentar traçar, ainda que de forma
imperfeita, uma imagem do pensamento crítico de Bernini em
relação às artes.
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GUTIERREZ DE LOS RIOS E O ELOGIO
DA PINTURA DE PHILIPE NUNES

GUTIERREZ DE LOS RIOS AND THE
PRAISE OF PAINTING BY PHILIPE NUNES
Raquel Quinet Pifano1

RESUMO: O artigo visa refletir sobre o pensamento artístico lusitano do século XVII a partir do tratado de pintura de Philipe
Nunes. Predomina em tal tratado o tom da defesa da liberalidade da pintura, denunciando o estatuto social da pintura em Portugal da época. Identifica-se o tratado do espanhol Gutierrez de
los Rios como modelo teórico para Nunes.
Palavras-chave: século XVI e XVII; tratados de arte; Portugal e
Espanha; defesa da nobreza da pintura;
ABSTRACT: This article reflects on the 17th’s portuguese artistic
thought from painting treatese by Philipe Nunes. The defense
of painting is its main subject which reveals the social statute
of painting in Portugal. The treatese of Gutierrez de los Rios is
identified as a theoretical model for Nunes.
Keywords: 16th and 17th century; art treatises; Portugal and
Spain; defense of the nobility of painting;
O tratado de pintura e poesia Arte Poética, e da Pintura, e Symmetria, com princípios da Perspectiva (1615) foi o primeiro texto sobre pintura, se não o único, publicado em Portugal, tendo merecido uma segunda edição em 1767, desta vez sem
a parte dedicada à poesia e por isso com o título Arte da Pintura,
correta, emendada e acrescentada com seu índex. Pouco se sabe
sobre seu autor, o português Philipe Nunes. O erudito espanhol
Nicolás Antônio, agente da inquisição espanhola, considerava-o
um autor espanhol por ter escrito e publicado o tratado duran-

1 Professora de História da Arte do Departamento de Artes e Design do Instituto de Artes e Design da UFJF e do Programa de Pós-graduação em Artes,
Cultura e Linguagens do IAD/UFJF. E-mail: raquinet.rqp@gmail.com. ORCID: 0000-0002-3163-3842
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te o período da União Ibérica, 1580 a 1640.2 Nicolás Antônio escreveu um monumental registro de escritores espanhóis, uma
espécie de dicionário biográfico, dividido em duas obras: Bibliotheca Hispana Vetus (1672) e Bibliotheca Hispana Nova (esta última, publicação póstuma impressa em Roma em 1696). Dedicada
a listar escritores espanhóis do período de 1500 a 1672, Nicolás
Antônio inclui Philipe Nunes em Bibliotheca Hispana Nova identificando-o como lusitano de Vila Real e autor de Arte Poética, e
da Pintura, e Symmetria, com princípios da Perspectiva.3
Já o bibliógrafo português Diogo Barbosa Machado,
autor de Bibliotheca Lusitana, Historia, Critica e Chronologica,
na qual se comprehende a noticia dos autores portuguezes, e das
obras que compozeram desde o tempo da promulgação da Lei da
Graça, até o tempo presente de 1747, apresenta Philipe Nunes como Filipe das Chagas, filho de Belchior Martins e Guiomar Neves, nascido em Vila Real da Provincia de Transmontana.4 Machado esclarece que “Filipe Nunes” (já com a grafia F em lugar de
PH conforme edição de 1615) era o nome “chamado no século”
(Machado, 1747, p. 68). Entende-se o uso do nome Filipe das Chagas, uma vez que este foi o nome adotado depois de se professar “em idade muito adulta” e “movido de superior impulso” na
Ordem dos Pregadores (ou Dominicanos) no Convento de Lisboa
em 1591.
2 Nicolás Antônio nasceu em Sevilha em 1617 e morreu em Madri em 1684, foi
um célebre erudito espanhol, cavaleiro da Ordem de Santiago por Felipe IV,
tendo vivido entre Itália e Espanha.
3 Escrita por Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana Nova teve algumas reedições. Usamos aqui a edição de Joacquin Ibarra: Bibliotheca hispana nova,
sive hispanorum scriptorum qui ab anno MD ad MDCLXXXIV floruere notitia,
Nicolás Antonio, Matriti [Madrid] apud Joachimum de Ibarra..., 1783-1788.
Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. BerRes. 15-16-G.Fol. Recuperado
de: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/bibliotheca-hispana-nova-sive-hispanorum-scriptorum-qui-ab-anno-md-ad-mdclxxxiv-floruere-notitia--0/html Tomo II, p. 254
4 Diogo Barbosa Machado nasceu em Lisboa em 1682 e morreu na mesma
cidade em 1772. Protegido do poderoso marquês de Abrantes, tornou-se, em
1720, um dos 50 membros fundadores da Academia Real da História, criada por D. João V (1707-1750) para engrandecer a história de Portugal e suas
possessões ultramarinas. Bibliotheca Lusitana, publicada em 4 tomos entre
1741 e 1758, é um dicionário de autores da história de Portugal, organizado em
ordem alfabética com mais de cinco mil nomes – incluindo o próprio Diogo
Barbosa Machado - apresentados por suas biografias e obras, desde o nascimento de Cristo até meados do século XVIII. Sobre Filipe da Chagas ver Tomo
II p. 68. Disponível em: http://bndigital.bn.br/projetos/200anos/diogoBarbosa.html
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Ao que parece, para Machado, o escritor que merecia
ser incluído em sua relação era o Frei Filipe das Chagas, autor
de várias obras de cunho religioso: Memorial da confissão muy
proveitoso para todas as pessoas, particularmente para as que
frequentão os Divinos Sacramentos, contèm o exame de conciencia, e preparação para antes, e depois de os receber, e Oraçoens
da Paixão de Christo (editado em Lisboa por Geraldo da Vinha
em 1625); Exercício da Paixão de Christo N. Senhor, repartido por
horas, que a alma devota deve trazer entre dias (editado em Lisboa em 1626); Parphrasis do Psalmo 118. Beati immaculati com
hum modo breve de ter Oração mental, e meditaçoens da Paixão
repartidas pelos dias da semana (editado em Lisboa por Jorge
Rodrigues em 1633); Rosario de Nossa Senhora (editado em 1654
e 1694 além, conforme o próprio Macedo de muitas edições menos recentes) (Machado, 1747, p. 68). Ao registrar o Arte Poetica,
e da Pintura e Symetria (editado em Lisboa por Pedro Crasbeeck
em 1615), o bibliógrafo chama a atenção para a assinatura do frade como Filipe Nunes. Vale lembrar que quando Nunes publicou
Arte da Pintura, já era frade há 24 anos. Curioso, portanto, o fato
de Nunes assinar o nome de “século” para obra leiga e o nome
de clérigo para obra religiosa, sobretudo se considerarmos que
Nunes escreve num momento em que o modelo de tratadística
de arte escrita pelo alto clero italiano estava sendo difundido
e muito bem assimilado pelo mundo católico tridentino. Logo,
modelo com muita força no mundo ibérico.
Ao que tudo indica, Filipe Nunes obteve certo sucesso
em sua carreira eclesiástica e como escritor de textos religiosos.
Desde sua entrada na Ordem Dominicana em novembro de 1591,
recebera várias nomeações em um curto espaço de tempo: em
dezembro de 1592, foi ordenado subdiácono; em janeiro de 1593,
frade; em março de 1593, diácono; em março de 1597, presbítero. Como presbítero da ordem Dominicana, transferiu-se para
o Convento de São Domingos em Coimbra um ano depois e, em
1599, encontrava-se no convento de São Gonçalo. Em 1618, Nunes aparece nos documentos da ordem como frade do convento
de São Domingos em Lisboa e em 1627, como prior do convento
lisboeta (Morais, 2014).
Arte da Pintura é uma obra marcada pelo tom de defesa da liberalidade da pintura. É importante considerar que
tanto em Portugal, quanto em Espanha, a organização do trabalho artístico mantinha-se fortemente atrelada ao entendimento da pintura como atividade vil, pois, uma vez ofício mecânico,
mantinha-se submetida às corporações de ofício. Desse modo,
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a literatura artística produzida em ambiente ibérico naquele
momento visava, mais do que qualquer outra questão, provar
que a pintura era uma atividade liberal, e assim isentar os pintores das taxas devidas às corporações. Diferente da Itália, onde o
debate artístico passava pelo reconhecimento da estrutura teórica das obras de pintura e escultura desde o emblemático tratado sobre pintura de Leon Batista Alberti, de 1435, cujo conteúdo
distancia-se muito do mero discurso sobre a nobreza do artista,
a literatura artística ibérica centrou-se na condição social do artista (Serrão, 2011). Tendo como modelo a tratadística italiana
de fins do século XVI, quando os próprios teólogos escreveram
sobre a nobreza e dignidade da pintura e escultura sacras, como Paleotti e Federico Borromeo (movidos pela necessidade de
defender a imagem sacra das condenações protestantes), os textos sobre arte ibéricos mantiveram o forte teor de afirmação das
qualidades nobres daquela atividade, abstendo-se de uma reflexão teórica sobre a organização interna das imagens visuais.
Nesse sentido, como atesta Vitor Serrão, o tratado de
Filipe Nunes forneceu argumento para as disputas legais que
ocorreriam no século XVII: foi o caso do requerimento do pintor
Miguel da Fonseca ao Tribunal da relação do Porto em 1622 (Serrão, 1983). É importante ressaltar que, além da escassíssima literatura sobre pintura em Portugal, sendo a obra de Nunes a única
impressa, ela foi escrita em português, o que aumenta enormemente a possibilidade de circulação da obra entre os artesãos.
Ainda para Serrão, o fato de o rei Filipe II ter lhe conferido alvará
régio, com que autorizava somente livreiros portadores de licença real a imprimi-lo e vendê-lo, comprova a importância da obra
(Serrão, 1983, p. 232).
Filipe Nunes não é propriamente o que se poderia
chamar de autor humanista. Na verdade, é notoriamente um autor contrarreformista, o que não implica forçosamente excluir
sua obra de uma tradição tratadística que remonta à Alberti,
devedora da doutrina do ut pictura poesis. A teoria da arte lusitana insere-se num campo de reflexão próximo ao das teorias
da Idéia, dada a influência de uma teoria da imagem contrarreformista que encontrou na península ibérica ambiente muito
propício para a sua absorção. Concorre para isso a intensificação, no contexto ibérico do início do século XVII, da doutrina do
desenho de Possevino, para quem o desenho é resultado exterior
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do desenho interno ou conceito.5 Doutrina presente também no
tratado sobre imagens sacras e profanas do Cardeal Paleotti, no
tratado de pintura de Armenini e em textos de autores leigos como os de Lomazzo e Zucarro, respeitando suas especificidades.6
Assim, o pressuposto doutrinário da representação
pictórica no mundo artístico lusitano era o de que o desenho externo era a evidência da luz natural da Graça (pressuposto doutrinário derivado da neo-escolástica). Partindo do princípio da
proporção analógica de todas as coisas com a Causa Primeira, a
Graça iluminava a desproporção da fantasia, orientando o juízo
do artesão na invenção das obras. Deus, com sua luz, continuava
a iluminar as ações humanas, mesmo depois do pecado original.
Tal noção, na verdade um dogma, foi defendido em Trento contra as afirmações de Lutero. Sendo a doutrina do desenho, segundo Hansen (2001), um modelo cultural difundido pela Igreja
Católica através de sua interpretação da retórica aristotélica e
dos textos italianos dos quinhentos e seiscentos, ela teria teoricamente fundamentado o tratado de Filipe Nunes.
Arte da Pintura, Simetria e Perspectiva de Filipe Nunes divide-se em três partes: Louvores da Pintura, Princípios da
Perspectiva Necessários para a Pintura e Arte da Pintura. Segue,
portanto, o modelo de organização do Arte da Pintura de Leon Batista Alberti da divisão em três livros: o primeiro trata da
perspectiva, rudimento da arte da pintura; o segundo trata da
estrutura interna da pintura, quando Alberti efetiva a sua tradução dos códigos letrados da retórica e poética para a pintura; e o
último trata do pintor que deve ser bom no desenho e versado
nas artes liberais (Alberti, 1992). Não é possível afirmar (o estágio atual das pesquisas sobre o tratado de Nunes não o permite)
se Nunes teria tido contato direto com o texto de Alberti. Contudo, tal possibilidade não soa despropositada se considerarmos a
afirmação do pesquisador José Stichini Vilela de que André de
Rezende, o humanista dominicano, recebera por volta de 1553 a

5 Antônio Possevino, secretário geral dos Jesuítas, é autor de “Tractatio de
Poësi et Pictura ethnica, humana et fabulosa collata cum vera, honesta et sacra”, 1595. Sobre a apropriação do tratado de Possevino pela artes poéticas
coloniais (Hansen, 1997, p. 171-191).
6 Cardeal Gabriele Paleotti, Discorso intorno alle Imagini Sacre e Profane
(1582); Giambattista Armenini, De veri precetti della pittura (1586); Gian Paolo Lomazzo, Tratado da arte da pintura (1584) e A idéia do templo da pintura
(1590); Federigo Zuccaro, Idéia dos pintores, escultores e arquitetos (1607).
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incumbência régia de traduzir dois tratados de Alberti: o De re
aedificatoria e Da pictura (Villela, 1982).
No Prólogo aos Pintores, Nunes justifica a necessidade de sua obra pelo seu cunho didático, afirmando sua utilidade
aos aprendizes de pintura por expor-lhes os segredos da Arte,
comumente escondidos pelos Mestres. Já para os Mestres, a
obra seria útil pela apresentação dos princípios da Perspectiva
e da Simetria. A preocupação com o ensino da arte da pintura
é comum à tratadística de pintura desde sua fundação no Renascimento italiano. É importante considerar que esse tipo de
literatura marcou uma mudança no estatuto teórico das artes,
apresentando-as como arte liberal. O Humanismo italiano recuperou o sentido clássico do termo arte, ars, opondo-o ao engenho, ingenium, do artista. Assim, entendia-se que arte, enquanto
perícia técnica, compreendendo uma série de regras ou preceitos, era passível de ser ensinada; já o engenho, talento natural do
artista, não podia ser aprendido. Embora a justificativa da função didática do tratado fosse uma espécie de “lugar comum” da
literatura artística humanista, por outro lado, Nunes denuncia
na prática artística lusitana certa falta de domínio do desenho
tanto na representação do espaço, quanto na representação da
figura humana:
Para os Mestres podem servir os princípios da Perspectiva,
por serem tão importantes para o bom uso dela, e juntamente a Simetria de que há tanta falta nos lineamentos,
que ainda Pintores que sabem muito bem colorir, os não
sabem, donde vem a ver tantas imperfeições nas figuras
(Nunes, 1982, p. 69. Grifo meu.).

A falta do domínio do desenho pelos artistas contemporâneos a Nunes testemunha, de certo forma, a distância
daquele fazer pictórico do plano teórico de então, concorrendo para confirmar a prática mecânica da pintura em Portugal.
Lembremos que o desenho era o elemento que “comprovava” o
caráter teórico da pintura, escultura e arquitetura. Argumento
presente no texto de Alberti, e intensificado por Vasari quando
este lhe confere um estatuto teórico e prático, insistindo sobre
a necessidade do treino da mão do artista, esse fundamento terminou se transformando na própria ideia artística com a teoria
da arte maneirista (Panofsky, 1994).
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A percepção de Nunes sobre as imperfeições do desenho e da representação da figura humana na pintura portuguesa
da época talvez justifique a ordem de apresentação das matérias
no seu tratado. Diferente de Alberti, que inicia sua obra com a
explicação dos rudimentos da pintura para depois dedicar-se
propriamente à Arte da Pintura, Nunes dedicou-se primeiramente à explicação e convencimento da nobreza da pintura.
Daí o título Louvores da Pintura. Aqui Nunes afasta-se sensivelmente do humanista Alberti e apresenta-se como um tratadista
ibérico. Como aludido, a situação das artes em Espanha e Portugal da virada do século XVI para o XVII era muito distinta da
italiana. O mundo ibérico ainda precisava formular e convencer
os membros da nobreza, os clérigos e demais eruditos sobre a
natureza liberal da pintura. Embora com organização e extensão diferentes, o texto de Nunes aproxima-se do modelo de literatura artística que começava a se desenvolver em Espanha.
Publicado quinze anos antes do tratado de Nunes, o tratado do
espanhol Gaspar Gutierrez de los Rios, Noticia Geral para a estima das artes, e da maneira como se conhecem as liberais das que
são mecânicas e servis, com uma exortação à honra da virtude e
do trabalho contra os ociosos, e outras particularidades para as
pessoas de todos estados, tinha por objetivo principal, apesar da
“prolixa titulação” e não sendo “modelo de unidade temática”,
segundo Francisco Calvo Serraller, distinguir as artes liberais,
incluindo as “artes do desenho” (Serraller, 1991, p. 62).
Refletindo um pouco sobre o termo “Louvor” usado
por Nunes, de saída o reconhecemos como um gênero do discurso retórico muito familiar aos homens cultos da época. Elucida
o erudito português Raphael Bluteau, autor do dicionário Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico (...),
que louvor seria um “gênero de oração concernente aos louvores, e próprio do estilo panegírico”, segundo Quintiliano (Bluteau, 1712, p. 191). Bluteau acrescenta ainda à sua definição o sentido de “verdadeiro prêmio da virtude”; pois o louvor “alimenta
as ciências e aperfeiçoa as artes; é estimulo para as grandes empresas; é o remate da maior fortuna; é o diadema da maior prosperidade” (Bluteau, 1712, p. 192). Logo, considerando a condição
das artes em solo ibérico, Nunes só poderia começar seu Arte da
Pintura fazendo-lhe um elogio.
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Louvores da Pintura inicia-se expondo sua filiação à
doutrina do desenho, fundamento da teoria da arte maneirista.
A acepção do termo lineamento, referido no Prólogo, vai sendo
esboçada como tradução gráfica do conceito de desenho-idéia:
É a Pintura uma Arte tão rara, e tem tanto que entender,
mostra tanta erudição que deixo de lhe chamar rara, por
lhe chamar quase divina, e não digo muito pois é tão rara,
e excelente, que toca quase a conhecimento divino, ter na
mente tão vivas as espécies das coisas que assim se possam
por em prática, e Pintura que parece que lhe não falta mais
que o espírito (Nunes, 1982, p. 69).

A noção de ideia artística (concretizada pela pintura),
aqui exposta por Nunes, é a do desenho-ideia impresso diretamente no espírito do artista por Deus, sem qualquer mediação
da impressão sensorial. O artista “tem na mente a espécie das
coisas” que ele imita com a pintura. Para Nunes, a beleza é expressão ideal da realidade sensível (Ventura, 1982). Só a arte
quase divina imita essa beleza. Através da luz natural da Graça,
a ideia é aclarada ao artista que a reproduz.7 O desenho externo é entendido como a evidência da luz natural da Graça, daí a
importância conferida ao lineamento. Por meio do desenho, ou
seja, a invenção, o artista “quase toca o conhecimento divino”
(Hansen, 1997, p. 171). Logo, o pintor é investido de altíssima dignidade devido à sua proximidade com a Ideia divina.
Após breve digressão sobre a ideia da pintura, Nunes
empenha-se em mostrar a condição nobre da pintura. Insiste sobre sua função de delectare, docere e movere, ou seja, deleitar,
ensinar e mover, cumprindo assim sua função retórica. Em várias passagens ele afirmará: a pintura deleita e agrada, ... a boa
pintura é mais poderosa para mover o afeto... e assim por diante. Convém lembrar o quanto a afirmação da homologia entre
pintura e poesia motivou o debate sobre a dignidade da pintura
desde os primeiros tratados de pintura, sendo justamente sua
estrutura retórico-poética que garantiria sua liberalidade. Ao se
referir aos pintores, Nunes busca exemplos da Antiguidade para
garantir autoridade ao argumento do caráter liberal da pintura.
Celebra os pintores da antiguidade como Zeuxis, Parrásio, Ape7 Hansen afirma que a noção de idéia artística que prevalesce no ambiente
ibérico do século XVI e XVII é derivado do tratado de Emanuele Tesauro em Il
Cannochiale Aristotelico, 1670 (Hansen, 1997, p. 171-191)
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les, Protógenes; cita autores antigos de grande prestígio para o
Humanismo como Sêneca, Plutarco, Quintiliano, Cícero, Plínio,
mas também cita os Padres da Igreja como Orígenes, João Crisóstomo, Gregório Niceno, João Damasceno e remete os leitores
aos decretos dos Concílios.
Há um certo consenso entre os poucos pesquisadores portugueses que se dedicaram à obra de Filipe Nunes de
que este não fora um grande erudito, no sentido de conhecedor
das fontes antigas e formulador de proposições novas acerca
da pintura. Leontina Ventura, por exemplo, anunciou a “dissipação de sua ilusão inicial” à medida que estudava o tratado de
Nunes, lamentando não ser “sua cultura tão vasta quanto pode parecer à primeira vista (...)” (Ventura, 1982). É sabido que
o Convento de São Domingos em Lisboa possuía uma vasta
biblioteca, entretanto não podemos ainda afirmar o que exatamente o frade teria lido durante sua permanência no local.
Entretanto, o texto de Gaspar Gutierrez de los Rios parece ter
sido leitura certa. Além da facilidade de acesso de Nunes ao tratado do “conterrâneo”, pois Portugal encontrava-se sob domínio espanhol, e da familiaridade da língua, o tratado do dominicano apresenta passagens idênticas às do texto do espanhol
De Los Rios. É o caso da definição das três nobrezas da pintura.
Ademais, Nunes segue estratégia de comparação entre a pintura com as outras artes liberais como fez De los Rios em seu
tratado, possivelmente reproduzindo argumentos comuns a
esse tipo de literatura. Ao comparar as “artes do desenho” com
as artes liberais (medicina, filosofia...), De los Rios anuncia a
comparação como “emulação”; assim, no caso da medicina, seu
subtítulo será “Emulacion que estas artes del debuxo tienem
com la medicina. Cap XV” (Rios, 1600, p. 187). Nunes também
se engaja em tal comparação, mencionando a importância do
conhecimento das ervas, plantas e animais tanto pela pintura
quanto pela medicina; e assim como o modelo castelhano, cita
Dioscorides, o fármaco da antiguidade cujo Códice ilustrado
sobre plantas e minerais foi muito popular no Renascimento.8

8 O códice conhecido como Dioscurides Neapolitanus contém o trabalho de
Pedânio Dioscórides, médico grego que nasceu em Anazarbo, perto de Tarso
na Cílica (atual Turquia) e viveu no primeiro século d.C., durante o reinado do
Imperador Nero. Dioscorides escreveu o tratado Perì üles iatrichès, conhecido em latim como De matéria médica em cinco livros.
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Quanto à transcrição do texto de Gutierrez de los
Rios, Nunes utiliza-a para concluir seu elogio à pintura. O tratadista português inicia seu parágrafo final afirmando ser a pintura atividade nobre na Espanha: “Conforme o costume da Espanha é liberal esta Arte (...)” (Nunes, 1982, p. 43). Nunes justifica
sua afirmação, alegando que em duas ocasiões em que o Rei D.
João II de Castela precisou listar os ofícios mecânicos, o monarca nunca incluiu a pintura. Assim, o fez uma vez para proibir
aos cavaleiros armados a prática de “ofícios baixos” e outra, para
definir o comércio de sedas (Nunes, 1982, p. 43). Feita tal introdução, Nunes reforça seu argumento, afirmando que a pintura
é liberal por possuir nobreza natural, política e teológica: “Logo
se prova bem que é contada entre as liberais, e que seja nobre
não há dúvida nenhuma, porque o é por todas as três nobrezas
(...)” (Nunes, 1982, p. 43). Aqui, Nunes opera uma redução das palavras de Gutierrez de los Rios, mantendo a transcrição literal.
A noção das três nobrezas do tratado de Gutierrez de los Rios é
assimilada do tratado do Cardeal Gabriele Paleotti Discurso sobre as imagens sacras e profanas, publicado em 1582. Neste, tomando do pensamento político a reflexão sobre a origem nobre
dos homens, Paleotti identifica na pintura e escultura a nobreza
política, civil e cristã.
Comparemos o texto de Gutierrez de los Rios com o
de Filipe Nunes. Sobre a nobreza natural pertencente às artes do
desenho, Gutierrez de los Rios escreve: “Pela natural são nobres
porque como está provado, produzem grandes efeitos de virtude; e porque assim mesmo se fazem os homens, sendo perfeitos nestas artes, humaníssimos, de boas falas, e suave condição”
(Rios, 1600, p. 214. Grifo meu.). E em seguida, usa exemplos de
artistas da Antiguidade. Já Filipe Nunes transcreve apenas uma
parte: “ (...) pela natural porque produz grandes efeitos de virtude (...)” (Nunes, 1982, p. 43).
Quanto à nobreza teológica, o espanhol argumenta:
“Pela nobreza Teológica, são também artes nobres porque produzem efeitos sobrenaturais, e divinos, de piedade, caridade, e religião, segundo se tem dito” (Rios, 1600, p. 214). E ainda
esclarece que, por serem tais obras milagrosas, os artistas são
chamados divinos. Em Nunes, lemos: “(...) pela nobreza Teológica e divina, porque produz efeitos sobrenaturais, e divinos de
piedade, caridade e religião” (Nunes, 1982, p. 43).
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Sobre a nobreza política, De los Rios considera:
São também artes nobres, conforme a nobreza política, o
qual se prova bastantissímamente. Plínio e outros autores
chamam a alguns professores destas artes, nobres pintores, nobres escultores. O qual epíteto não se concede
aos que usam artes mecânicas, nem ainda a algumas liberais (Rios, 1600, p. 215).

Já no tratado de Nunes, encontramos: “pela nobreza
política está tão claro que não tem necessidade de prova. Plinio
chama aos professores desta arte nobres Pintores, o qual epíteto
não se concede aos que usam as artes mecânicas” (Nunes, 1982,
p. 43). O frei dominicano termina seu elogio da pintura aconselhando os leitores que quiserem “ver mais louvores da pintura”
a buscar autores antigos como Plinio e Fabio Patricio Romano.
Já entre os autores modernos, ele recomenda três autores: os espanhóis Gaspar Gutierrez de los Rios, “na sua noticia geral, lib.
3” e Frei Jeronimo Román y Zamora, “na sua Repub. Gentílica”,
e o italiano Thomás Garçon, “na sua Pratica Universal” (Nunes,
1982, p. 43).9
Apesar do fim da União Ibérica em 1640, o modelo
de defesa da pintura encontrado no tratado de Gutierrez de los
Rios continuará em vigor em Portugal. Ao longo do século XVII,
os poucos textos de autores lusitanos sobre as artes do desenho
que se tem notícia mantêm o argumento do cardeal Paleotti sobre as três nobrezas da pintura, apresentado por De los Rios e replicado por Nunes em sua terra natal. É o que se verifica no texto
do arquiteto e iluminador Luis Nunes Tinoco, Elogio da Pintura,
manuscrito de 1687. Tal texto compõe o panegírico A Pheniz de
Portugal Prodigiosa, escrito por Tinoco em ocasião do casamento de D. Maria Sofia Isabel com D. Pedro II. O mesmo argumento
estará presente também no tratado do pintor Felix da Costa, Antiguidade da Arte da Pintura, manuscrito de 1696. Aqui o pintor
reclama a criação de uma academia de pintura em Portugal, cuja
9 De Gaspar Gutierrez de Los Rios, Nunes indica o livro III que justamente
trata das artes do desenho. Quanto a Jerónimo Romám y Zamora, Cronista da
Ordem do Heremitas de Nosso Padre Santo Agostinho, autor de repúblicas do
Mundo, Nunes indica o volume II onde se encontra os livros sobre a República Gentílica. E o italiano Thomas Garçon a que se refere é Tommaso Garzoni
autor de obra muito popular que parece ter sido traduzida para o espanhol,
La piazza universale di tutte le professioni del mondo. Di Tommaso Garzoni da
Bagnocauallo. Con l’aggiunta di alcune bellissime annotazioni à discorso per
discorso, 1585.
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ausência era evidência de seu atraso em relação a outros reinos
europeus, mais especificamente o de Luis XIV. Assim, em fins
do século XVII, a condição da pintura de “arte mecânica” mantinha-se e os textos sobre pintura empenhavam-se em provar sua
liberalidade, ou seja, sua natureza nobre.
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GRABADOS GUADALUPANOS EN EL
LIBRO ANTIGUO MEXICANO. COMENTARIOS
SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS Y USOS
EDITORIALES
GUADALUPAN ENGRAVINGS IN
THE MEXICAN RARE BOOK. COMMENTS ON
TECHNICAL ASPECTS AND PUBLISHING USES
Marina Garone Gravier1

RESUMEN: El presente artículo ofrece las principales claves
apara el estudio de la imagen en el libro antiguo impreso latinoamericano, tomando como caso de análisis los grabados de
la Virgen de Guadalupe que están en varias ediciones novohispanas. Entre los propósitos de este texto figuran exponer los
aspectos técnicos de la producción de imágenes en el contexto
librario durante el periodo de la imprenta manual y mencionar
y describir algunos de los primeros grabados que sobre esta temática fueron usados en dispositivos bibliográficos en el continente americano. Con la información anterior, desde la historia
del libro y con una perspectiva bibliológica, se podrán plantear
algunas consideraciones sobre los usos editoriales y los talleres
tipográficos mexicanos que publicaron libros con grabados guadalupanos.
Palabras clave: Virgen de Guadalupe; libro antiguo impreso;
México; grabado.
ABSTRACT: This essay offers the main guidelines to the study
of the image in the Latin American rare book, taking as a case
of analysis the engravings of the Virgin of Guadalupe that are in
several Novo-Hispanic editions. Among the purposes of this text
are to expose the technical aspects of the production of images
in the printed book during the period of manual printing context
and to mention and describe some of the first engravings on this
subject that were used in bibliographic devices in the American
1 Investigadora titular definitiva del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Universidad Nacional Autónoma de México. E-mail: mgarone@unam.
mx. ORCID: 0000-0002-5981-9243
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continent. With the previous information, from the history of
the book and with a bibliological perspective, it will be possible
to raise some considerations about the editorial uses and the
Mexican typographic workshops that published books with
Guadalupan engravings.
Keywords: Virgin of Guadalupe; Rare book; México; Engraving.
Introducción
Aunque desde tiempo antiguo existieron materiales
adecuados para hacer estampas y se conocían ciertas técnicas
para realizarlas, no fue sino hasta el siglo XV que una conjunción
de factores permitió hacer imágenes más o menos idénticas y
repetibles. La variedad de dichos factores es amplia, pero el contexto que le dio origen fue el Renacimiento europeo en el que
participó también el capitalismo, la Reforma, las exploraciones
y los descubrimientos geográficos, y una serie específica de inventos técnicos.
Solo basta pensar que, desde el Renacimiento hasta
finales del siglo XIX, los grabados fueron la única forma de obtener imágenes similares o copiar imágenes, en grandes cantidades; fue justamente esa capacidad de reproducción el elemento
que influyó en el desarrollo de la ciencia en general; por ello, y siguiendo a William Ivins, podemos decir que las estampas constituyen una de las herramientas más importantes y poderosas de
la vida y el pensamiento modernos (Ivins, 1975).
Antes de la aparición de la imprenta tipográfica, los
manuscritos eran ilustrados a mano con miniaturas, después del
“invento de Gutenberg” las imágenes fueron sustituidas por grabados en madera o metal, en ambos casos la imagen procuraba
comentar el texto; sin embargo, la libertad creadora del ilustrador estaba limitada por la fidelidad que debía guardar al texto.
El grabado extendió pronto su radio de acción a otras esferas del
conocimiento por la capacidad de reproducción que posee, que
funciona a la vez como amplificador de los ámbitos culturales en
que surge, en la medida que permite iterar obras propias del grabador, o ajenas, especialmente la de los pintores. Vinculado con
ese atributo está el de la reducción de los costos de producción
comparado con la ilustración manual, que hizo que estampas
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de todo tipo fueran asequibles a relativamente bajo precio por
un mayor número de personas. Los temas que se reprodujeron
mediante grabados fueron muchos, pero los religiosos constituyeron una constante durante el periodo de la imprenta manual.
Y si bien circularon grabados en forma de estampas sueltas, nos
interesan de forma especial las que circularon en el ámbito librario, ya que esas imágenes se inscriben en los procesos y el
negocio editorial y por lo tanto funcionan en el libro como un
contexto de circulación de los saberes concreto y regulado, a la
vez que articulan formas de lectura distintas que las que harían
las estampas sueltas.
En América existieron previamente a la llegada la
imprenta tipográfica en 1539, libros manuscritos e impresos
importados, mas la producción local de impresos nació con la
capacidad de producir mecánicamente textos e imágenes de
forma simultánea. Del primer impresor de México afortunadamente contamos con una obra que compendia los grabados de
su repertorio (Gañen, 2011), mas para el resto de los impresores
del siglo XVI aún siguen pendientes textos que desarrollen ese
aspecto y están al alcance de los lectores, lo mismo que para una
gran mayoría de los impresores del periodo colonial en México.2
Como hemos explicado recientemente, en México se ha estudiado el grabado, su técnica, modelos de referencia y difusión de
esquemas compositivos, así como de los perfiles biográficos de
algunos de sus grabadores, aunque generalmente descontextualizados del espacio editorial del libro impreso (Garone Gravier,
2019). Los repertorios iconográficos existentes frecuentemente
aíslan los grabados de las páginas y, cuando la imagen es reproducida completa, no se hace referencia de las relaciones que establece con el texto o la función que ocupa dentro del libro, sea
informativa, de invocación, decorativa, etc. En este sentido, aunque existen numerosos artículos y ensayos breves, es necesario
citar los estudios de Romero de Terreros, Pérez Salazar, Báez,
Grañen Porrúa, Donahue-Wallace y Gali, ya que son en términos
generales los trabajos que han abordado más ampliamente el tema de la imagen en el libro, desde una mirada catalográfica hasta la función social de la imagen.3
2 Para tener un panorama de los estudios disponibles, ver Marina Garone
Gravier, “Fuentes para el estudio de la tipografía, la imprenta y el libro antiguo mexicano. (1539-1821)”, Madrid, Pecia Complutense, 2012. Disponible en
línea: biblioteca.ucm.es/pecia/52308.php.
3 Las referencias completas a estas obras se encuentran en la bibliografía de
este trabajo.
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Considerando lo anterior en las próximas líneas nos
proponemos presentar la información y los elementos que permiten el estudio de la imagen en el libro antiguo, tomando como caso de análisis uno de singular importancia en la cultura en
México: los grabados de la Virgen de Guadalupe que están en varias ediciones novohispanas. Entre los propósitos de este texto
figuran, en primer lugar, indicar cuáles son los aspectos técnicos implicados en la producción de imágenes librarías durante
el periodo de la imprenta manual; en segundo lugar mencionar
y describir algunos de los primeros grabados que sobre esta temática fueron usados en dispositivos bibliográficos y, finalmente, plantear algunas consideraciones sobre los usos editoriales y
los talleres tipográficos mexicanos que publicaron las obras que
cuentan con grabados guadalupanos.
Es importante señalar que este texto no pretende
ser un catálogo exhaustivo de todas las obras que contaron con
imágenes guadalupanas, tampoco se propone hacer el análisis
iconográfico de los grabados ni establecer correlaciones entre
imágenes y paratextos. En cambio las próximas líneas permitirán al lector pensar el tema de la “imagen guadalupana” tomando en cuenta algunos elementos de los procesos editoriales
que, hasta donde hemos podido rastrear, no han sido señalados
ni sugeridos previamente y que es necesario atender por quien
se proponga abordar las ediciones guadalupanas ilustradas en
la Nueva España, por ejemplo la correlación entre la técnica de
grabado elegida en la confección de una imagen determinada en
relación con el marco de posibilidades materiales en un periodo
determinado para concretarla; la relación entre formatos de libros, el tamaño de las imágenes y la localización de la virgen en
la obras en tanto “escenario global” o la recurrencia de ciertos
tallares y/o linajes en la producción de las obras con grabados
guadalupanos.
Los usos de la imagen en el libro antiguo impreso4
Las ilustraciones colocadas en los libros reciben sus
nombres de acuerdo con sus características visuales, su aplicación tipográfica y su disposición informativa, de esta forma podemos encontrar: imágenes exteriores o añadidas, interiores,
4 La bibliografía sobre técnicas de estampa y grabado empleadas en el libro
es amplia, sugerimos revisar entre otros a Philip Gaskell, Nueva introducción
a la bibliografía material, Gijón, Trea, 1999.
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a página plena o en una breve área de la misma, y en secciones
específicas de las obras (portada y frontispicio, principalmente).
Por exterior o añadida, queremos decir que la imagen, usualmente a página completa, se imprime por separado y
posee foliación propia. Por el hecho de estar producida de forma independiente puede estamparse sobre un papel distinto del
usado para el resto de la obra y también es posible que el dorso
de dicha página esté en blanco. A diferencia de ese caso, cuando
la imagen va intercalada con el texto (puede ser que se ubique
arriba, en la parte media o abajo de la plana), es usual que las
palabras rodeen la figura.5

Figura 1: Molina, Alonso de, 1510-1578, Confessionario mayor,
en lengua mexicana y castellana / compuesto por el muy R.P.Fr.
Alonso de Molina, de la orden de Seraphico P.S. Francisco. En
México: por Antonio de Espinosa, 1565.Grabado en madera intercalado en el texto (1565). Original consultado en la Biblioteca
Nacional de México (en adelante BNM). Fuente: Disponible para
consulta en Biblioteca Nacional Digital de México (en adelante
BNDM) Acceso en: https://catalogo.iib.unam.mx/F/2KHNYPFA5BJFUXR84VF7RXCKBYU8IIYAU5BHL8GIAY8772N9VF-36434?func=full-set-set&set_number=105796&set_entry=000002&format=999.
5 Si bien en este grupo podrían caber las capitulares o letra inicial decorada
u ornamentada, hemos decidido excluirlas porque consideramos que forman
parte del aparato textual y no del visual de la obra, aunque pudieran ser de la
clase de letra historiada.
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Cuando la imagen está a página plena, y ocupa toda
el área de impresión, solo tiene texto impreso en el anverso, razón por lo que su foliación está comprendida dentro de la foliación general del libro.
Figuras 2 y 3: Oré, Luis Jerónimo de, 1554 ca.-1630. Symbolo
catholico indiano en el cual se declaran los mysterios de la fe contenidos en los tres symbolos catholicos, apostolico, niceno, y de S.
Athanasio… Fuente: Disponible para consulta en libre acceso en
Memoria Chilena. Accesoen: http://www.memoriachilena.gob.
cl/602/w3-article-9532.html.

Pero la mayoría de las imágenes son de pequeñas dimensiones y a éstas se las ha denominado genéricamente como
viñetas.6 Si la viñeta está en la parte superior de la página, se llama encabezamiento o cabecera y si está al calce y, en el final de
un texto, puede llamarse final de capítulo, triángulo invertido
o en francés cul-de-lampe.

6 Según Real Academia de la Lengua Española, un “dibujo o estampa que se
pone para adorno en el principio o en el fin de los libros y capítulos, y algunas
veces en los contornos de las planas”, consultado en línea el 30 de julio de
2017: http://dle.rae.es/?id=brPi3r1.
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Figura 4: Tapia Zenteno, Carlos, Noticia de la lengua huasteca…,
con cathecismo y doctrina christiana para su instruccion, segun
lo que ordena el Santo Concilio Mexicano…, En Mexico: en la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, 1767, Original consultado en
la BNM. Fuente: Disponible en Biblioteca Digital AECI. Acceso
en: https: //bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/consulta/registro.do?control=ES-MAAEC20141036738.

La portada es una de las áreas sobresalientes para el
uso de las imágenes, al menos desde tiempos bastante tempranos en la producción editorial. Como se ha señalado en algunos
estudios sobre del libro antiguo la portada surge también como
un requisito comercial para una más veloz y eficiente identificación de las obras por parte de los libreros y el público. En ella se
da información no solo sobre la materia o tema de la obra, idea
que pueda ser reforzada también por el uso de una imagen. Los
grabados también señalan otros elementos en la portada como
el patrocinio, mediante escudo de armas, las responsabilidades
editoriales, mediantes las marcas tipográficas de impresor (Garone Gravier, 2014) y otros significados del texto, aunque también hay viñetas que sirven de adorno y se usan para articular
los contenidos o separar secciones de información.7
7 Éste suele llamarse florón aunque consideramos que es un término muy
ambiguo.
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Figura 5: Vázquez Gastelu, Antonio, Arte de lengua mexicana,
Con licencia en la Puebla de los Angeles: en la Imprenta nueva
de Diego Fernandez de Leon, 1689. Original consultado en la
Biblioteca Pública de Guadalajara (BPG). Fuente: Disponible
para consulta en libre acceso en Archive.org https://archive.
org/details/artedelenguamexi01vzqu.
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En la portada se dan al menos tres datos esenciales
de la edición: el título del libro, el nombre del autor y los datos
del impresor, lugar y fecha de publicación. En la composición
tipográfica de las obras del periodo de la imprenta antigua, la
portada cuenta con recuadros, viñetas, florones, etc. que a veces toman el nombre de portada decorada. Pero hay que distinguir claramente la portada ilustrada del frontispicio [frontis, abreviado], nombre que antiguamente se daba a la portada
ornamentada. El frontispicio es una imagen, que puede ser de
tema variable, desde un retrato, un paisaje u otra clase de composición visual, elaborado en cualquier técnica, que está ubicado frente a la portada pero que no necesita contar con los datos
completos de identificación de la obra.8

8 Como señalan Finó y Hourcade “El significado del vocablo frontispicio es
confuso. Para el Diccionario de la Real Academia, es “fachada o delantera de un
edificio, libro, etc.”, es decir, sinónimo de portada. La Enciclopedia Espasa, en
el t. 24, p. 1380, dice: “página decorativa frontera a la portada de algunos libros.
Por extensión aunque no con propiedad, dícese frontispicio, también a las
portadas cuya epigrafía hállase encuadrada por obra de algún artista”. En este
caso el significado exacto sería el de frente-portada y, con menos propiedad,
el de portada grabada u ornada. Más adelante, en el t. 46, p. 591, la misma Enciclopedia, dice: “…en las obras de estilo bibliográfico suele brillar en la portada
únicamente la tipografía, que enriquece con un frontispicio complementario el
primer pliego del volumen”. De acuerdo con esto, el frontispicio sería una segunda portada, de carácter ornamental, colocada a continuación de la primera
en los libros de jerarquía. La Biblioteca Apostólica Vaticana, en sus Normas de
catalogación de impresos, asienta: “…c) El frontispicio grabado o ilustrado
que precede a la portada y que algunas veces contiene también el título más
o menos abreviado, con o sin indicaciones tipográficas”. (Normas para catalogación de impresos, Ciudad del Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana, 1940
(Norma Tecnica 248, p. 204). “Frontispicio: Cualquier ilustración que proceda
o se halle frente a la verdadera portada se designa en las notas bibliográficas
como frontispicio”, (Norma 341, p. 252); y en su lista de términos bibliográficos
traducidos, dice: “Frontispicio, frontis; italiano: antiporta; francés: frontispice;
inglés: frontispiece; alemán: Titelbild, Titelkupfer” (Norma, op. cit., p. 408-409),
mientras que portada equivale “frontespizio, titre, title-page, Titelblatt, Titelseite, respectivamente” (p. 420-481). En Frederic Finó y Luis A. Hourcade, Tratado
de Bibliología. Historia y técnica de producción de los documentos, Sevilla, Ediciones Espuela de Plata, 2011.
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Figura 6: Lorra Baquio, Francisco de, d. 1669, Manual mexicano,
de la administracion de los santos sacramentos, conforme al Manual Toledano. En Mexico,: por Diego Gutierrez, 1634l Original
consultado en la Biblioteca Cervantina-TEC, Monterrey (en
adelante BC-TEC). Fuente: Disponible para consulta en libre acceso en: https://archive.org/details/manualmexicanode00cath/
page/n1/mode/2up?view=theater.

Las técnicas de producción y reproducción de la imagen en el
periodo de la imprenta manual
El grabado fue el principal medio que tuvieron los autores e impresores para ilustrar diversos conceptos y pasajes de
los textos, así como para decorar y embellecer las secciones que
componían el libro antiguo. Por más de 300 años, los materiales
que se emplearon para realizar imágenes fueron madera, metal,
y posteriormente piedra. Las técnicas de ilustración bibliográfica pueden agruparse en tres grandes clases: grabado en relieve,
en hueco, y plano,9 pero las dos técnicas que se usaron para la
reproducción de ilustraciones durante el periodo de la imprenta
9 La bibliografía sobre este tema es amplisima, sugerimos al lector revisar
Martínez de Sousa, Roger Chartier, Henri-Jean Martin, Esteve Botey, cuyas
fichas completas están en la bibliografía.

278 – PPGHA/UNIFESP

manual fueron, por orden cronológico de aparición, la xilografía y la calcografía. Si bien la litografía surgió en Europa en el
siglo XVIII, a México llegó hacia 1827, es decir prácticamente de
forma simultánea con los primeros atisbos de mecanización de
producción.

El grabado en madera
La xilografía10 – del griego xýlon, madera y gráphein,
escribir – es una técnica de grabado en relieve – igual que lo tipos móviles –, este sistema de impresión es elaborado a partir de
planchas de madera grabadas, fue el primero de los empleados y
se lo conoce como impresión tabelaria.
Las maderas empleadas para la realización de grabados eran normalmente duras y veteadas y se las tallaba en el sentido de la fibra, aunque las iniciales y escudos de armas a veces
se hacían a contrafibra (Gaskell, 1998). La altura promedio de los
tacos xilográficos era un poco más reducida que la de los tipos
móviles, y la diferencia se ajustaba mediante alzas de papel. La
dimensión del grabado podía ser tan grande como lo permitiese
la prensa, aunque las medidas usuales no sobrepasaban los 15
cm; por ello para obtener un bloque de mayor dimensión se ataban varias piezas de madera juntas.11

10 Fr., bois gravé, grauvre sur bois, xylographie, i., woodcut, Wood engraving,
xylography, xylograph; abrev., xil).
11 Ejemplos del frente y dorso de algunos grabados en madera se pueden encontrar en Albert Garrett, A history of Wood engraving, Londres, Bloomsbury
Books, 1978. Agradezco esta referencia al Dr. Héctor Morales.
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Figura 7 – García de Palacio, Diego, fl. 1576-1587, Diálogos militares, de la formación, è informacion de personas, instrumentos,
y cosas nescessarias para el buen uso de la guerra / compuesto
por Diego Garcia de Palacio, del Consejo de su Magestad, y su
Oydor en la Real Audiciencia de Mexico, En Mexico: en casa de
Pedro Ocharte, 1583. Escudo de armas grabado en madera, con
predominio de blanco, lo que da la idea de ser una imagen en
positivo. Original consulta en la BNM. Fuente: Disponible para
consulta en libre acceso en BNDM: https://catalogo.iib.unam.
mx/F/9AF1YA29CDKYUXLVNST4YG6NAB97T1EDHM98UQ3JB2HTDV5EY4-65846?func=full-set-set&set_number=106442&set_entry=000009&format=999.

Los instrumentos para tallar madera eran cuchillas
o buriles, que incidían en las partes que se quedarían blancas
tras la impresión y se dejaba intacta las que se deseaban en negro. Había dos formas principales de producción de imágenes
xilográficas: hacer el grabado en positivo, en el que los tonos se
realizaban mediante grupos de líneas muy juntas; o grabar la
imagen en negativo (Gaskell, 1998) cuya ventaja principal era el
más fácil tallado de las líneas delgadas y amplitud de tonos de
grises. Sin embargo, el principal problema en el grabado era la
dificultad para obtener superficies negras grandes y homogé-
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neas (en la bibliografía se suele referir a este tipo de destreza
técnica como “trabajos de buena calidad”). La técnica de imagen en negativo será muy usada en la ilustración heráldica de
los libros antiguos poblanos.
Las partes que serán reproducidas sobre el papel sobresalen, mientras que los blancos son producto del trabajo con
un instrumento cortante. La afinidad con el relieve de los tipos
móviles fue una ventaja para lograr la reducción de tiempos y
costos de producción en la elaboración libraria pues el entintado y la tirada de la imagen se hacían de forma simultánea al del
resto del texto.
Para grabar una imagen xilográfica primero se debe
contar con un pedazo de madera, por lo general dura para resistir la presión de la prensa y con las fibras orientadas verticalmente. Una de las caras bien lisa y plana se cubre con una “imprimatura o sello de una mezcla entre cola de conejo y carbonato
de calcio para tapar la veta y para disponer de un contraste en el
dibujo y la talla”12 y sobre él se realizará el dibujo, el grabador o
“imaginero”, como se le denomina en algunos documentos coloniales, quien talla el trozo mediante instrumentos punzocortantes dejando el dibujo en relieve.
Para grabar un taco de madera primero se debía realizar el diseño o trazado de la imagen, la imagen se dibujaba directamente sobre la plancha, muchas veces en forma invertida,
también se empleaban calcas desde papel, esto se aplicaba también en los casos de copias de una impresión previa. Las correcciones de errores se hacían “emparchando” la plancha mediante
injertos de madera nueva.
En las grandes tiradas es frecuente hacer reproducciones por galvanoplastia un xilograbado. De esta manera se
pueden reemplazar los clisés a medida que se gastan, así también se evitaba la pérdida del original. La vida útil de un bloque
estaba en relación directa de su uso relativo y el trato que se le
daba. Para el caso de México hemos documentado la reutilización de viñetas en madera por más de 100 años, pasando de
imprentas del siglo XVI a imprentas del XVII y de la ciudad de

12 Agradecemos esta información al Dr. Morales Mejía.
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México a la de Puebla.13 Usualmente los grabados en madera emplearon un solo color, salvo en capitulares y algunos adornos en
que encontramos rojo, color habitual del libro antiguo, pero el
resto de la gama cromática, si es que llegaba a existir otro color,
eran usualmente aplicada a mano. La impresión multicromática
mediante placas distintas fue bastante inusual en la edición antigua novohispana.

El grabado en cobre
La calcografía – del griego Chalkós, cobre, bronce, y
graphein, dibujo –, tiene su origen en el nielado, grabado en hueco sobre una lámina de plata que se llenaba con esmalte negro,
técnica que probablemente se conoció en la antigua Grecia; en el
siglo VII se practicó en Marsella y fue descrita por primera vez
en el siglo XII. La primera descripción de la técnica data del siglo
XII: (Martínez de Sousa , 2004) un portapaz de 1460, producido
por Maso Finiguera (1426-1464) fue la base de la talla dulce, aunque otros autores lo asignan a La Coronación de la Virgen, grabada en 1452. Este sistema decae hacia la tercera década del siglo
XIX, coincidiendo con el inicio de la producción industrializada
del libro, o dicho de otro modo, el final del periodo de la imprenta manual.
Existen dos grandes grupos de procedimientos o sistemas de impresión, aquellos basados en el “principio de llenar”
como los sistemas de talla dulce (una plancha de metal que se
graba con buril: punta seca, buril, a la manera negra, al lápiz)
(Martínez de Sousa, 2004), y aquellos basados en el “principio
de morder o carcomer” que emplean el ácido (al agua fuerte, al
barniz blando, al agua tinta y al azufre).

13 Un amplio repertorio de grabados poblanos se puede apreciar en Marina
Garone Gravier, Historia de la imprenta y la tipografía colonial en Puebla de
los Ángeles (1640-1821), México, UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2015.
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El papel para esta clase de impresión debe estar húmedo, y en ese estado se coloca la plancha sobre él y se ejerce
la presión para que la impronta se fije. Esta clase de grabado es
similar al del tallado en negativo descrito para la técnica xilográfica, aunque con éste se obtienen líneas más finas y mejores tonos de sombra. Para lograr una mejor impronta, con el tiempo
se diseñó una prensa específica llamada tórculo, compuesto por
dos grandes rodillos, uno sobre otro, entre los cuáles pasaba el
sistema compuesto por la placa, el papel, una tabla y dos fieltros
delgados.14
La presión ejercida deja una marca de la plancha hundida en el papel, este elemento se encuentra en la bibliografía
sobre grabado y libro antiguo con los nombres de caja, cubeta y
cama. Algunas imprentas tuvieron las dos clases de prensas, las
tipográficas y las calcográficas, aunque los impresores de imágenes eran especialistas que usualmente no hacían impresión
tipográfica. Quién hace qué y cuándo es un tema problemático e
interesante a la vez, cuando lo que se quiere es entender el proceso de producción editorial de libros que contienen grabados
calcográficos.
Cuando el grabado reproduce la obra de un pintor, es
usual que el nombre de éste aparezca precedido con la expresión
latina pinxit que quiere decir “lo pintó” o su abreviatura pinx.; si
se trata de un dibujo se emplea invenit o inv. o bien delineavit
o del.; el nombre del grabador se indica con la mención sculpsit
o sculp. Y si se hace figurar al editor, es posible que se añada la
expresión excudit o exc (Vivés Piqué, 2003).

14 Algunas imágenes de tórculos antiguos se pueden apreciar en el sitio Técnicas de grabado, de María Del Mar Bernal: http://tecnicasdegrabado.es/2011/
torculos-de-novela.
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Figura 8 – Origen de la imagen y advocación de Nuestra Señora
del Refvgio, solemne pompa, con que celebró su primera fiesta
la ciudad de la Puebla de los Angeles, el día 4 de julio de este
año de 1747, Imprenta de la viuda de Miguel de Ortega y Bonilla,
1747. Inscripción: “Nuestra Señora del Refugio. Perea fecit”, grabado en metal. Original consultado en la BNM. Fuente: Disponible para consulta en libre acceso en: https://www.iib.unam.mx/
bhisw/files/iib/libros-electronicos/TipografiaPuebla_2de3.pdf,
(ver página 351).

Según se señala en la literatura especializada sobre
estos temas, los libros que tienen grabados calcográficos se hacían en dos tiempos: cuando los grabados eran pliegos sueltos,
éstos se añadían antes del alzado de los pliegos15 en la imprenta
o librería, sin embargo, los pliegos con grabados en cobre se en15 El “alzado de los pliegos” era la acción de organizar los diferentes cuadernillos
que componen un libro impreso, para ser posteriormente encuadernados.
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viaban para su producción al impresor de estampas después de
que se hubiera impreso el texto y antes del alzado. A veces, sobre
todo en razón de los altos costos que implicaba incluir un grabado en una edición, las imágenes se añadían en un momento
posterior inclusive era el comprador quien podría intercalar a
su gusto.

El grabado en plano
La última técnica de imagen que encontramos aplicada a la producción editorial hacia finales del periodo de la imprenta manual es el grabado en plano o litografía, inventada por
Aloys Senefelder, especialmente en la edición de música, a fines
del siglo XVIII. En esta técnica luces y sombras, blancos y negros, es decir todos los efectos tonales de la imagen, están sobre
un mismo plano, a diferencia de las técnicas descritas anteriormente.
Sobre una piedra calcárea, llamada piedra litográfica, se dibuja con un lápiz graso. Concluido el dibujo se frota la
superficie de la piedra con una solución de ácido nítrico clorhídrico en agua gomosa. Este baño fija el dibujo e impregna el resto
de la piedra litográfica no dibujada para que no reciba otras sustancias grasosas como la tinta de imprenta. Posteriormente se
pone sobre la piedra la hoja de papel y se presiona en una prensa
litográfica, logrando de esta forma la impronta. Una de las grandes ventajas de esta técnica es que, a diferencia de las dos previamente descritas, permite un mayor número de copias. Pero
como mencionamos líneas arriba, en México se aplicó a finales
de la década de los años 20 del siglo XIX.
Cuatro imágenes guadalupanas tempranas en el libro impreso mexicano
Como señala Elisa Vargas Lugo16 las representaciones
guadalupanas tempranas presentan distintos modelos, señal de
que la iconografía aún no estaba estabilizada. Entre las primeras que encontramos en suelo mexicano destaca la realizada por
Samuel Stradanus, artista de origen flamenco (Bergellini, 2014);
quien hizo un grabado calcográfico para ser vendido como es-

16 Elisa Vargas Lugo, “Iconología guadalupana” en Imágenes guadalupanas.
Catálogo de la exposición en el Centro Cultural/Arte Contemporáneo, noviembre 1987-marzo 1988. México, Imprenta Madero, 1984.
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tampa suelta y recabar fondos para la construcción del segundo
santuario guadalupano.17
Manuel Romero de Terreros, el primero que estudió
esa imagen, señala:
La sección central se divide, a su vez, en dos
horizontales: la superior, de unos 14.5 centímetros y la inferior de 18 centímetros de alto.
Ocupa la primera la imagen de Nuestra Señora
de Guadalupe, alumbrada por dos lámparas
encendidas a cada lado y dos velas en sus candeleros, al pie; mientras que seis “milagros”
penden de la parte más alta. Al calce de la imagen se lee la firma del grabador: Samuel Stradanus excudit. La Virgen de Guadalupe está en
la misma postura que el original, sobre media
luna sostenida por el ángel, y con el manto tachonado de estrellas, pero lleva una pequeña
corona, de picos, y en lugar de los rayos que
circundan la imagen del Tepeyac, se ven, aquí
y allá, unos diminutos querubines (Romero de
Terreros, 1948: 202).

De manera paralela al crecimiento y difusión del culto guadalupano, otros grabados se ejecutaron para acompañar
los variadísimos textos de diversos géneros que se publicaron en
torno a la patrona de México, como el de la portada del Sermón
de la Natividad… impreso por Diego Garrido en 1622, con una
imagen de la Virgen con el Niño en brazos.18 Pero, según Vargas
Lugo (1984), no fue sino desde 1634 a partir de la publicación de
“un folleto de coplas “compuesto por un [anónimo] devoto suyo”,
que la iconografía de la Virgen […] se mantuvo invariablemente
fiel al original como era lógico que sucediera” (269).

17 En su texto José Ignacio Conde y María Teresa Cervantes de Conde señalan
que el grabado fue descubierto hace unos 40 años en Oaxaca por H.H. Behrens.
La estampa mide 32.5 centímetros de alto por poco más de 21 centímetros de
ancho, y está dividida en tres secciones: la central de unos 11 centímetros de
ancho, y las laterales, cada una, de cinco centímetros. José Ignacio Conde y
María Teresa Cervantes de Conde, “Nuestra Señora de Guadalupe en el Arte”,
en Álbum conmemorativo del 450 aniversario de las apariciones de Nuestra
Señora de Guadalupe, México, Ediciones Buenas Nueva, 1981, pp. 121-223.
18 Este libro se encuentra en la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología.
286 – PPGHA/UNIFESP

En el siglo XVII, especialmente desde la segunda mitad, la producción de imágenes se incrementó. En opinión de José Ignacio Conde y María Teresa Cervantes de Conde,19 en términos generales las estampas del XVII “se caracterizan por su falta
de técnica y por lo burdo de su ejecución”, sin embargo, a los fines de la consolidación de la iconografía guadalupana podemos
mencionar los grabados que figuraron en las obras de cuatro autores: el bachiller Miguel Sánchez, el padre Luis Lasso de la Vega,
el sacerdote Luis Becerra Tanco, y el jesuita Francisco Florencia.
El primero publicó Imagen de la Virgen María Madre
de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la ciudad de
México celebrada en su historia, con la profecía del capítulo 12 del
Apocalipsis, en 1648 (ver figura 9). El segundo, que fue capellán
de la Basílica de Guadalupe, publicó Hueitlamohuizoltica…, una
obra monolingüe en náhuatl (ver figura 11). El tercero escribió
Felicidad de México en el principio y milagroso origen del santuario de la Virgen María de Guadalupe, aparecida en 1675. Finalmente, Florencia publicó La estrella del norte de México aparecida al rayar el día de la luz evangélica… en 1688 (ver imágenes 12
y 13).20 Esas cuatro obras, que tuvieron eco en muchas otras más,
fueron de fundamental importancia para las artes, el grabado y
la edición.
Respecto de la primera de las publicaciones mencionadas, aunque no es el único grabado que figura en el libro,
interesa resaltar la imagen de portada del volumen de Miguel
Sánchez porque, según Vargas Lugo, presenta una composición
novedosa:
La Virgen aparece apoyada sobre un nopal, flanqueada
por dos ángeles arrodillados; un águila bicéfala despliega
sus alas a espaldas de la Virgen, en donde también se ve
un escudo pontificio compuesto por la tiara y dos llaves
cruzadas sobre ella. Obviamente el águila bicéfala alude a
la Casa de Austria, reinante entonces en España, y el otro
escudo, al poder pontificio. Por supuesto no fue casual que
los dos poderes aparecieran respaldando a la nueva Eva,
cuya mexicanidad se señala con el nopal. Además, las alas
del águila, tal como están colocadas, no dejan de simular a
la vez a la mujer alada que San Juan describe en sus reve19 Conde y Cervantes de Conde, op. cit.
20 A él se debe la vinculación de la imagen con la frase: Non fecit toliter omni
notioni, inspiradas en el Antiguo Testamento (salmo 147, 20).
Imagem: Revista de História da Arte – 287

laciones. Por lo tanto la lectura de esta iconografía da a entender que la Virgen de Guadalupe, indígena y apocalíptica, recibía –o debía recibir de acuerdo a las circunstancias
del momento– el apoyo de las máximas autoridades civiles y eclesiásticas. El pequeño grabado es de manufactura
muy tosca, lo cual indica la participación indiscriminada
en los oficios artesanales, que era plenamente admitida
en la época barroca y que no restaba valor devocional a las
imágenes (Vargas Lugo, 1989: 270).

Figura 9: Imagen de la virgen Maria madre de Dios de Guadalupe
milagrosamente aparecida en la ciudad de Mexico, celebrada
en su historia, con la profecia del capitulo doze del Apocalipsis
/ a devocion de Miguel Sánchez (México, Viuda de Bernardo
Calderón, 1648). Grabado xilográfico en portada. Original
consultado en la Biblioteca Palafoxiana. (Núm. 41570). Fuente:
Disponible en libre acceso en Biblioteca Virtual Cervantes:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/imagen-de-la-virgen-maria-madre-de-dios-de-gvadalupe-milagrosamente-aparecida-en-la-ciudad-de-mexico/.

Esa portada con el grabado de Miguel Sánchez será
la primera del grupo que presentamos que tenga un contenido
de índole criolla, de ahí la presencia de la Virgen sobre el nopal
como elemento novohispano/americano, tema de la iconografía
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local que ha sido abordado por los investigadores a través del
tiempo, entre ellos Francisco de la Maza.21
Es importante hacer notar que los mismos atributos
iconográficos de dicho grabado fueron retomados más tarde
para la imagen xilográfica que acompaña la dedicatoria de las
Exequias a la translación de los huessos de los Illustrissimos y reverndissiomos Señores Obispos de la Santa Yglesia de Oaxaca…
de Balthazar de Alcozer y Sariñana, publicada en México por
los Herederos de la Viuda de Francisco Rodríguez Lupercio, en
1702. (ver figura 10)

Figura 10: Balthazar de Alcozer y Sariñana, Exequias a la translación de los huessos de los Illustrissimos y reverndissiomos
Señores Obispos de la Santa Yglesia de Oaxaca… México por
los Herederos de la Viuda de Francisco Rodríguez Lupercio,
en 1702. Fuente: Original consultado en la Biblioteca Histórica
José María Lafragua, BUAP. (Referencia: 28307). Fotografía
tomada por la autora.

21 También se toca el tema en el catálogo del Museo de la Basílica de Guadalupe, concretamente se puede ser el ejemplo de una pintura de Joseph de Ribera Argomanis. Agradecemos a Beatriz Berndt llamarnos la atención sobre
este dato.
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En 1649 se publicó en la casa de Juan Ruiz, el Huei tlamahuizoltica, escrito por el bachiller Luis Lasso de la Vega. La
imagen de la virgen de portada presenta una anchura fuera de
lo común, como lo han señalado algunos historiadores del arte,
la obra cuenta con un dibujo firme y de trazos bastante gruesos,
que redundaron en una impresión homogénea en cuento a entintado y definición de las líneas. Nosotros podríamos agregar
que esa buena impresión, técnicamente hablando, se debe a la
pericia del tipógrafo Juan Ruiz, que fue el responsable de ajustar
los componentes de la forma tipográfica incluido el grabado, y
no es resultado de la calidad expresiva del grabado.

Figura 11: Lasso de la Vega, Luis, Huei tlamahuiçoltica omonexiti
in ilhuicac tlatóca Çihuapilli Santa Maria Totlaçònantzin Guadalupe in nican huei altepenahuac Mexico itocayocan tepeyacac,
Impresso con licencia en Mexico: en la Imprenta de Iuan Ruyz,
1649, Portada. Original consultado en la BC-TEC. Fuente: Disponible para consulta en libre acceso en Archive.org: https://
archive.org/details/hueitlamahuiolti00lass.

En la casa de la viuda de Bernardo Calderón se publicaron dos obras del bachiller Becerra Tanco, la primera Origen milagroso del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en 1666, con
un grabado de la virgen de mano de Antonio de Castro —imagen
que sería reutilizada en 1669 para la edición de la obrita Poeticum
Viridarium, del bachiller José López de Avilés—, y Felicidad de México en el principio y milagroso origen, que tuvo el santuario de la
Virgen María Nuestra Señora de Guadalupe, de 1675.
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La última de las fuentes fundamentales para la iconografía guadalupana que se mencionó líneas arriba es la obra
del jesuita Francisco Florencia, La estrella del norte de México,
publicada en 1688. En ese texto, entre otras cosas, el padre describe los distintos ex votos que estaban dispuestos en el santuario guadalupano primitivo, coincidiendo con los elementos de la
composición de Stradanus.22 La imagen de la Virgen se emplea
en primer lugar en el frontispicio de la obra.

Figuras 12 y 13: Francisco de Florencia, La estrella de el norte
de Mexico, aparecida al rayar el dia de la luz Evangelica en este
nuevo mundo, en la cumbre del cerro de Tepeyacac orilla del
mar Tezcvcano, i un natural recien convertido; pintada tres dias
despues milagrosamente en su tilma, capa de lienzo, delante
del Obispo, y su familia, en su casa obispal, para luz en la fé á
los indios; para rumbo cierto los españoles en la virtud; para
serenidad de las tempestuosas inundaciones de la laguna. En la
historia de la Milagrosa Imagen de N. Señora de Guadalupe de
México, que se apareció en la manta de Juan Diego / compvsola
el P. Francisco de Florencia. (México, Doña María de Benavides,
Viuda de Juan de Ribera, 1688.) Grabado calcográfico en preliminares. Original consultado en la BNM. Fuente: Disponible
para consulta en BNDM https://catalogo.iib.unam.mx/F/9AF1YA29CDKYUXLVNST4YG6NAB97T1EDHM98UQ3JB2HTDV5EY4-19873?func=full-set-set&set_number=106884&set_entry=000002&format=999.
22 Imágenes de las apariciones se pueden observar en el portal digital Gallica de la Biblioteca Nacional de Francia: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b23000403.item.f1.
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Las cuatro referencias ofrecidas son una pequeña
muestra del gran volumen de imágenes guadalupanas vinculadas con el libro antiguo mexicano que ahora nos permite
concentrarnos en algunos aspectos del uso y aplicación de otras
más en las publicaciones novohispanas y unas pocas del México independiente, antes de dar a unas brevísimas noticias de las
imprentas que las produjeron.
Los usos de grabados guadalupanos en el libro antiguo mexicano: algunos comentarios
El estudio de estas imágenes se llevó a cabo con grabados procedentes de libros de dos acervos poblanos: las biblioteacs Palafoxiana y Lafragua.23 Como señalamos al inicio
del texto, esta investigación no se propuso hacer el inventario
exhaustivo de las ediciones que cuentan con grabados de la Virgen de Guadalupe, en cambio, los casos localizados así como
el volumen que ofrecemos permite indicar algunos elementos
cuanti-cualitativos que plantean tendencias que podrán ser ampliadas por otros investigadores a futuro, en la medida que se
añadan más casos a este estudio.
De las 17 imágenes que consideramos para el análisis
de este trabajo,24 nueve son en técnica xilográfica, seis calcográfica, y solo dos litográfica. El periodo de las calcográficas arranca en 1688 y se extiende hasta 1823, mientras que las xilográficas ocupan un lapso de uso más extendido, que inicia en 1648 y
cubre hasta el año 1816. Encontramos una correlación entre los
usos de la imagen en el ámbito del libro y las técnicas de grabado seleccionadas: las imágenes guadalupanas elaboradas en
técnica xilográfica se aplicaron más ampliamente en portadas
que las calcográficas, esta última técnica se aplicó en grabados
que ubicaron preferentemente en dedicatorias y frontispicios.

23 La relación completa de obras está en el anexo de este trabajo.
24 El estudio se llevó a cabo con imágenes procedentes de dos acervos poblanos: las biblioteacs Palafoxiana y Lafragua, la relación completa de obras está
el anexo de este trabajo. Como señalamos al inicio, esta investigación no se
propuso hacer el inventario exhaustivo de las ediciones que contienen imágenes guadalupanas, de ahí que estudios posteriores que tengan ese objetivo
podrán revelar nuevos aspectos y datos sobre los usos de los grabados guadalupanos en los libros novohispanos.
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La gran mayoría de las imágenes observadas fueron
usadas en portadas (seis), le siguen las imágenes que están en
dedicatorias (cinco), en frontispicio hallamos solo cuatro ejemplos; y en interiores solo dos. Considerando los tamaños, podemos señalar que 4 tiene menos de 10 cm de altura y en todos esos
casos se trató de técnica xilográfica, siete de las imágenes tienen
más de 10 cm siendo la mayoría en madera, y seis cubren la página completa, en esos casos se emplearon tanto la técnica calcográfica como la litografía.
Casualidad o no, la mayoría de las impresiones que
hemos revisado salieron de prensas de mujeres impresoras
novohispanas: Paula Benavides, Viuda de Bernardo Calderón;
María de Benavides, Viuda de Juan de Ribera; María de Ribera;
Teresa de Poveda, Viuda de José Bernardo de Hogal; y María Fernández de Jáuregui, todas de la ciudad de México. Además de las
suyas, están las de los herederos de alguna de esas impresoras:
Herederos de la Viuda de Francisco Rodríguez Lupercio y los de
María de Ribera, respectivamente.25 Como hemos expuesto en
otros trabajos, acerca de la participación de las mujeres en las
imprentas novohispanas, las impresoras, al igual que las oficinas lideradas por hombres, publicaron toda clase de obras, por
tanto no hay un rasgo o sesgo temático particular en las ediciones que ofrecieron a los lectores mexicanos; las patrocinios o
contratos obtenidos siguieron los mismos cauces que los de sus
competidores varones.
Otras imprentas que usaron grabados guadalupanos
fueron las de Francisco Rodríguez Lupercio; Felipe y Mariano
José de Zúñiga y Ontiveros; la Imprenta del Supremo Gobierno
y la de la Voz de la Religión, de las que se cuentan con algunos
trabajos monográficos que vale la pena explorar.26
25 Sobre las imprentas lideradas por mujeres durante el periodo colonial
afortunadamente ya contamos en México con varios trabajos publicados, a
manera de ejemplos, ofrecemos algunas referencias en la bibliografía de este
trabajo (ver los textos de Beltrán, Corbeto, Garone, Montiel).
26 Ha habido un amplio desarrollo de obras monográficas sobre imprentas
mexicanas del siglo XVIII: al respecto de la familia Zúñiga ver Manuel Suárez Rivera, Dinastía de tinta y papel. Los Zúñiga y Ontiveros en la cultura novohispana, México, IIB-UNAM, 2019; también son útiles las obras de Amaya
Garritz, Impresos novohispanos, 1808-1821; coord. Virginia Guedea; colab.
Teresa Lozano, México: UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1990
y Moisés Guzmán Pérez, Impresores y editores de la Independencia de México,
1808-1821: diccionario, México, Porrúa: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, 2010. Además de las
anteriores se pueden consultar Empresa y cultura en tinta y papel, 1800-1860
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La edición de temática guadalupana fue una constante en México desde el siglo XVII en adelante, y la clase de obras
publicadas incluyó numerosos géneros escritos: desde la oratoria sagrada, los villancicos, las tesis universitarias, los temas
históricos, literarios y poéticos y los textos breves y novenarios
para la devoción popular, cubriendo un abanico extenso de productos editoriales, destinadas a distintos públicos y con costos
variados.
Las ediciones guadalupanas, publicadas en México,
Puebla, y más tarde en Guadalajara y otras ciudades de México,
han sido un elemento fundamental para la difusión y consolidación del culto a la imagen de esta virgen dentro y fuera del país.
Aunque con esta temática y quizá hubo muchas más las publicaciones ilustradas durante el periodo colonial en México, sin lugar a dudas, las que aquí mencionamos fueron piezas clave para
la difusión, fijación y recordación de los componentes visuales
y los atributos iconográficos de la virgen de Guadalupe entre los
lectores, devotos o no.
Agradecimiento: a la historiadora del arte Beatriz
Berndt y al grabador Héctor Morales Mejía por su generosidad,
sugerencias, comentarios y críticas; a Viridiana Vera por llamar
mi atención sobre este tema, a Estephanie Martínez Alcántara y
a Fernanda Sosa, por su ayuda en la localización de información
bibliográfica y apoyo en la revisión del texto.
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Anexo: Ediciones consultadas
1.

Imagen de la virgen Maria madre de Dios de Guadalupe milagrosamente aparecida en la ciudad de Mexico. Celebrada
en su historia, con la profecia del capítulo doze del Apocalipsis (1648). A devoción de Miguel Sanchez. México: Viuda de
Bernardo Calderón. Grabado xilográfico en portada. Acervo:
Biblioteca Palafoxiana. (Núm. 41570). Disponible en: http://
www.cervantesvirtual.com/obra/imagen-de-la-virgen-mar
ia-madre-de-dios-de-gvadalupe-milagrosamente-aparecida
-en-la-ciudad-de-mexico/

2.

Mendoza, J. (1673). Sermon, que en el dia de la apparicion de
la imagen Santa de Guadalupe, doze de diziembre del año de
1672. Predico, el P. Fr. Ioan de Mendoza comissario visitador
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de la Orden Tercera de Penitencia, en el Convento de N. Padre
S. Francisco de Mexico. Dedicase A N. Rmo. P. Fr. Francisco
Treviño, Predicador Theologo, Secretário General de lenguas.
Padre de la sancta provincia de Burgos, y commisario general
de todas las de Nueva-España. México: Francisco Rodríguez
Lupercio. Grabado xilográfico en portada. Acervo: Biblioteca Palafoxiana (Núm. 16087 (13)). Disponible en: http://www.
cervantesvirtual.com/obra/sermon-qve-en-el-dia-de-la-app
aricion-de-la-imagen-santa-de-gvadalvpe-doze-de-diziemb
re-del-ano-de-1672-876892/Imágenes en páginas: 1, 3 y 6.
3.

Florencia, F. (1688). La estrella de el norte de Mexico, aparecida al rayar el dia de la luz Evangelica en este nuevo
mundo, en la cumbre del cerro de Tepeyacac orilla del mar
Tezcvcano, aun natural recien convertido; pintada tres días
despues milagrosamente en su tilma, capa de lienzo, delante del Obispo, y su familia, en su casa obispal, para luz en la
fé á los indios; para rumbo cierto los españoles en la virtud;
para serenidad de las tempestuosas inundaciones de la laguna. En la historia de la Milagrosa Imagen de N. Señora de
Guadalupe de México, que se apareció en la manta de Juan
Diego. Compvsola el P. Francisco de Florencia. (México, Doña
María de Benavides, Viuda de Juan de Ribera) Grabado calcográfico en preliminares. Acervo: Biblioteca Palafoxiana
(Núm. 21387).27 Disponible en: http://www.cervantesvirtual.
com/obra/la-estrella-de-el-norte-de-mexico-aparecida-al-r
ayar-el-dia-de-la-luz-evangelica-en-este-nuevomund-0/. Im
ágenes en fol: Ir, IIr,

4.

Sevilla y Espinosa, D. (1695). Villancicos que se cantaron en la
Santa Iglesia Metropolitana de Mexico. En los maytines de la
aparicion de la milagrosa imagen de nuestra señora de Guadalupe, este año de 1695. Escrivelos el Br. Diego de Sevilla y
Espinosa, y los dedica a Capitan de Cavallos, D. Antonio Deza,
y Ulloa [1695?] (Grabado xilográfico en portada. Herederos
de la Viuda de Bernardo Calderón) México: Biblioteca Palafoxiana (Núm. I03061, 31855).

27 Comentario sobre esta obra se encuentran en Antonio Gargano, “L’ombra
ignuda entro ‘l pensier figura». La tradición lírica sobre el retrato de la dama
en la poesía del siglo xvi”, consultado en http://criticon.revues.org/1317.
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5.

Zepeda y Carvajal, A. (1696). Letras de los villancicos que se
cantaron en la Santa Iglesia Catedral de México en la célebre festividad de la aparición milagrosa de nuestra señora de
Guadalupe el año de 1696 (Herederos de la Viuda de Bernardo Calderón). México.

6.

Alcozer y Sariñana, B. (1702). Exequias a la translación de los
huessos de los Illustrissimos y reverndissiomos Señores Obispos de la Santa Yglesia de Oaxaca… (Grabado xilográfico en
dedicatoria. Herederos de la Viuda de Francisco Rodríguez
Lupercio). México: Biblioteca José María Lafragua, BUAP
(Núm. 28307).

7.

Farias, M. I. (1742). Eclypse del Divino Sol, Causado por la
Interposicion de la Inmaculada Luna Maria Señora Nuestra
Venerada en su Sagrada Imagen de Guadalupe para Librar
de Contagiosas Pestes y Assegurar la Salud a la Ciudad de
Valladolid Sermon (Grabado xilográfico en dedicatoria). México: Biblioteca José María Lafragua, BUAP. (Núms. 27907,
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DESCENTRAMENTOS BARROCOS

BAROQUE DECENTRALIZATIONS
Rosana Pereira de Freitas1

RESUMO: Este artigo aborda, a partir das noções de barroco,
retomadas na segunda metade do século XX por diferentes autores, o processo discursivo e o uso e seus instrumentos analíticos, para chegar às abordagens e estratégias de aproximação da
produção artística dos anos oitenta.
Palavras-chave: barroco; ontologia da imagem; neobarroco; arte contemporânea;
ABSTRACT: In order to address the approaches and strategies
for legitimizing the artistic production of the 1980s, this article
recalls the baroque. The study presents, from the notions of
Baroque taken up in the second half of the 20th century by
different authors, the discursive process and the use and its
analytical instruments.
Keywords: baroque; image ontology; neobaroque; contemporary
art;
								
Para Marcos e Kavita
A existência nada mais é que um fluxo de imagens que
mudam sem cessar, geram-se umas a partir de outras,
combinam-se das formas mais caprichosas. E não só a
imagem é naturalmente instável, como nunca se pode saber quando de fato ela é, porque no exato momento em que
começa a se fazer, a existir, começa também a se desfazer,
a morrer (Argan, 1995).

1 Professora doutora adjunta do Departamento de História e Teoria da Arte
da EBA/Escola de Belas Artes da UFRJ/Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: curadoriafreitas@gmail.com. ORCID: 0000-0002-3289-6791
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A frase acima não foi retirada de uma análise sobre a
arte — a existência ou a produção de imagens — de nossos dias.
Giulio Carlo Argan, seu autor, ao escrevê-la, referia-se à produção seiscentista. Referia-se ao que seria a percepção, em sua
época, do homem do seicento italiano.
Diante do debate sobre o estatuto de novas formas de
imagem2 — realizadas a partir de meios técnicos como o computador, o cinema, a fotografia —, diante das propostas de se interrogar sobre o valor e a natureza da imagem, propomos uma
reflexão sobre alguns pontos situados nas origens desse momento. Momento específico, circunstância que provisoriamente identificaremos apenas como aquela à qual a História da Arte
tradicionalmente se refere como a da passagem da Renascença
ao Barroco. Aliás, talvez seja melhor, por ora, esquecermos tais
denominações. Diremos simplesmente que buscamos pensar as
mudanças ocorridas nos códigos de representação, ou melhor,
certas mudanças no estatuto da imagem, consolidadas em fins
do século XVI e princípios do XVII.
Nos lembra Regis Debret — em seu texto Vie et mort
de l’image: une histoire du regard en Occident — das nossas dificuldades em ver o ver. Ele nos recorda que não é possível vermos
nossa visão. Que a história da arte, embora dela tributária, não
nos teria dado uma história da visão.

2 Muitas vezes parte-se exclusivamente da contemporaneidade para pensar
a imagem. Entre nós, um dos mais difundidos autores, Arlindo Machado,
ambiguamente chama atenção para o fato: “Nos círculos de especialistas, já
é lugar-comum dizer que o universo da imagem vive hoje a sua fase pós-fotográfica, querendo-se dizer com isso uma fase em que a imagem – e sobretudo
a imagem tecnicamente produzida – libera-se finalmente do seu referente,
do seu modelo, ou daquilo que nós chamamos um tanto impropriamente de
a ‘realidade’. O que marca de forma mais aguda esta fase é uma lenta mas inexorável mudança dos hábitos perceptivos do público em relação a uma, digamos assim, ontologia da imagem fotográfica. (...) A imagem se oferece agora
como um ‘texto’ para ser decifrado ou ‘lido’ pelo espectador e não mais como
paisagem a ser contemplada.” Disso decorreria que “o acesso à esta última
fase é agora mais mediado e menos inocente.” Ele segue: “Do espaço isotópico
da figuração clássica, baseado na continuidade e na homogeneidade dos elementos representados, baseado na convergência de todos os elementos em
torno de um ponto de fuga, passamos agora ao espaço politópico, em que os
elementos constitutivos do quadro migram de diferentes contextos espaciais
e temporais e se encaixam, se encavalam, se sobrepõe uns sobre os outros em
configurações híbridas. O mundo passa a ser visto e representado como uma
trama de relações de uma complexidade inextrincável, em que cada instante
está marcado pela presença simultânea de elementos os mais heterogêneos
e tudo isso ocorre num movimento vertiginoso, que torna mutantes e escorregadios os eventos, todos os contextos, todas as operações” (Machado, 1998).
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Debret nos faz perceber, a partir de dois exemplos
distintos, como o olhar teria assumido o papel de comunicar
substâncias, cabendo à imagem desempenhar o papel de mediação efetiva. Ele conta a anedota de uma cascata pintada no
interior de um palácio, que roubava o sono de um imperador chinês, — a ponto de fazê-lo pedir ao primeiro pintor da corte para
apagá-la — e rememora o conselho, a receita — publicada em
seu tratado —, de Alberti para insônia: a contemplação de uma
cascata pintada, uma fonte ou rio, para ajudar a conciliar o sono.
Com efeito, sua preocupação é identificar os códigos
invisíveis do visível, as primícias do olhar ocidental. Do capítulo
intitulado La naissance par la mort (Debray, 1987), por exemplo,
extrai-se a conclusão de que representar é fazer presente o ausente. É, portanto, não somente evocar, mas substituir.
A evolução conjunta das técnicas e crenças o conduziria a destacar três momentos da história do visível: o olhar mágico, o olhar estético e o olhar econômico. O primeiro suscitaria
o ídolo, o segundo, a arte, o terceiro, o visual. Mais que visões,
seriam organizações de mundo.
Olhar não é receber, ele diz, mas ordenar o que se vê.
A imagem extrai seu sentido do olhar, como a escrita o extrai da
leitura. Debret evoca Roger Chartier, sugerindo que pode ser
bastante útil para a história da arte pensar tais questões — à
semelhança da leitura — em termos de práticas de recepção e
práticas de representação.
É frequente se falar em representação moderna, em
pintura, sem se preocupar antes em defini-la. “Noção vaga e abstrata” (Garcia-Porrero, 2003), que parece possuir, ao menos, um
ponto de convergência entre os recentes teóricos da imagem:
seu raio de atuação cronológico. Mesmo os ciosos em defini-la
ontologicamente, terminam por atribuir-lhe o mesmo período
de vigência. Representação pictórica moderna seria assim delineada — ao menos à primeira vista — como aquela que veio à
cena com o Quatrocento italiano e cujos fundamentos teriam sido problematizados por impressionistas e cubistas em fins do
século XIX. Seria a responsável pela suplantação da representação icônica medieval, ligada à Idea, e que por isso mesmo não se
configurava como uma ciência autônoma.
Embora atribua-se — sem grandes nuances — ao
que se convencionou chamar de “representação moderna”, em
pintura, uma unidade de fundo mimético, que faz com que se
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apreenda dessa maneira manifestações que vão do Renascimento até as mudanças que a reclamarão abstrata, nos parece
necessário fazer certas distinções. Mas o que se poderia diagnosticar como as mudanças mais significativas após a consolidação do código perspéctico?
Naturalmente não há consenso sobre isso. Há quem
resista a enxergar tais transformações, ou simplesmente acredite mais produtivo trabalhar com grandes arcos temporais. Ao
propor sua análise de Velásquez, J. A. Hansen diz que Foucault
se equivoca ao afirmar que a semelhança morreu no XVI: “Ele
não se deu ao trabalho de passar os Pirineus, ficando na França
e não indo à Itália, à Península Ibérica e à América Espanhola e
Portuguesa, lugares onde a similitude atuou, e bem, até o final
do XVIII” (Hansen, 1998).
Restaria-nos, então, alterar a formulação: o que muda
no que Hansen chama de ‘similitude’? Acaso existe, na passagem
da Renascença ao Barroco, uma mudança no seio da representação pictórica?
É necessário retornar a Foucault. Em Las meninas,
primeiro capítulo de As palavras e as coisas, ele afirma que talvez haja, no quadro homônimo de Velásquez, “a representação
da representação clássica e a definição do espaço que ela abre”:
Com efeito, ela intenta representar-se a si mesma em todos os seus elementos, com suas imagens, os olhares aos
quais ela se oferece, os rostos que torna visíveis, os gestos
que a fazem nascer. Mas aí, nessa dispersão que ela reúne e
exibe em conjunto, por todas as partes um vazio essencial
é imperiosamente indicado: o desaparecimento necessário daquilo que a funda – daquele a quem ela se assemelha
e daquele a cujos olhos ela não passa de semelhança. Esse
sujeito3 mesmo – que é o mesmo – foi elidido. E livre, enfim, dessa relação que a acorrentava, a representação pode
se dar como pura representação.

3 Não nos deteremos na questão do sujeito, mas vale lembrar, como chama
atenção Stuart Hall, que o fato do sujeito moderno ter nascido no seio da dúvida que se seguiu ao deslocamento de Deus do centro do Universo, da dúvida
cartesiana, que ele nunca (o grifo é dele) foi estabelecido e unificado como
nossa forma tradicional de descrevê-lo costuma sugerir.
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Como se dá essa passagem? Em que consiste tal alforria? Como a representação pode se dar como pura representação? Podemos utilizar-nos de uma formulação do próprio autor.
Referindo-se a esse momento, ainda anterior à transparência e
neutralidade4 que a linguagem iria adquirir, pergunta Foucault:
“No fim do século XVI, no começo ainda do século XVII, como
era pensada a similitude? Como ela podia organizar as figuras
do saber?”.
Tratavam-se de maneiras específicas e codificadas de
imitar. Da farta ‘trama semântica da semelhança no século XVI’,
ele elege quatro: convenientia, aemulatio, analogia e simpatia.
Em seu texto “A retórica e a arte barroca”, Giulio Carlo
Argan indica os aspectos da influência aristotélica sobre a arte
do período que foram essenciais à superação do cânon formal,
do neoplatonismo quinhentista cuja maior expressão é o maneirismo pleno. Ele parte não apenas da Poética de Aristóteles, mas
também da Retórica, das obras retóricas de Cícero, referidas por
Bellori.
Se é fato inequívoco que a poética aristotélica regia
as premissas das práticas de representação também no século
XVII, da Itália ao Brasil, passando naturalmente por Portugal e
Espanha e estendendo-se à América Espanhola, supostamente
acorrentando-a a seus cânones, é também digno de nota que a
esse período corresponda a formação da Europa política moderna. Não se pode esquecer o caráter intrinsecamente político e internacional da arte do seicento europeu. Não se tratava apenas de
uma questão de irradiação de gosto. Como nunca, a arte defendeu sua própria autonomia disciplinar. Segundo Argan, há, ao
mesmo tempo, um forte princípio de autoridade e um nascente
espírito de liberdade, que se situa, nas práticas artísticas, entre
o classicismo idealizante e o realismo testemunhal. De resto, ele
diz, “Aristóteles e Cicerone, fontes primeiras da cultura setecentesca, ensinavam que se pode persuadir de muitas maneiras”.
4 Posteriormente — e para Foucault, tal fenômeno é mais geral que o cartesianismo — a história e a ciência vão se achar separadas uma da outra. “Desde então, o texto cessa de fazer parte dos signos e das formas da verdade; a
linguagem não é mais uma das figuras do mundo sem a assinalação imposta
às coisas desde o fundo dos tempos. A verdade encontra sua manifestação e
seu signo na percepção evidente e distinta. Compete às palavras traduzi-la,
se o podem; não terão mais direito a ser sua marca. A linguagem se retira do
meio dos seres para entrar na sua era de transparência e de neutralidade.”
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É no segundo capítulo de As palavras e as coisas, intitulado A prosa do mundo, que Foucault sentencia: “Até o fim do
século XVI, a semelhança desempenhou um papel construtor no
saber da cultura ocidental. Foi ela que, em grande parte, conduziu a exegese e a interpretação dos textos: foi ela que organizou
o jogo dos símbolos, permitiu o conhecimento das coisas visíveis
e invisíveis, guiou a arte de representá-las”. A pintura, segundo
o autor, “imitava o espaço”. E a representação se dava como repetição: “teatro da vida ou espelho do mundo, tal era o título de
toda linguagem, sua maneira de anunciar-se e de formular seu
direito de falar” (Foucault, 1995).
Ao estudar o sistema geral do que ele chama de ‘idade clássica’, Foucault propõe uma teoria geral dos signos e da
representação à qual reporta, a um só tempo, a gramática geral, a história natural e a economia. Ele nos lembra que as ciências trazem sempre consigo o projeto, ainda que longínquo,
de uma exaustiva colocação em ordem. Uma exposição de conhecimentos, afirma, “dar-se-á sempre num sistema contemporâneo de si próprio”. Tal sistema, “o centro do saber, nos
séculos XVII e XVIII, é o quadro5. Quanto aos grandes debates
que ocupam a opinião, alojam-se muito naturalmente nas dobras dessa organização”.
Se o mundo ocidental debateu-se para saber se a vida
era apenas movimento ou se a natureza era bastante ordenada para provar Deus, não é porque um problema fora
aberto; é porque, após ter dispersado o círculo indefinido dos signos e das semelhanças, e antes de organizar as
séries da causalidade e da história, a episteme da cultura
ocidental abriu um espaço em quadro que ela não cessou
de percorrer desde as formas calculáveis até a análise das
mais complexas representações.

5 O grifo é dele.
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Não estamos preocupados meramente com a questão
do estilo6, ou em identificar apenas uma suposta operação barroca7, mas buscamos a variação em novos matizes, ocorrida nas
práticas de representação dos séculos XVI ao XVII, que configurou o abandono de certo projeto de forma em favor da imagem.
O que distinguiria a vontade de forma do Renascimento, identificável já mesmo no projeto de Gioto, na própria
idéia de projeto renascentista, que terminaria por se configurar na “Perspectiva como forma simbólica” e estaria na origem da forma quadro — quadro de cavalete — das imagens
propostas posteriormente?
Na Idade Média, o espaço — divino — é revelado. Na
perspectiva, o que temos é a redução a um código simbólico de
ordenação, de medida do mundo pela apreensão do homem: o
espaço euclidiano — que tem na geometria a medida do mundo
—, em superfície.
Sua vigência, entretanto, é curta: “A arte abandona
todo interesse cognoscitivo no exato momento em que vai se
formando, com Galileu, o método específico do conhecimento rigoroso, a ciência”. Não é por outro motivo que Michelangelo terminaria por carregá-la de significados morais, e não
mais cognoscitivos.
Se, por um lado, teremos de esperar até o XIX para
que o observador possa observar-se8, por outro, há um deslocamento na passagem do século XVI para o XVII digno de nota:
o posicionamento do espectador. Doravante o espectador não
possuirá mais um ponto fixo onde tenha de se colocar; ele é instigado a mover-se.

6 Banimos, de caso pensado, mas não sem algum prejuízo para as questões
aqui expostas, por exemplo, toda a conceituação em torno do Maneirismo.
7 As dobras de Gilles Deleuze.
8 Somente depois da virada do século XVIII para o XIX surgem finalmente
indícios de que os homens começam a observar-se enquanto observam – e, na
medida em que tal posição secundária de observador foi institucionalizada,
estabeleceu-se também a convicção de que aquele conhecimento depende do
ponto de vista e do aparato cognitivo do observador (Gumbrecht, 1998).
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Se o artista não está mais na situação de quem, por conhecer, distingue a verdade da ilusão e do erro, a essência da
aparência, então a forma-conceito que repete a estrutura
racional do criado não é mais do que uma imagem entre as
infinitas imagens possíveis (Argan, 1995).

É preciso atentar — a advertência é trazida pelo comentário de Argan do método iconológico, especificamente o
desenvolvimento realizado pela maturidade de Panofsky, ao reconhecer seu mérito em levantar os pressupostos para a superação das limitações eurocêntricas da história da arte — para o fato
de que a forma, “valor supremo da arte ocidental e argumento de
sua superioridade intelectual”, nada mais é que uma variedade
da imagem — mais precisamente, a maneira pela qual, “se qualifica e (se) legitima a imagem nas épocas que se dizem clássicas”.
Esclarece Argan que o que se chamará ‘classicismo
barroco’ não será imitação, mas desenvolvimento, extensão,
reinvenção da cultura clássica. Ele admite que as poéticas
barrocas retomariam, valorizariam e desenvolveriam a concepção clássica de arte como imitação (mimese), mas para elas
arte é, acima de tudo, representação. Tal representação não
teria por fim conhecer melhor o objeto representado, mas
persuadir, impressionar, comover. “A arte é um produto da
imaginação e sua finalidade precípua é ensinar a exercitar a
imaginação” (Argan, 2003).
Para Argan, imaginar é ser capaz de ir além da coisa
em si, situando-a em um espaço e tempo mais vastos, relacionando-a com outras coisas e com o todo.
Em uma carta a que se atribui a data de c.1620, e que
teria sido publicada pela primeira vez já em 1675, Michele Giustiniani, um mecenas da época, distingue artistas que pintariam
di maniera, isto é, identifica um tipo de artista que, “tendo uma
longa prática do desenho e do colorido, a partir de sua própria
imaginação (fantasia), e sem nenhum modelo, forma na pintura
o que ele tem em sua imaginação” (Haskell, 1997).
Não é por acaso que, em outra circunstância, em seu
livro Clássico Anticlássico, Argan faz questão de deixar claro que
“o processo consistiu essencialmente na transição de uma concepção de arte como mimese, baseada nos modelos fundamentais da natureza e da história, a uma arte como ‘maneira’, práxis adequada a situações, exigências, dificuldades do presente”.
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Clássico e anticlássico são duas posturas diante da Antiguidade.
Numa leitura clássica, o antigo é modelo universal e atemporal,
e numa anticlássica, o antigo seria um repertório a ser historicizado, percebido no distanciamento do tempo, num sentido de
antiguidade, e revivido na atividade prática do artista, que terminaria sempre no dilema de recriá-lo ou apenas evocá-lo. Isso
porque, insiste Argan, a história, no pensamento humanista, é
uma ideologia. E é a maneira de lidar com essa ideologia que nos
ajuda a entender a desenvolvimento da obra de cada artista, pois
a própria história acaba sendo encarada de maneira particular
por alguns artistas. A ideologia do antigo era incompatível com
uma “classicidade áulica, universalista, plenamente representativa do equilíbrio, da harmonia, da ordem do universo”.
Louis Marin, no capítulo dezoito — Representação e
simulacro — do seu estudo De la représentation, apresenta a oposição proposta por Pierre Charpentrat entre mímesis e trompe-l’oeil, entre representação e simulacro. Também Baudrillard, no
ensaio O Trompe-l’oeil, recorre à distinção de Charpentrat.
Charpentrat questionaria a própria definição de trompe-l’oeil, o significado primeiro da expressão. O trompe-l’oeil não
enganaria o olho, uma vez que o que há é um reconhecimento e
não uma ilusão. Diante de um retrato – o exemplo é dele – não
há quem se engane, acreditando estar de fato diante da pessoa
retratada. O que se dá é sempre um reconhecimento. Um “efeito
de presença” e não um engano.
Há reconhecimento, não ilusão. A aplicação das leis
da perspectiva permite ao pintor apresentar um objeto em
três dimensões, mas não nos propõe tomá-lo como um objeto
tridimensional.
No lugar da imagem transparente, alusiva, que atenderia ao amante da arte, ao contemplador, o trompe-l’oeil tenderia a um outro tipo de proposição. Seu ponto, seu objetivo, seria
substituí-la (a imagem-ausência) pela “intratável opacidade de
uma presença”. Um efeito de presença, que estaria já prevendo,
e se tornaria possível, graças à figura do espectador.
De tal efeito o espectador extrairia todas as conseqüências de uma visão que ele (espectador) sabe ‘errada’, enganosa. Não devemos nos iludir: ele domina os códigos de percepção
que dele se espera. Não foram poucos os que exploraram isso:
Pietro da Cotorna, Gaulli, o Padre Andrea Pozzo, com seus tetos
ilusionistas, ou os alemães do XVIII, estariam todos eles buscando esse ‘efeito de presença’.
Imagem: Revista de História da Arte – 313

A questão seria, então, não mais pensar uma ausência, mas trabalhar a partir dessa presença. Quase como se o
trompe-l’oeil se separasse do objeto, abandonasse o objeto que
ele representa, para tornar-se ele mesmo um ‘objeto’, uma nova categoria de objeto. Da confusão pintura-escultura — para
mantermos a linha anterior de exemplos, os tetos ilusionistas,
poderíamos citar os entablamentos e coroamentos que fundem-se nas pinturas propriamente ditas, muitas vezes sem que
se perceba quando começa um e termina outro —, da potência
desse efeito óptico, ele nasce: buscando uma outra natureza, aí
ele se afirma.
Se representar é trazer à presença um objeto ausente, aqui se trata de trazer a força dessa ausência. Para isso, nos
lembra Marin, um dos expedientes é tornar ausente ou invisível a realidade do quadro. Assim, temos um postulado teórico/
prático do quadro: a invisibilidade da superfície é condição de
visibilidade da obra. O que estaria em questão seria a elevação
do olhar à potência de olho teórico.
Talvez um exemplo esclarecedor, em relação a essa
dissimulação, seja a anamorfose, pois de todos os mecanismos
recalcados para tornar a visibilidade possível, ela se dá no interior do próprio quadro.
Do ponto de vista de Marin (1994)9, é possível afirmar
que a representação pictórica moderna é marcada pela diferença entre dois tipos de representação, caracterizados respectivamente pela sua relação específica com o que se chama imagem. De um lado, uma representação que procura se legitimar
pela eficácia de sua presença. De outro, uma representação que
contém sua própria destruição enquanto imagem. Quanto ao
primeiro tipo, ele se relaciona com os meios de reprodução mecânicos, com que se integra à tradição da presença pictórica, se-

9 Não nos deteremos às suas análises de Poussin. Sobre o método de Marin,
esclarece Calabrese que ele parece associar-se ao princípio segundo o qual “se
faz semiótica da arte apenas quando esta é ‘semiotizada’ através da linguagem
verbal”. Mas, segundo Marin, tal semiotização é encontrada não tanto no procedimento de segmentação em ‘lexias’ do quadro, determinadas simultaneamente à sua análise semiótica, mas nas descrições verbais do próprio quadro,
que não são necessariamente uma metalinguagem semiótica. As descrições
do quadro são, mais simplesmente, um material que o verbaliza, mostrando,
entre outras coisas, a multiplicidade de leituras possíveis e deixando, além de
tudo, entrever que o quadro é provavelmente a matriz de verbalizações que
podem ser infinitas ou extremamente abertas (Calabrese, 1985).
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gundo a qual a imagem se faz eficaz por meio do ilusionismo da
representação (Marin, 1994).
Para o homem do Renascimento, não há diferença
entre ler o mundo ou os livros. Em Foucault lemos sobre a façanha de Dom Quixote: transformar a realidade em signo. “Em
signo de que os signos da linguagem são realmente conformes
às próprias coisas. Dom Quixote lê o mundo para demonstrar
os livros. E não concede a si outras provas senão o espelhamento das semelhanças”.
Mas Dom Quixote desenharia o negativo do mundo do
Renascimento, pois sua escrita cessa de ser a prosa do mundo.
Nela, as semelhanças e os signos rompem sua antiga aliança: as
similitudes decepcionam, conduzem à visão e ao delírio. A escrita e as coisas não se assemelham mais.
Isso não significa dizer que a linguagem havia se tornado inteiramente impotente. “A verdade de Dom Quixote não
está na relação das palavras com o mundo, mas nessa tênue e
constante relação que as marcas verbais tecem de si para si mesmas”. O poder representativo da linguagem seria, assim, a própria ficção frustrada das epopéias. Foucault sentencia: “As palavras acabam de se fechar na sua natureza de signos”.
Por isso Dom Quixote é a primeira das obras modernas. Pois é onde, pela primeira vez, se vê a razão cruel das identidades e das diferenças “desdenhar infinitamente dos signos e
das similitudes (...) aí a linguagem rompe seu velho parentesco
com as coisas, para entrar nessa soberania solitária donde só
reaparecerá, em seu ser absoluto, tornada literatura; pois que
aí a semelhança entre numa idade que é, para ela, a da desrazão
e da imaginação”.
Caberia, portanto, ao poeta, garantir a função alegórica, ser capaz de ouvir a ‘outra linguagem’ da semelhança, sem
palavras nem discursos. Encontrar o poder de estranheza das
palavras. Daí em diante, nos adverte Foucault, que a questão não
será mais a das similitudes, mas a das identidades e das diferenças. No começo do século XVII, ele diz, nesse período que, “com
razão ou não, se chamou barroco, o pensamento cessa de se mover no elemento da semelhança. (...) A idade do semelhante está fechando-se sobre si mesma. Atrás dela só deixa jogos. Jogos
cujos poderes de encanto crescem com esse parentesco novo da
semelhança com a ilusão; por toda a parte se desenham as quimeras da similitude, mas sabe-se que são quimeras; é o tempo
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privilegiado do trompe-l-oeil, da ilusão cômica, do teatro que se
desdobra e representa um teatro, do quiprocó10, dos sonhos e visões; é o tempo dos sentidos enganadores; é o tempo em que as
metáforas, as comparações e as alegorias definem o espaço poético da linguagem”.
É o tempo, poderíamos acrescentar, no qual o espectador não possuirá mais um ponto fixo onde tenha de se colocar; onde ele é instigado a mover-se. Do trompe-l’oeil, à pintura
arquitetônica, aos tetos ilusionistas e anamorfoses, tudo parece
confirmar: estamos diante de uma outra maneira de lidar com o
espaço. Diante de uma outra espacialidade, de um deslocamento. Um deslocamento da figura do espectador, ou melhor, talvez
pudéssemos afirmar desde já, de um descentramento.
Outra narrativa?
Eu gostaria de ver uma imagem de Bárbara Kruger que dissesse ‘não precisamos de outra narrativa’. Danto, A. (2006)

Precede, à ironia acima citada por Danto, uma referência sua a outro trabalho de Kruger, a saber, O que será do século XX quando ele terá início? Para o filósofo americano, o século XX teria demorado sessenta e quatro anos para começar.
Até então, teria ficado na inércia do século XIX. Sobrevivem, segundo ele, ainda hoje, muitas das instituições de repressão do
século XIX, embora, ao longo desses anos, elas foram exaurindo
muitas de suas “terríveis ideias”, uma a uma. Mil novecentos e
sessenta e quatro é o ano de nascimento da Pop, e a Pop, para ele,
não é apenas mais um movimento artístico:
Em minha concepção, a Pop não era só um movimento que
vinha após um movimento e que seria substituído por outro. Era um momento cataclísmico que assinalava profundas transformações filosóficas no conceito de arte. Foi o
que realmente proclamou o século XX.

Arthur Danto (2006), no capítulo intitulado A pintura e o limite da história: o desaparecimento do puro, de seu
clássico Após o fim da arte, aproxima já o expressionismo abstrato ao barroco:
10 Do latim qui pro quo, cunhado no século XVII. Tomar uma coisa pela outra.
Situação cômica ou faceta resultante de equívocos..
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poderíamos pensar que o tratamento expressionista abstrato da pintura como pintura – sumosa, viscosa, gotejante, gorda – era apenas o que exigia a teoria: que a pintura
viesse a se tornar o seu próprio tema. Revelou-se, contudo,
não ser esse o caso: se o rótulo ‘expressionismo abstrato’
significa alguma coisa, significa a condição ‘pictorial’: gestos rápidos e soltos, ou a sua aparência: massas borradas
e fundidas umas às outras em vez de formas distintas, ritmos amplos e conspícuos; cor interrompida; saturações
ou densidades de tinta desiguais, pincéis e facas expostos
ou marcas de dedos – em suma, uma constelação de qualidades como aquelas definidas por Wölfflin quando extraiu
sua noção do Malerische11 da arte barroca.

Recorda Danto (2006) que o modernismo dissolveu
um grande número de fronteiras. Segundo os princípios formalistas, não havia mais uma base séria para distinguir arte e artesanato. Por isso era possível expor peças africanas ao lado de
esculturas modernas, mas também peças de artesanato ao lado
de Brancusi.
Segundo essa concepção, todas as obras de arte constituem uma unidade, e num certo sentido o modernismo foi
o movimento artístico que franqueou a ampliação do gosto
que nos possibilita expor trabalhos de ‘Negro Sculpture’
em museus de belas artes, concebidos assim como enciclopédias da forma. Todos os museus, como eu disse, são
museus de arte moderna, na medida em que o juízo do que
é arte se baseia em uma estética do formalismo. O esteta
em toda parte se sente em casa.

Foi essa tese que a exposição amplamente criticada
Primitivismo e Arte Moderna, no Museu de Arte Moderna, em
1984, tentaria demonstrar. No pós-moderno, porém, há uma indisposição para a questão. Tudo passa a ser politizado, e quando
se resolve colocá-los lado a lado – lembremos também a mostra
Magiciens de la Terre – isso não ocorre sem discussão. Para Danto, o fim do modernismo significou o fim da tirania do gosto e
abriu espaço para o lado antiformal e antiestético, tão criticados, por exemplo, por Greenberg, no surrealismo.

11 Pictórico. Danto usa a expressão no original.
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“O pluralismo do presente mundo da arte define o
artista ideal como pluralista. Muita coisa mudou desde o século
XVI, mas estamos de muitas maneiras mais perto deste século
do que de qualquer outro período posterior da arte”. Danto se refere ao saleiro de Cellini, à indistinção arte-artesanato. Antes de
Greenberg, antes da pureza modernista, o artista também não
precisava ser puro. Nem ele, nem seus meios.
Assim como o caráter teleológico da teoria modernista, a história da busca, pela arte, de uma identidade filosófica, havia, segundo Danto, se acabado. E agora que havia terminado, os
artistas estariam livres para fazer tudo o que desejassem fazer:
Uma coisa não é mais certa do que outra. Não há mais uma
direção única. Na verdade, não há mais direção. E foi isso
que pretendi dizer com o ‘fim da arte’, quando comecei a
escrever sobre esse fim em meados da década de 1980. Não
que a arte morreu ou que os pintores deixaram de pintar,
mas sim que a história da arte, estruturada narrativamente, chegara ao fim (Danto, 2006, p. 139).

Não é que nada tenha acontecido, no mundo da arte,
nos últimos trinta anos, como teria afirmado – Danto gosta de
lembrar – Clement Greenberg. Nem que a arte estaria se movendo lentamente, mas a questão é que o próprio conceito de
história em que arte se movia – lenta ou rapidamente – teria ele
próprio desaparecido do mundo da arte. E nós, a partir de então,
viveríamos no que ele passa a chamar de época “pós-histórica”.
Moacir dos Anjos, em seu manual Local/Global: arte em
trânsito, trata do reconhecimento de uma produção simbólica, da
auto-afirmação de culturas locais diante do processo de globalização, situando-o a partir da proliferação de textos críticos que, a
partir de meados dos anos oitenta, buscam apreender a dinâmica
‘multicultural’ da produção artística contemporânea.
Remontam à década de 1980 as tentativas mais ou menos
sistemáticas de compreensão das implicações, tanto econômicas e políticas como culturais, do que se convencionou chamar globalização.
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No mundo das trocas – a complexa transnacionalização
da produção de mercadorias, a constituição de mercados financeiros alheios a qualquer regulamentação ou agenciamento nacional
– também as simbólicas sofrerão o impacto da mundialização.
Após “a crise da arte como ciência européia”, após a
mudança de eixo Velho Mundo x Novo Mundo, como um capítulo da história da arte recente pode começar na Itália, que já
tinha há muito sido preterida? Após a Arte Povera, que no entanto possui uma denominação de caráter local, cabe ao crítico
e “agitador cultural” Bonito Oliva propor uma expressão com
pretensões mais amplas: Transvanguarda Internacional. Tratava-se de uma denominação que buscava não apenas batizar o
“restabelecimento da habilidade manual, por meio do prazer da
execução que traz[ia] de volta à arte a tradição da pintura”, mas
reunir uma frente do mercado.
Para introduzir seu capítulo sobre os pós-modenismos, após lembrar o impacto das crises financeiras e suas consequências no meio de arte europeu, Michael Archer, em sua
história concisa, lembra que, no início dos anos oitenta, Oliva
destacava a morte da ideia do progresso em arte. Não haveria
mais uma história da arte linear, mas uma multiplicidade de atitudes e abordagens que exigiam nossa atenção:
Uma das conseqüências de a arte ter-se livrado do desenvolvimento passo a passo era a liberdade de buscar inspiração em toda parte: em vez de lutar por desenvolver um
estilo atual avançando o caráter do período imediatamente
anterior e a ele correspondendo, a arte da Transvanguarda podia, e até devia, citar qualquer período que desejasse.
(…) portanto, a cultura pós-moderna era de citações, vendo o mundo como um simulacro.

Quando perguntado pelas origens de seu interesse
por arte latino-americana, Adriano Pedrosa conta que, na medida em que ninguém12 queria ir aos países latino-americanos,
coube a ele a tarefa. Na Bienal, que muitos reconhecem como
“uma grande escola”, os quadros de então se interessavam em
viajar para Londres, Nova Iorque, mas não para Santiago, Caracas ou para Bogotá. Mas imediatamente os fluxos se encontram,
e a demanda por “novidades”, pelo “outro”, por parte do meio de
arte internacional, vem coincidir com seu percurso. Quem já
12 Entre os curadores principais da Fundação Bienal de São Paulo à época.
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circulava nesses países, quem já vinha mapeando tal produção,
fatalmente iria se beneficiar. O momento seguinte seria aquele
da demanda declarada, no qual Pedrosa se vê em situação privilegiada. Em texto publicado na revista Lapiz, em Madrid, Paulo Herkenhoff (1997) descreve como até a década de 1980 “havia
grande dificuldade em assumir o bloco cultural latino-americano”. Exceção feita a alguns poucos, como Aracy Amaral. Segundo
ele foram os curadores europeus e norte-americanos que ‘latino-americanizaram’ a arte brasileira:
Tivemos medo, suspeita e mal-estar. Temíamos que as
nossas bananas fossem confundidas como procedentes de
alguma República de Bananas qualquer. Havia quem preferia que fossemos ‘universais’, espécie de filhos mestiços
da razão ocidental.

No momento em que não há mais meta-relatos homologatórios13, que a ideia de uma grande e única narrativa é colocada em questão, as pequenas narrativas, “micro-história e ficção”,
até então esquecidas ou eclipsadas, passam a ganhar espaço na
cena principal. Os artistas, assim como curadores, passam a viajar ainda mais. Esse é o cenário. Nele, encontramos o lugar barroco. O lugar-comum, o tropos barroco, uma alternativa a uma
construção identitária frágil - a latino-americana.
Segundo Anna Maria Guash (2005) tudo começaria
com Bonito Oliva aplicando o termo “neo-maneirismo” à Transvanguarda italiana. Acreditamos que o passo seguinte seria a extensão ao ou substituição pelo barroco. Ao menos por aqui, não
há dúvidas: imediatamente se passou ao barroco. Apesar das pedras – de fato foi praticamente isso - atiradas ao crítico italiano,
por ocasião da exposição Transvanguarda e culturas nacionais
realizada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e ainda
que rejeitando o termo “transvanguarda”, podemos dizer que suas premissas já haviam sido incorporadas.

13 “Estamos num período de permissividade, e é do ar do tempo que eu falo. De
toda parte nos pressionam para acabarmos com a experimentação, nas artes
e fora delas. Li um historiador de arte que defende os realismos e milita pelo
advento de uma nova subjetividade. Li um crítico de arte que difunde e vende
o ‘Transvanguardismo’ nos mercados da pintura”. São as primeiras palavras de
Lyotard, Jean-François, em seu O pós-moderno explicado às crianças.
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O crítico Roberto Pontual aplicaria, por exemplo, o termo barroco à nossa Geração 80. Mais do que uma reação a seus
pressupostos teóricos, a mostra Transvanguarda e culturas nacionais frustrou as expectativas dos artistas, e o debate parece ter
sido muito mais uma reação – mesmo ao aspecto mercadológico
– às intenções de Oliva. À sua suposta tutela, no mínimo. Embora Oliva fosse rejeitado, o uso feito por Pontual não teve a mesma
sorte. Ou azar. Filho do vale-tudo neoexpressionista dos anos 80,
o neobarroco logrou sucesso rápido e não foi questionado.
Na mirada que dispensaria um olho ao presente e outro ao passado, por alguma razão o olho voltado ao passado teria
se fixado no barroco. Segundo Guasch, como já foi dito, é a partir da referência ao maneirismo, utilizado por Bonito Oliva para
apresentar a Transvanguarda – que ele definidia precisamente
como olhar que teria um olho no presente e outro no passado –,
que tal isso se dá.
Teriam Severo Sarduy, Gilles Deleuze, Guy Scarpetta, Omar Calabrese, Francisco Jarauta, Jose Luis Brea, Massimo
Cacciari e Christine Buci-Gluksmann, realizado o mesmo olhar,
ao mesmo tempo em que se renovava o interesse pelo modo minimalista. De acordo com Anna Maria Guasch, isso favoreceu os
processos de contaminação entre dois conceitos estilísticos e
entre dois territórios culturais antagônicos, o minimal e o barroco, um caracterizado por sua estética fria, geométrica, lógica e
ascética, e o outro pelo excesso, a instabilidade, a metamorfose,
o caos, o labirinto, o fragmento, a complexidade, a dispersão e a
perversão. É Guash a afirmar:
dentre os teóricos e literatos mencionados, foi Omar Calabrese, quem, a partir da consideração de Sarduy de que o
barroco não reside tanto em um determinado período da
história da cultura, e sim em uma qualidade formal dos
objetos que o expressam, isto é, uma categoria estética,
[quem] propôs a denominação de neobarroco para qualificar um período dominado pelo discurso da contradição, o
choque, o entrecruzamento, o paradoxo e, principalmente, pela supervalorização do subjetivo diante do inócuo reducionismo formal.
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Ela vê qualidades que vão além do fato plástico. A “era
neobarroca”14 se oporia ao clássico, ao estável, à ordem; seria
turbulenta, flutuante e desestabilizadora a respeito do sistema.
José Luis Brea entendeu o neobarroco como uma definição de um mundo saturado de imagens visuais e afetado por
overdoses de comunicação: “Por acaso não é próprio do barroco
retornar sempre, retornar por ‘sistema’, por ‘espontaneidade’
do sistema? […] Porém sua forma específica resiste ao abuso de
analogias estritas. É outro barroco, outra economia, regulada
não pela simples repetição – nem ao menos pela variação? – mas
pelo desvio, pelo acidente, pela anomalia, pela fugitiva deriva” .
Assim, o neobarroco não é apenas saturação e overdose, mas alegoria, alegoria como representação simbólica de idéias abstratas
por meio de metáforas que apresentam uma coisa e expressam
outra. Nesse sentido, e citando Eugenio D’Ors e sua defesa da retórica e do metafórico além do puramente formal, Brea afirma
que toda forma seria revogável ou prolongável. No mínimo, insuficiente, incerta:
o que de fato importa em uma economia barroca da representação, é a estratégia, o procedimento enunciativo; não
o que se diz, nem mesmo o como se faz, mas sua eficácia
‘paratática’ para, no momento em que se leva a cabo um
enunciado, constatar a evidência de que algo fica sempre
insuficientemente dito.
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HOMENS DE PRETO: INDUMENTÁRIA E
IDENTIDADE NAS REPRESENTAÇÕES
ENTRE OS SÉCULOS XVII E XIX
MEN IN BLACK: CLOTHING AND IDENTITY
IN THE MUSICIANS DEPICTION’S
FROM XVIITH TO XIXTH CENTURY
Márcio Páscoa1

RESUMO: Entre os séculos XVII e XIX, a profissão de músico foi
assumida com exclusividade e a sua representação em pintura
mostra que a ascensão de condição social e de classe foi acompanhada por hábitos de vestir que trouxeram na adoção da cor
uma forte atribuição de identidade. Através da análise de situações pontuais, foi traçado aqui um breve panorama do uso da
cor preta na roupa dos músicos representados em pintura e como a cor homologou os profissionais. Passando pelos músicos
do Príncipe Ferdinando da Toscana, ao fim do século XVII, chegando aos icônicos Niccolo Paganini e Franz Liszt, o uso do preto
parece ter se firmado como revestimento de atributos necessários a consolidar a profissão.
Palavras-chave: Iconografia Musical; Moda e indumentária;
Franz Liszt; Niccolo Paganini; Toscana século XVII;
ABSTRACT: Between the 17th and 19th centuries, the
profession of musician was assumed with exclusivity and its
representation in painting shows that the rise in social and
class status was accompanied by habits of dress that brought a
strong attribution of identity to the adoption of color. Through
the analysis of specific situations, a brief overview of the use of
black in the clothes of musicians represented in painting and
how the color homologated the professionals was traced here.
Passing through the musicians of Prince Ferdinand of Tuscany,
at the end of the 17th century, to the both iconic instrument
players Niccolo Paganini and Franz Liszt, the use of black seems
to have established itself as a coating of attributes necessary to
consolidate the profession,
1 Professor Doutor Associado da Universidade do Estado do Amazonas.
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Keywords: Musical Iconography; Dress and clothing; Franz
Liszt; Niccolo Paganini; Tuscany 17th century;
A profissão de músico firmou-se no Ocidente ao longo
dos últimos séculos, não sem enfrentar preconceitos, estigmas e
diversidade de entendimentos sobre o que significa o ofício. Em
parte porque a capacidade de expressão artística não é uma exclusividade e pode perfeitamente satisfazer a quem se expressa
e a quem o presencia, dependendo unicamente da ocasião e dos
objetivos, sem exigências técnicas maiores. Ainda que na Idade
Antiga e na Idade Média, tanto a Música como o Músico tenham
sido entendidos de modos diferentes do atual, na altura do que
convencionamos hoje chamar de Renascimento a função musical passou a ser, em muitos lugares e esferas sociais diferentes, um ofício comparável aos serviços manuais e mecânicos. O
músico que tocava instrumentos ou cantava nas capelas particulares e nos serviços litúrgicos paroquiais também podia ser o
mesmo que tocava as danças nas festas e a música ocasional das
atividades de sociabilidade cortesã ou citadina, assim como frequentemente era demandado por seus patrões para outras atividades que complementavam seu acordo pecuniário, conforme
fosse seu grau de instrução e habilidades pessoais.
A exclusividade dos músicos em sua função está relacionada à formação de agrupamentos perenes e da exigência
de um serviço de música constante, para finalidades religiosas
muitas vezes, mas ainda para a movimentação de festejos profanos e, sobretudo, a partir do século XVII, para o teatro musical.
Foi justamente quando se marcou a posição desses artistas como profissionais exclusivamente musicais que se verificou um
conjunto de usos particularmente próprios que os mesmos passaram a praticar.
Um dos elementos que ajudou a marcar a posição social do músico no corpo comunitário foi a sua indumentária.
De algum modo, o músico prático já se valia da vestimenta para
identificar sua profissão e pertença quando integrante das corporações religiosas de que tomava parte, e assim o passou a fazer
também para os agrupamentos civis e militares como um distintivo de classe.
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A adoção do preto como cor que homologa os membros de uma orquestra ou coro ou os participantes de um concerto, foi, entretanto, um processo social mais longo. Os episódios
históricos de afirmação do vestir preto para exercer a profissão
até podem se vincular em parte ao uso do traje clerical. Afinal,
a música ocidental teve no meio eclesiástico cristão uma parte
incontornável do seu desenvolvimento teórico e prático.
Conflito de posições em Florença ao fim do século XVII
O conjunto de quadros pintados por Anton Domenico
Gabbiani (1652-1726) que retratam os músicos a serviço do Grão
Príncipe Ferdinando da Toscana (1663-1713) é um testemunho
eloquente de um conflito identitário e, portanto, social, no meio
musical.
Gabbiani, filho do Proveditore del Tinello do Grão
Duque Ferdinando II (1610-1670), que permaneceu até o tempo
de seu sucessor Cósimo III (Hugford, 1762, p. 2), foi inicialmente educado em sua Florença natal, havendo passado pelo ateliê
de Valerio Spada (1613-1688), que o instruiu no desenho de letras capitulares e de figuração dos livros que se copiavam no seu
mosteiro jesuíta. Daí seguiu para avaliação de Giusto (Justus)
Sustermans (1597-1681), afamado retratista da corte dos Medici,
e continuou os estudos com Vincenzo Dandini (1609-1675), discípulo de Pietro da Cortona (1596-1669).
Mas Gabbiani não era de família que se enquadrasse
no baixo estrato de serviçais do granducado, como prova o fato
de seu irmão mais velho ter se doutorado em Leis, tornando-se
eclesiástico, e subido ao prestigioso posto dos giudici criminali
degli otto, tribunal superior florentino, abaixo somente das decisões do Granduca.
Isso explica como Gabbiani encontrou guarida na célebre Accademia Fiorentina em Roma, onde passou três anos,
ao final dos quais se dirigiu para Veneza para estagiar com o
célebre retratista Sebastiano Bombelli (1635-1719). De retorno à
Florença, onde se estabeleceu profissionalmente, passou a atuar
em projetos de arte sacra e na especialidade do retrato. O Príncipe Ferdinando de imediato lhe encomendou muitos retratos
para seus apartamentos do Palácio Pitti e das suas vilas (Hugford, 1762, p. 6). As obras aqui em questão são datadas do período
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entre 1684 a 1687 (Hill, 1990, p. 561), havendo mesmo registros
específicos de pagamento feito a Gabbiani em julho de 1685 para
vários retratos destinados à Vila do Pratolino, para onde foram
destinados os quadros com os músicos (Chiarini, 1976, p. 333).
Figura 1 – Anton Doenico Gabbiani - Músicos do Grand Príncipe
Ferdinando.* Óleo sobre tela, 140x233cm. Inventário nr1890,
n. 2805. Galleria Palatina, Palazzo Pitti, atualmente na Galleria
dell’Accademia, Museo degli Strumenti Musicali. Foto do autor.

Fonte: Do autor.
*Identificação provável, da esquerda para direita: Pietro Salvetti, Federigo Meccoli, Giovanni Battista Gigli, G. Asolani, músico
não identificado (da família Veracini ou Asolani?), Antonio
Veracini e Francesco Veracini

O quadro, que parece ser o mais antigo da série produzida por Gabbiani, tem um genérico título que esconde a identidade oficial do agrupamento, o qual provavelmente tocou as
óperas dadas anualmente, por entusiasmo e estipêndio de Ferdinando, no Pratolino. Esse espaço familiar construído em fins do
século XVI e abandonado poucas décadas depois, foi restaurado
para as funções cênico-musicais acontecidas entre 1679 e 1710,
sempre no mês de setembro. Os músicos do quadro são indiscutivelmente os integrantes de uma orquestra, pois sua composição orgânica está fechada: da direita para a esquerda veem-se
dois violinistas, dois violistas e os três integrantes do basso contínuo, sendo um alaudista/guitarrista, um cravista e um violoncelista. A formação evidencia a escrita orquestral a cinco partes
(2 violinos, 2 violas e baixo contínuo) usada nos tutti orquestrais
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do período; o que o quadro nos expõe é o tratamento costumeiro dos teatros do norte italiano desse tempo, com distribuição
a um instrumentista por parte, exceto o baixo contínuo. Quase
todos usam roupas coloridas de cor lisa exceto o alaudista Gigli,
que usa um casaco estampado de grandes motivos florais, e os
seus companheiros do baixo contínuo, que estão vestidos muito
sobriamente.
Os violinistas devem ser Antonio (em pé) e Francesco
Veracini (Hill, 1990, p. 546). Eles estiveram envolvidos nas produções operísticas do Pratolino desde 1677 até pelo menos meados da década seguinte (Hill, 1990, p. 546). Se feito o quadro em
1685, Francesco Veracini (1638-1720) e seu filho Antonio Veracini
(1659-1733) teriam por volta de 47 e 26 anos respectivamente. Enquanto o pai adquiria cidadania florentina em 1685, o mais novo
gozava de algum apoio e encorajamento de Ferdinando e sua avó,
a Grã-Duquesa Vittoria della Rovere (1622-1694), a qual assumira
as responsabilidades maternas do Grão Príncipe quando a mãe
deste voltou para a França. Antonio Veracini foi colecionador e
provavelmente negociante de instrumentos musicais, não somente violinos. Tais atividades foram provavelmente continuadas a partir de seu pai, cujo testamento já registrava muitos
instrumentos e quadros. Este havia sido músico regular na Catedral e nas apresentações semanais de oratórios sob o estipêndio
da Congregação de San Filippo Neri; com sua aposentadoria em
1708, Francesco deve ter repassado as posições a Antônio, que
já era maestro di capella dos teatinos de San Michele, onde ficou
por 30 anos. Antonio pode ter alcançado posição mais privilegiada que o pai, uma vez que, como violinista e compositor, providenciou e tocou música para apresentação de oratórios, sob contrato regular ou ocasional, com metade das confraternidades
religiosas laicas de Florença, atividade de grande visibilidade e
prestígio (Hill, 1990, p. 554). Aparentemente mais discretos ao
lado deles no quadro de Gabbiani, os violistas devem ser membros da família Asolani, pois quatro deles estiveram a serviço dos
Médici, sendo que, destes, à época do quadro, somente Giovanni
Francesco estava documentadamente em atividade (Kirkendale,
1993, p. 394; 399-400). Os encômios de Giovanni não passavam
de 8 scudi, mesmo acumulando as funções de um irmão seu falecido e ainda que tivessem os Asolani servido a um seleto e estimado grupo chamado de balli ou concerto dei franzesi ou franzosini (Kirkendale, 1993, p. 394; 399-400). Não se descarta ainda
que um dos violistas (sentado) pudesse ser mais um membro da
família Veracini, em vista de alguma similaridade de traço (ele
aparece também em outro quadro do grupo instrumental em
que está presente o Príncipe Ferdinando).
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A aparente junção de dois ou três gostos de vestir, que
se observa nos músicos da orquestra de Ferdinando, pode se referir a costumes e estratos sociais da sociedade florentina do momento. A completar o quadro estão dois homens que possuíam
vínculos com meios religiosos: Meccoli, organista da catedral local, que usa casaco preto, e o erudito violoncelista Pietro Salvetti
(1636-1697), que usa um casaco acinzentado escuro, ou preto e se
encontra no primeiro plano de luz que Gabbiani elaborou vindo
da esquerda para a direita. Apenas Salvetti e os violinistas usam
uma gravata borboleta fechando o jabot, escondendo as voltas
que normalmente a tradicional cravat dava no pescoço do homem, como se vê nos demais personagens. O costume veio da
França daqueles dias e lembra a influência dessa cultura sobre
a da Toscana, impulsionada talvez pelo casamento do monarca
vigente, Cosimo III, com uma francesa (Cont, 2012, p. 142).
Extratos altos e médios da corte florentina passaram
a dar muito apreço à moda desde o fim da Idade Média, e sendo a
indústria têxtil um dos principais recursos econômicos da Toscana, tecidos foram desenvolvidos ou obtidos nas trocas comerciais a tal ponto que a exuberância das vestes chegou a provocar
a edição da Prammatica sopra il vestire, um conjunto de 7 fascículos contendo normatização, com força de lei, concernente
ao vestir. Editada entre 1384 e 1467, sua intenção era censurar o
luxo das roupas, considerado exibicionista e não decoroso com
a vida pública.2 A Prammatica foi mais comumente destinada às
mulheres, uma vez que aos homens se impunha o uso do lucco,
uma toga solta, de cor escura, normalmente preta. Assim, esse
édito refletia um tipo de ética emanada de códigos de conduta
seguidos por irmandades religiosas e congregações, às vezes laicas, que consideravam o luxo um pecado, concepção por demais
disseminada no mundo católico durante a Idade Moderna, embora nem sempre seguida.

2 Statuti del Comune di Firenze. Prammatica sora il vestire. Recuperado de: https://www.archiviodistato.firenze.it/inventari/s/statuti/dati/prammatica.html
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A própria Pintura do trecento em diante atesta que
tais normas de decoro, mesmo que associadas às narrativas de
tragédias pessoais e comunitárias que apareciam com o tempo
para amedrontar usuários, foram deixadas de lado por grande
parte da sociedade, e não só mulheres. Cosimo I (1519-1574), por
exemplo, gostava de cores vivas e mesmo do amarelo, cor associada em outros lugares da Itália a grupos marginalizados como
judeus ou prostitutas (Currie, 2016, p. 142). Assim, o desejo pela
indumentária se deu a tal ponto que o ato de ir às compras para
obter adereços, tecidos e peças de roupas prontas, se tornou realidade relativamente comum em começos do século XVII na sociedade florentina (Currie, 2016, p. 59). O mais comum, entretanto, seria o comprador adquirir o tecido e os acessórios, contratar
um artesão (alfaiate, costureiro, etc) e supervisionar a confecção
do traje. Mesmo que as mulheres em Florença tenham sido responsáveis por certas despesas com roupas suas ou de seus filhos
e marido, conforme atestam recibos e fontes similares (Currie,
2016, p. 60), a tarefa de percorrer lojas para a grande maioria dos
florentinos era, por prática social, uma tarefa mais masculina;
aparentemente, pessoas de ambos os sexos tinham desenvolvido
em cidades comerciais como Florença uma noção perspicaz de
negócios e sabiam distinguir bons produtos e sua relação com
bons preços, a ponto de ser natural que muitos homens cuidassem da compra do enxoval, inclusive roupas íntimas, para irmãs
e filhas. Florentinos abastados podiam comprar seda, lã, linho,
couro e tecidos adamascados, tafetá e cetim inclusive, com facilidade durante o seicento, e tinham grande número de fornecedores na cidade e em muitos outros lugares (Currie, 2016, p.
66). A preferência masculina entre os séculos XVI e XVII era por
tecidos leves, onde raramente aparecia o veludo, e sobejava a seda lisa, como parecem estar usando os Veracini, ou a seda com
motivos pequenos de estampa, costurados ou bordados, ficando
cada vez maiores perto do fim do século, como se vê no casaco
de Gigli.
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Figura 2 – Anton Domenico Gabbiani. Trio de músicos do Grand
Príncipe Ferdinando. Retrato de Vincenzo Olivicciani, Antonio
Rivani e Giulio Cavalletti. Óleo sobre tela, 144x153cm. Inventário
nr1890, n. 2807. Galleria Palatina, Palazzo Pitti, atualmente na
Galleria dell’Accademia, Museo degli Strumenti Musicali. Foto
do autor.

Fonte: Do autor.

Em outro quadro da série de Gabbiani se observa um
trio de músicos a serviço de Ferdinando e as diferenças de representação das suas imagens induzem a crer numa maior distância entre suas condições sociais. Nessa obra, a identificação dos
três cantores se dá porque seus nomes estão visíveis nas partituras que trazem diante de si. Da esquerda para direita veem-se
Vincenzo Olivicciani (1646/7-1726), Antonio Rivani (1629-1686) e
Giulio Mara Cavalletti (1668-1755). A pintura deve ter sido executada entre 1685 e 1686, quando Rivani faleceu e enquanto Cavalletti não tinha se transferido a Bolonha (c.1687). Os três são
cantores castrados e seus encômios eram muito superiores aos
dos músicos da orquestra. Olivicciani, a despeito das origens pobres, como a imensa maioria de seus pares, já ganhava 23,5 scudi
aos 25 anos, por força de seu contrato com os Medici, aproximadamente seis vezes mais que um instrumentista comum (Kirkendale, 1993, p. 409). Ele foi praticamente um cantor exclusivo do
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granducado da Toscana, sendo alguns anos emprestado à corte
de Viena, mas com raríssimas aparições em teatros públicos no
geral. As suas vestes negras são obviamente resultado da sua posição sacerdotal e contrastam com a dos colegas a seu lado. Rivani e Cavalletti estavam em posições opostas na carreira. Enquanto o primeiro era muito experiente, já tendo estado a serviço da
corte francesa e figurado na estreia de alguns dos mais significativos títulos musicais do seu tempo, o segundo era muito jovem
e ainda no início de uma trajetória promissora e movimentada
que o levaria a muitas cidades e posições de grande destaque.
Para além das vestes muito elaboradas e absolutamente integradas à última moda daquele momento, destaca-se
o fato de que Rivani e Cavalletti usam maquiagem facial, a qual
esconde quaisquer marcas decorrentes da idade, do cansaço e
da condição de saúde. Estas já se vêem em Olivicciani, um tanto
diferente do pálido mármoreo que dissimula certo ar feminino
no jovem Cavalletti. Essa dissimulação também se percebe na face rosada de Rivani, que lhe dá o ar de saúde que possivelmente
não tinha e o faz parecer mais jovem que Olivicciani, ainda que
na verdade fosse vinte anos mais velho que este e tenha padecido
de doenças que o levaram a uma morte precoce.
Esse grande cuidado com a maquiagem foi subterfúgio muito comum no século XVII e as perucas também atuavam
nesse sentido dissimulatório, uma vez que o volume e a cor do
cabelo natural não podiam ser vistos. A maquiagem, a peruqueria e todo o conjunto de artes e atos do ornamento, como o
vestuário, o enfeite, a decoração, aplicadas ao rosto e ao corpo,
pretende simular virtuosismo nas aparências e conforma-se na
ideia de Platão – e o século XVII é um século de moral platônica
sob fogo de ataques antiplatônicos – de que a toalete é superficial, enganadora, indigna, ilude as pessoas quando empresta as
roupagens de uma beleza outra que não a original (Lichtenstein,
1994, p. 46;50). Isto não se aplica exclusivamente à kosmetiké,
o conjunto dos disfarces proporcionados pela toalete, mas é o
que a teoria platônica pensa da Pintura como um todo. Nesse
sentido, o ato de pintar é por si só um ato de disfarçar uma lacuna ou um defeito, pois desnaturaliza a aparência, como que
corrompendo a verdade da natureza. A pintura seria então uma
forma de corrigir os defeitos desta (Lichtenstein, 1994, p. 51).

Imagem: Revista de História da Arte – 333

O problema na toalete dos indivíduos, assim como
na pintura, é que essa invenção constitui um outro indivíduo
ou uma outra realidade. Assim, tal como a ilusão, faz desaparecer as referências do sujeito, permite um novo sujeito, ou
mesmo uma ampliação do existente, impossivelmente distinto entre o seu essencial e suas representações. Mas quem na
condição desses castrados não recorreria à toalete? Comumente de infância pobre ou obscura, criados na casa de muitos irmãos ou de pais ausentes, em uma vila igualmente pobre
ou num arrabalde perdido no interior das províncias, sob o
forte interesse de lucro monetário ou institucional dos adultos que os castraram, eles eram fortemente treinados para
um desempenho musical, sempre numa espécie de contrato
de risco, para alcançar o que, em termos de virtude artística,
poucos poderiam alcançar e com isso frequentar, integrar e
sobreviver em um meio social de outros requisitos, exigências,
decoro e comportamento, com pessoas de origens diversas
com as quais sempre estariam em descompasso - de origem,
em relação aos senhores; de posses e atenção, em relação aos
demais empregados. Assim, a toalete não apenas ornamenta o
corpo e suas vidas, como os resgata de uma realidade insípida
e os transporta a um mundo onde proporcionam também eles
a fantasia a quem os assiste; a solução aristotélica da existência de um modelo platônico onde não mais se encaixam.
Logo se vê que esse é também o ofício do pintor. E este,
desde o momento em que pinta, já sabe que não estará nunca de
conformidade moral com a obediência à verdade essencial. Uma
vez feito isso, ele sabe que seu ato não é o do filósofo, e ao tempo
de Gabbiani a filosofia moral era de orientação platônica. O pintor sabe, como Gabbiani devia saber, que a ilusão e a fantasia são
a fonte do prazer e do desejo, e como já dizia Quintiliano, um dos
poucos retóricos da Antiguidade Clássica lidos no século XVII:
“outros também se deixam levar pelas aparências, por rostos depilados e polidos, por cabelos ondulados presos com grampos,
brilhando com uma cor artificial, estes descobrem mais beleza
do que poderia oferecer a natureza não alterada” (Lichtenstein,
1994, p. 111).
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Figura 3 – Anton Domenico Gabbiani. Trio de Músicos do
Gran Príncipe Ferdinando com escravo mouro. Óleo sobre tela,
141x208cm. Galleria Palatina, Palazzo Pitti, Inventário nr1890,
n. 2802., atualmente na Galleria dell’Accademia, Museo degli
Strumenti Musicali. Foto do autor.

Fonte: Do autor.

Num terceiro quadro da série de Gabbiani, os contrastes da representação ultrapassam a dimensão social e vão se
antagonizar numa esfera quase metafísica. A obra é francamente idealizada sob as influências cortonescas e venezianas que
pesaram na formação do autor. Está presente o intenso e sólido
colorido de primeiro plano sobre fundo escurecido e monocromático, com saída lateral para um horizonte semi-crepuscular,
que se observa em Carlo Maratta (1625-1713), com quem Gabbiani teve contato em Roma. Também se vê claramente a busca por maior expressão dos retratados a partir do jogo da cor,
que o florentino aperfeiçoou com Bombelli mesmo já tomando
conhecimento do efeito pela impressionante coleção de pintura
veneziana do cardeal Leopoldo de Médici (1617-1675), irmão de
Ferdinando II (Hugford, 1762, p. 6). Como dizia o erudito historiador da arte Pellegrino Orlandi (1660-1727), Gabbiani “riusci
con buono colorito, con migliori invenzioni” (Orlandi, 1719), ou
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seja, junta à cor a inventio retórica, para realçar a escolha correta do argumento da obra. A base de tal argumento é aqui uma
apropriação da sacra conversazione, termo que se aplicou para
um tipo de pintura religiosa em que a Virgem e o Menino Jesus
aparecem ladeados por figuras de santos, coexistindo todos em
iguais dimensões físicas, num mesmo espaço e luz, que muitas
vezes é diferente do plano restante da obra, para ressaltar a conexão espiritual dos personagens, a partilha de uma emoção
comum e sobretudo flagrar um processo dialético em construção (Gauk-Roger, 2003). Nesta elaboração de Gabbiani, os personagens da conversa que os conecta em torno de um tema próprio, são três músicos - cravista, violinista e cantor, flagrados em
meio a ensaios para a interpretação de alguma obra musical de
cunho operístico. Aqui a pintura não apenas os identificou nas
suas extrações sociais como o fez num plano filosófico-ideológico. Primeiro, deve-se destacar da composição o jovem mouro
que empunha um papagaio. Ele é um personagem real identificado como um servidor da corte medicea numa composição de
Gabbiani dessa mesma altura em que estão também dois anões
e um bufão.3 No quadro dos músicos ele empresta sua imagem
para uma composição alegórico-simbólica que remete possivelmente a um enredo ficcional de uma ópera que foi encenada na
corte toscana em 1685, intitulada Caligola delirante, de Giovanni
Maria Pagliardi (1637-1702), então contratado como professor de
música do Príncipe Ferdinando.
No quadro de Gabbiani, o cantor vestido de azul é
quase certamente o castrado Francesco de Castres (c.1650-1724),
popularmente chamado Checco (Cecchino, Checchino), trazido
para Florença ao custo elevadíssimo de 142,6 scudi e que muito
ruído causaria por causa de sua relação amorosa com Ferdinando (Kirkendale, 1993, p. 438). A cor de sua indumentária é propositalmente contrastante àquela do músico sentado ao cravo. Mas
este não é necessariamente um cravista, como já se viu do quadro precedente. Ele é seguramente um cantor castrado mais experiente que ensaia a jovem estrela contratada por Ferdinando,
assim como Rivani o faz no quadro com Cavalletti ao lado de Olivicciani. O que o indica são as mesmas circunstâncias musicais,
3 A obra em questão pode ser identificada como Ritrato di quatro servitori
dela corte medicea (c.1684-7). Óleo sobre tela. 215x140cm. Galleria Palatina ed
Appartamenti Reali. Invent. 1890, n.3827.
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associadas à constatação de sua maquiagem facial e a casaca vermelha de custosa fatura. Se se trata mais uma vez de Rivani ou
de Carlo Antonio Zanardi (1657-1704), outro castrado experiente
sob contrato de Ferdinando, por acaso contratado em 1685 também, não importa tanto como o aspecto simbólico que Gabbiani
parece propositalmente ter explicitado com o colorismo usado
nas vestes dos músicos.
Gabbiani parecia consciente do poder eloquente da
cor e de sua força retórica. Se assim o for, o cravista/cantor é como uma antítese da figura de Castres, embora com ele se complete numa representação geral: Castres de aparência frágil e
preocupada, tem casaco de base azul, a cor da espiritualidade
– talvez para aludir à sensações dos que experimentaram sua
musicalidade e desempenho – com detalhes brancos referentes
à pureza, complementar de uma beleza metafísica. Já sua gravata borboleta e as mangas de suas vestes são vermelhas como os
laços de sua partitura em que ensaia um dueto com texto sobre
infidelidade4, ato dúbio sempre, pois aqui se entende infidelidade também como o ato de iludir a verdade.
O outro cantor que o ensaia ao cravo olha o observador do quadro como quem foi interrompido repentinamente
pelo flagrante, enquanto realizava seu trabalho. Ele está de casaco vermelho, a cor quente dos assuntos terrenos, da “senhoria, de reis, cardeais e grandes personagens” (Dolci, 1565, p. 24),
casaco este de detalhes amarelos, talvez símbolo do ouro e da
riqueza, do sucesso profissional e material, mas com gravata e
mangas azuis. Ele está a preparar o outro cantor ao pé de si, em
tom de confiança e calma que só a serenidade da experiência ou
o conhecimento dos meandros da corte lhe poderiam ter dado.
O equilíbrio entre ambas as figuras é, precisamente, a mediação
entre a verdade, desejada mas insossa, e a ilusão, necessária e
prazerosa, ainda que por vezes dolorida; é uma alegoria da maturidade/experiência e a juventude/aprendizado, entre os que
sabem que a toalete cria outros personagens para além do real,
em vez de submeter e aprisionar o sujeito essencial.

4 A partitura na estante do quadro que motiva o ensaio é um dueto e está intitulada É destin ch’io segua infedel. Deve ser muito provavelmente, pela única
cópia avulsa manuscrita sobrevivente, de autoria de Bernardo Pasquini, operista muito conhecido na época.
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Ao centro, de modo não menos importante, está um jovem violinista. Ele é quase certamente Martino Bitti (1655/6-1723),
um protegido de Pagliardi, vindo de Gênova para a corte dos Medici também no ano de 1685 (Kirkendale, 1993, p. 432). Ele traja
preto integralmente, mas por usar a cravat e o jabot que se vê nos
demais personagens destes quadros, sabe-se que não é padre e a
sua documentação biográfica confirma sua condição civil.
Vestir-se de preto àquele tempo emprestava dignidade e gravidade ao usuário (Currie, 2016, p. 99) e diante da mudança abrupta das modas desde o trecento, como se viu, o uso
da roupa preta tornou-se uma moda anti-moda, um pouco a recusa de ceder às variações que foram se tornando constantes e
sofisticadas. Ao menos 09 de 14 autores conhecidos e estudados
sobre o estudo da cor em Itália nos séculos XV e XVI defendem
a permanência do preto (Gavel, 1979, p. 138) como parte de composição colorística em obras e elaborações decorativas. Dentre
estes destaca-se Lodovico Dolci, humanista, homem de letras –
tradutor de Cícero - e teórico de arte, que argumenta que a cor
negra é a dos togados, como os advogados, procuradores, notários, médicos, filósofos, frades, dentre outras condições, porque
denota virilidade, temperança e firmeza, não podendo ser esta
cor confundida ou transformada em outra (Dolci, 1565, p. 25),
ao que se pode deduzir e acrescer que é a cor dos sábios, estudados e dignos do alto respeito no seu ofício, como o virtuose
musical. Bitti, que teve vida modesta e discreta em Florença, se
comparada com a escandalosa e movimentada vida dos cantores seus colegas, pode se enquadrar no caso por ser considerado um virtuose do seu instrumento. Ele é colocado no quadro
justamente para equilibrar a composição dos cantores, uma vez
que estes, sobre base azul ou vermelha, congregam mais cores
e, com isso, o “indicativo de mentes bizarras e cheias de apetites
diferentes” (Dolci, 1565, p. 25).
O preto como sinal de moderação foi popularmente
usado desde os tempos de Baldassare Castiglione, uma vez que o
seu personagem Federico Fregoso já recomendava o uso comum
do preto no ambiente da Corte, ou ao menos o tom mais escuro,
por considerar grave e repousado (Castiglione, 1965, p. 126), e Federico ainda elogia o uso frequente que os espanhóis faziam da
indumentária em negro. Claro estava que o uso de roupas masculinas pretas já passara a certo grau de popularidade quando
o cinquecento chegou a termo e mesmo depois disso. Uma vez
que esta cor em roupa era obtida por procedimentos diversos,
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embora não custosos, um grande número de usuários de diversas profissões vestiu roupas negras na Toscana. Livros de contas
de alfaiates de fora de Florença revelam que os clientes comuns
que compravam regularmente roupas pretas incluíam oficiais
militares, proprietários de albergues, barbeiros, marinheiros,
sapateiros e construtores, alguns deles pagando menos por materiais baratos (Currie, 2016, p. 100). Vários tecidos de outras
cores custavam realmente muito caro, como carmim, violeta
profundo, verde escuro, púrpura, azuis claros, as cores rebaixadas e os tons acinzentados. Mas o uso de tons diversos de preto,
determinados pela variedade e qualidade dos materiais empregados, igualmente esteve em larga demanda e isso podia indicar,
pela carestia e raridade do traje, a estatura socioeconômica do
usuário. Só dessa maneira seria possível ter ideia das posses dos
usuários: uma vez padronizados pelo uso das vestes negras, os
comerciantes e diversas outras classes profissionais de Florença, mas também do Norte da Itália, recorriam ao preto como um
disfarce, uma maneira de mascarar desejos, de controlar vaidade e excessos de masculinidade, como pré-requisito de sobrevivência nos negócios e na própria corte (Currie, 2016, p. 107). Se a
estratégia de não aparentar sua riqueza e seus gostos funcionava
nos negócios e no trato público, o ambiente da Corte retornou ao
preto com ainda mais força do que usara antes, na medida que
também servia aos negócios de estado e da diplomacia. Embora
existisse uma atribuição das vestes pretas como parte de um decoro seguido e influenciado pela Corte espanhola, está suficientemente provado que o uso ibérico começou praticamente ao
mesmo tempo que no norte italiano (Currie, 2016, p. 107), sendo
um dos precedentes mais interessantes para o uso do preto como símbolo de manifestação político-estético-diplomática a já
sabida adesão a roupas negras por Filipe de Burgúndia, o Bom,
para protestar contra o assassinato de seu pai, João Sem Medo,
em 1419. Os cortesãos fiéis a Filipe adotaram a mesma moda a
partir daí e o uso teria se espalhado e normalizado o hábito.
O vermelho e o preto (e o azul) na roupa dos músicos durante
o Século das Luzes
Urge em algum momento de uma pesquisa como essa
enfrentar uma questão sem resposta fácil. Mesmo que se perceba
o cuidado dos retratados em suas escolhas de traje com que seriam imortalizados em Pintura, muito pouco se sabe documentalmente a respeito desse processo de escolha e sobre a inclusão
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de particulares tipos de roupa (Ribeiro, 1995, p. 94). Sabe-se que
o processo por vezes era mediado entre o pintor e o retratado, às
vezes para atender ao dedicatário ou em respeito ao decoro da
finalidade a que atendia a obra. O fato é que o século XVIII viu
firmarem-se algumas escolhas para a retratística de músicos.
O uso do vermelho para representar os virtuoses e as
jovens estrelas ascendentes passou a habitar costumeiramente as telas. O célebre retrato que hoje se difundiu com grande
popularidade como sendo de Antonio Vivaldi (1678-1741), é um
destes exemplos, e ele é facilmente encontrado a dois cliques de
uma busca na internet.5 Mas o quadro, pertencente ao espólio
do Padre Martini, hoje exposto em Bolonha, traz por referência
unicamente a inscrição de “virtuose veneziano” e a data de 1723.
Tais dados, somados a diversas evidências iconográficas, apontam para Vivaldi como sendo o indivíduo retratado. Um destes
elementos é justamente a cor cardinalícia que colmata a ideia da
virtude já sugerida no violino, símbolo do intérprete, e da pena
com a partitura, que representa a habilidade do compositor. A
obra de Vivaldi foi internacionalmente conhecida em seu tempo, chegando a ser largamente editada, copiada e interpretada,
não devendo ter sido por acaso que o anônimo pintor italiano
usou o conjunto de elementos iconográficos para o representar.
Posteriormente, o vermelho esteve presente nos muitos retratos
de grandes autores de internacional dimensão e até mesmo se
usou na representação de jovens músicos amadores que buscavam a associação da ideia para enriquecer sua imagem perante
seus círculos sociais. E o foi a tal ponto que os jovens virtuoses
das orquestras ou os músicos destas, que ocupavam funções de
destaque, eram retratados com a casaca vermelha.
Mas, curiosamente, o uso do azul foi também muito
frequente. Se por causa de seu caráter espiritual, em oposição ao
vermelho mais terreno, ou de alguma melancolia que ele parece
ter sugerido, ou ainda porque a cor em roupa era uma novidade de cara feitura na moda do tempo, a verdade é que a história do pigmento vindo de fora da Europa ganharia um reforço
importante com a obtenção sintética de Diesbach, que chamaria seu invento de “azul prussiano”. Inúmeros retratos com personagens usando roupas com tons de azul, dos mais claros aos
5 A imagem pode ser apreciada e baixada deste link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vivaldi.jpg. Ou pode ainda ser verificada no seu acervo
original, o Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna: http://
www.bibliotecamusica.it/cmbm/scripts/quadri/scheda.asp?id=279
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mais profundos, foram produzidos no século XVIII. O vermelho
e, sobretudo, o azul parecem ter sido razoavelmente usados na
intenção de padronizar as vestes dos músicos.
Figura 4 – Giovanni Pannini. Festa musical dada pelo Cardeal
La Rochefoucauld no Teatro Argentina de Roma em 1747, pela
ocasião do Dauphin filho de Luis XV (detalhe). Óleo sobre tela,
207x247cm. Musée du Louvre, Inv.414.

Fonte: Do autor

Essa escolha aparece em muitos quadros do século
XVIII, como aquele pintado por Giovanni Paolo Pannini (16911765) em 1747 para registrar a comemoração do casamento do
filho mais velho de Luís XV da França. O quadro refere-se aos
festejos acontecidos em três noites, 12, 13 e 15 de julho de 1747,
sob organização do preposto do rei francês em Roma, o cardeal
La Rochefoucauld. O religioso viveu de 1743 a 1748 junto à corte
papal para intermediar assuntos de interesse de seu país, e escolheu fazer a festa no Teatro Argentina de Roma por uma série
de fatores, dentre eles a proximidade de sua residência e a estrutura cênica e de pessoal com que ali se contava. A ideia era fazer
daquele momento uma ocasião grandiosa, para a qual compareceram toda a prelatura e nobreza que havia em Roma. Destes
se destacam, no quadro, os vinte e um cardeais ali residentes,
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inclusive o duque de York que estava a acompanhar o rei inglês,
além de diversos embaixadores, cavaleiros, oficiais de estado
etc. (Rinaldi, 1978, p. 61).
A elaboração cênica ficou a cargo de Giuseppe Pannini, filho do pintor, sendo ambos igualmente decoradores que devem ter atuado na oportunidade. No recorte central do quadro,
vê-se o palco do teatro ocupado no primeiro plano por figuras
régias ao centro, ladeadas por parte da orquestra. Esta estende-se pelo cenário construído logo atrás e mistura-se a outras figuras cênicas, que podem propositalmente representar os intervenientes das obras cantadas nas três noites.
Mesmo que associados aos libretos existentes com
as notícias de jornal, somente se sabe o nome do compositor da
música ouvida na última noite, que provavelmente é o mesmo
das demais ocasiões precedentes. Tratou-se do célebre Niccolo
Jommelli (1714-1774), que ainda não estava no ponto mais alto da
sua carreira de operista. Ele logo conseguiria o emprego de vice-mestre de capela da Capella Giulia, a principal do Vaticano, ofício que pelo impedimento de avançada idade do titular, colocou
Jommelli na posição de músico de maior importância e poder na
estrutura da corte papal.
A orquestra no quadro está composta de 37 violinos
e violas (sem se dar por certeza os números de cada), todos acumulados ao centro do cenário em três filas, em cuja primeira se
veem nas extremidades dois fagotistas de cada lado. A meio da
segunda fileira, pontificando o centro do conjunto, aparece o
único violinista de pé, provavelmente o mestre do concerto e seu
diretor musical do conjunto. Ele veste vermelho, assim como outros dezoito colegas das três fileiras, estando os demais em azul.
Igualmente de azul estão todos os músicos do palco. Eles são oito
músicos de baixo contínuo, divididos, como sugere o pelotão de
violinistas e violistas, de modo simétrico: um cravista e três violoncelistas e contrabaixistas de cada lado. A cor de suas roupas
pode se dever ao fato de o vermelho estar sendo usado pelas figuras centrais, que representam personalidades de destaque político social no evento. O quadro ainda exibe outros instrumentistas de sopro divididos de modo simétrico entre a indumentária
azul e a vermelha, caso de oboístas e trompetistas vários, distribuídos do centro à parte superior do cenário.
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É possível que a combinação colorística aqui atenda
a finalidades mais cênicas do que sociais. Ainda assim, o uso do
vermelho parece apelar ao já sabido quesito das virtudes e a ausência do negro pode refletir a população de prelados e embaixadores que povoam intensamente a sala de espetáculos.
A hipótese do uso aleatório das cores não tem razão
de ser numa obra elaborada por um dos mais renomados especialistas em vedute do século XVIII, como era Pannini, capaz
de uma representação atenta aos mínimos detalhes. Deve-se
lembrar que esta é considerada uma das obras mais representativas da vida social romana a meio do Grande Século
(Rinaldi, 1978, p. 61).
Ainda assim, a questão permanece aberta sobre o uso
das vestes do músico fora do contexto de exibição teatral. É possível obter uma boa medida a partir dos quadros da iconoteca
do Museo Internazionale e Biblioteca della Música di Bologna.
O acervo foi formado a partir de obras do século XVIII, quando o
patrono da instituição, o Padre Martini, resolveu colecionar retratos dos maiores compositores seus contemporâneos. Os mais
de 200 quadros inventariados hoje excedem não só as obras adquiridas por Martini, como envolvem pessoal não artístico. Muitas das obras foram pedidas por Martini diretamente aos artistas e estes seguramente se viram representados corretamente
em tais trabalhos.
Separados apenas os quadros do século XVIII, tem-se
uma predominância do uso de vermelho nas casacas que vestem
os músicos retratados, contando cerca de 33 obras. Mas se forem
consideradas as primeiras décadas do século XIX e os trabalhos
anteriores ao século XVIII, a cor preta é disparadamente a mais
usada nas vestes dos artistas retratados, somando 80 quadros.
Deve-se ressalvar que tanto os quadros do século XVII quanto alguns do setecentos são de músicos membros da igreja ou a seu
serviço, daí as vestes negras inflarem a contabilidade desse tipo
de representação, porque tais músicos sempre se fizeram representar conforme o decoro de sua função, sendo religiosos ou
não. Mas por volta dos últimos anos do século XVIII em diante,
parece decair bastante o uso do vermelho na representação indumentária de artistas laicos.
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O predomínio da cor negra na indumentária do século XIX
Claro que o fenômeno não se construiu num dia,
ou em um ano e nem mesmo em só uma década. O preto já era
muito usado no mundo mediterrânico quando chegou ao século
XIX. No caso da Espanha, especialmente para a segunda metade de Oitocentos, a indumentária preta era não só o símbolo de
autoridade masculina, como da masculinidade em si e com isso
uma distinção social de poder.
Nesse caso, operaram-se também éticas e verdades
internas, pois o preto era a representação histórica de líderes
significativos para propósitos nacionalistas e ideológicos, como
Carlos V e Felipe II (McKinney, 2012, p. 78-86). O modelo então
era Carlos V, iconicamente vestido em preto por Tiziano Vecellio
(1548), e tal hábito de indumentária havia sido trazida pelo nobre da corte de Burgúndia. O costume do preto ampliou-se pelos
40 anos de monarquia de seu sucessor, pois Felipe II só se representava de preto, a tal ponto que a cor virou símbolo não apenas
da própria monarquia, mas da nobreza e mesmo da burguesia
que desejasse circular na Corte. O preto se tornara um símbolo
de poder e sobriedade e marca de uma dinastia que unira a Espanha a partir de 1516, suficientemente forte para influenciar até o
Novo Mundo (Harvey, 1995).
De par com tal viés nacionalista, a adoção do severo
negrume do vestuário masculino pós-Revolução Francesa por
parte da Inglaterra e das demais nações do Norte industrializado, se constituiria em um dos símbolos do Liberalismo desenvolvimentista, uma das mais poderosas forças amplificadoras
da moda masculina, capaz de simular estatuto social até mesmo
para quem não o tinha (McKinney, 2012, p. 86-88).
Jornais ingleses de moda masculina revelam que até o
início dos anos de 1830 a roupa escura, comumente o preto, mas
ainda possivelmente azul, tornavam-se cada vez mais comuns
(Harvey, 1995, p. 23). No final desta década as calças masculinas
em preto eram já a norma no norte europeu. Em 1838 o periódico inglês The Gentleman’s Magazine of Fashion afirmava que
a gravata branca, ainda muito usada nos anos anteriores, assim
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como outras vestes brancas no verão, foram expulsas do uso da
sociedade mais decente, por iniciativa de George IV. O preto passou a ter uso geral e apenas o colete passou a ser a única peça colorida do vestuário masculino. Mas por volta de 1848, o mesmo
periódico já notava que os materiais para confecção dos coletes
masculinos haviam se reduzido à seda ou popeline unicamente
em branco ou preto. Em 1850, o periódico francês Journal des
tailleurs já assumia que a indumentária formal masculina consistia de calças e casaca preta, com colete e gravata que podiam
ser eventualmente brancos, mas também negros, levando Theophile Gautier a lamentar que as vestes masculinas tinham se
tornado tristes e monótonas (Harvey, 1995, p. 24).
Curiosamente, o predomínio do preto coincidiu com
a chegada do período Vitoriano na Inglaterra, com a subida da
rainha ao trono em 1837, quando já não havia mais espaço para
tons de verde, azul e castanho nas roupas, como em outros países em que esse colorismo ainda perdurava. O hábito estendeu-se obviamente aos trajes de gala dos frequentadores da ópera,
quando chapéus e diversos adereços também em preto passaram a completar o traje inteiro dos gentlemans. Mais surpreendente ainda é o fato de que tais hábitos indumentários atingiram
em cheio os mais jovens, o que fez com que o uso do preto seguisse por gerações, a ponto de Baudelaire criticar essa ‘marca de
luto perpétuo’ e Balzac afirmar que todos vestiam preto como se
estivessem em luto (Harvey, 1995, p. 24).
Os jovens talvez estivessem apenas refletindo o impacto dos novos heróis do momento e estes, segundo as aspirações do período, eram artistas. Embora a condição social do artista tenha melhorado entre os séculos XVIII e XIX, as artes não
eram vistas de modo igual. Segundo Hegel, a Música era, como a
Poesia, o pináculo de um sistema, a arte romântica por excelência. Talvez porque, na sua condição pura – a música instrumental –, ela se provasse tão arte quanto ciência, transitando no limiar entre o espiritual e o racional. O arrebatamento do sublime
a que se acreditava chegar com essa modalidade de expressão
artística era o desejo de artistas e público. O artista que o conseguisse certamente se candidatava a um lugar no panteão que se
desenhava como uma espécie de espinha dorsal da humanidade
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e que envolvia – por motivos extramusicais, curiosamente – Bach, Mozart e Beethoven. Entendidos como gênios criadores que
dialogavam com algo que não cabia em seu tempo, eram motivo
de crescente culto por ter parte de sua vida passada em discrição, sofrimento e incompreensão, o que facilitava a ideia de viverem um contínuo conflito existencial.
Mas a meio caminho da década de 1820 para a de 1830,
ascendeu um novo tipo de gênio. Diferente dos outros, ele não
seria dissociado do seu tempo. Ao contrário, impôs uma mudança paradigmaticamente interessante: sua excepcionalidade artística era algo tão intensamente exibido quanto misteriosa e algo fantástica fosse a sua existência. Niccolo Paganini (1782-1840)
viu crescer sobre si a aura de demoníaco, inspirada por uma
performance não convencional e habilidade técnica incomum.
Associado com uma vida amorosa conturbada, que até o levou
à prisão, e uma doença constante que visivelmente o consumia,
Paganini esteve dividido entre as atividades de executante de
violino, regente e compositor. Para este último caso, somam-se
diversas obras que estabeleceram novos parâmetros para a escola violinística do tempo, sendo consideradas à época impossíveis
de tocar, como foi o caso dos Caprices (Neill, 2001).
Em 1819, Jean Dominique Ingrés (1780-1867) realizou
um retrato que parecia exaltar a dignidade e a calma autoridade
do músico italiano. Na época, Ingrés, que fora violinista profissional e de talento na tenra juventude, conviveu com Paganini
em Roma, onde ambos, por iniciativa deste, se organizaram para
a execução de quartetos de Beethoven, à altura em que o alemão
compunha a etapa áurea de sua obra.
Mesmo privando da amizade e confiança do compositor Gioacchino Rossini (1792-1868), que o encarregou até mesmo
de dirigir obras suas, e tendo já sido ovacionado nos principais
teatros da Itália, em que se sobressai o Scala de Milão, Paganini
teria que esperar até o sucesso da segunda turnê italiana (182527) para se impulsionar ao exterior, tendo por meta a consagração desejada por qualquer artista do seu tempo: conquistar os
palcos de Paris.
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Figura 5 – Jean Dominique Ingrés (1780-1867). Portrait du violoniste Paganini (1819). Técnica mista. 29,8x21,8cm

Fonte: Musée du Louvre, Paris

Assim, alternando sucessos estrondosos, como na
Áustria e Alemanha, com recepções desconfiadas e de algum desagrado, como na Bohemia, o violinista chegou à Paris, onde o
público já o aguardava ansiosamente sob críticas prévias favoráveis, incluindo vozes influentes como a do crítico e dicionarista
Fétis. Os concertos de 9 de março a 24 de abril de 1831 tiveram
casa lotada e ingressos que dobraram de preço com o passar das
noites. Na assistência estavam intelectuais e artistas que fize-
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ram história, como por exemplo Victor Hugo, Heinrich Heine,
Thèophile Gautier, Georges Sand, Alfred de Musset, Charles Nodier, Alfred de Vigny e Eugène Delacroix.
Este último, realizou um retrato a óleo sobre cartão
do violinista, para o editor Achille Ricourt, dono do jornal Les
Artistes. Nessa obra, hoje pertencente a uma coleção privada,
Delacroix mostra uma impressão sobre Paganini que é totalmente diversa daquela feita por Ingrés.
Ingrés havia elaborado uma obra onde o belo e o bom
kantianos norteiam a idealizada imagem de um Paganini juvenil, aparentemente saudável, muito bem composto, com um leve
sorriso de satisfação, estando o violino e o arco repousados em
suas mãos. Embora monocromática, a obra de Ingrés, pelo acento escuro de coloração dos cabelos deixa a ideia de que o músico
estava com um jaquetão de outra cor que não a preta. A imagem
de Delacroix é, sob diversos pontos de vista, o oposto. Paganini
está tocando o violino e exibe a empunhadura do instrumento
reclinada para baixo que lhe era característica, a irregularidade dos quadris, o aspecto macerado e doente - condizente com a
realidade do músico - numa concepção barroquizante cheia de
movimento e drama interior, associada ao grotesco que se confundia com a fama de diabólico do violinista.
Essa visão pode ter sido, entretanto, uma paródia em
reação à idealização de Ingrés, porque Delacroix era seu inimigo
ferrenho e o considerava dono da “obra mais completa feita por
uma inteligência incompleta” (Suvini-Hand, 2011, p. 35-59), cobrindo-o sempre de opiniões nada lisonjeiras a respeito de sua
falta de imaginação, pretensão imitativa de Rafael, dentre outras
críticas do mesmo tom. Delacroix defendia uma mudança de
abordagem estética em que o sublime passava a ser o objetivo da
pintura. Seu amigo Baudelaire compartilhava dessa visão estética e fazia objeção ao método de embelezamento de Ingrés, que
dizia pretender um purismo lírico, com linhas sinuosas e bem
elaboradas. Para Baudelaire o embelezamento de Ingrés era parte do seu sistema de corrigir a natureza, o mundo, os defeitos,
proporcionando a visão agradável como um direito e acima de
tudo um dever. Para ele, tal adulteração pelo belo era mais que
um artifício, era um dolo contra a verdade, uma trucagem para
iludir e um apetite imoderado pela virtuosidade de estilo (Suvini-Hand, 2011, p. 39).
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Mas a elaboração do retrato de Paganini por Delacroix deixa margem justamente para algo além da verdade natural, uma vez que tenta capturar a dimensão psicológica e dramática do artista em transe pela sua arte. Nesse ponto cresce o
mito do sobrenatural e do diabólico. Não bastasse o terror da
cólera que assolou Paris e Londres em 1832, o que rende uma
interpretação de que o retrato de Paganini por Delacroix é um
retrato do artista adoentado por esse mal, a época se via grandemente atraída por temas e personagens sombrios e demoníacos.
Sobretudo bruxas e maldições estavam muito bem exploradas
na literatura do tempo por Sir Walter Scott e Jules Michelet. A
ideia sobre a natureza era agora uma dimensão do desconhecido
e o bosque antes representativo do calmo refúgio passava a ser a
maranha densa de um mundo ignorado, misterioso, de sonhos,
muitas vezes associado à morte ou à perda de sentidos. Paganini
confirmava-se num personagem vivo do movimento gótico que
se espalhara da literatura à ópera e às artes visuais.
Isso porque o elemento do satânico reaparecia no Romantismo como mais uma nostalgia do passado, em uma nova
atmosfera e enriquecida por novos personagens que precisavam deixar a chama acesa para tais ideias. O próprio Paganini
foi atraído pelo tema ao compor La risata del diavolo (1818), que
é o subtítulo do Caprice nº13, e Le Streghe que é um tema com
variações sobre uma passagem de Macbeth, outro personagem
literário (Shakespeare voltaria à moda no Romantismo) que tem
envolvimento com o sombrio e o sinistro.
Os poetas do tempo, como Goethe, descreviam a experiência de ouvir Paganini como algo sobrenatural, e os biógrafos falavam da hesitação do violinista em publicar sua música
como um artifício do mistério, para que certamente só ele pudesse toca-la, mas acrescentando que essa música impossível vinha acompanhada da imagem satânica que se passou a cultivar:
o músico vestia-se de preto fechado, chegava aos compromissos
em carruagem preta de cavalos negros e ensaiava pela primeira
vez diante de orquestra solos dificílimos sem hesitação ou erro.
Os próprios concertos em si, em que eram usados artifícios de
fumaça e em que se destacava o gestual performático de Paganini, contribuíam para uma imagem no mínimo exótica. Difícil
dizer quando começou a se produzir essa imagem de Paganini, e
até que ponto ele a explorou conscientemente, embora seja certo que o fizesse.
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Figura 6 – Eugéne Delacroix (1798-1863). Paganini (1831). Óleo
sobre cartão. 30,1x44,7cm.

Fonte: Coleção Privada (Philips Collection), Washington DC

A obra de Delacroix, entre paródia crítica ao rival
de pincel e propaganda de teor místico do músico, acabou por
empurrar Paganini à esfera sobrenatural. A projeção dessa imagem, aumentada por um sem-número de anedotas, críticas de
puro exercício estético-poético, episódios mirabolantes e testemunhos oculares de ‘ouvir dizer’ fizeram com que a imagem diabólica do violinista persistisse por várias décadas.
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Figura 7 – William Mortensen (1897-1965) Genoa 1827. Paganini
(ca.1935). Impressão fotográfica em gelatina de prata e uso de
grafite. 17,9x14,5cm.

Fonte: National Gallery of Canada, Ottawa.

Como poderia se esperar, houve impactos artísticos e sociais disso tudo. Presente aos concertos de Paris, o jovem Franz Liszt (1811-1886) ficou incrivelmente impressionado
ao ouvir Paganini. Ele estava em turnê na Inglaterra no ano de
1831, mas assistiu ao violinista em abril de 1832 quando este voltou a Paris. Numa carta ao seu discípulo Pierre Etienne-Wolff,
Liszt enumerou os recursos técnicos que lhe impressionaram
e expressou seu estupor: ‘Que homem! Que violinista! Que artista! Céus! Que sofrimentos, que miséria, que tortura naquelas
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quatro cordas’ (Eckhardt, Mueller & Walker, 2001). As primeiras
evidências da profunda influência estão na fantasia La clochette (1833) que Liszt fez inspirado em passagens do concerto para
violino em Si menor, do italiano. Em seguida surgiram os 6 Études d’execution transcendante daprés Paganini (1838-40) em que
ele exige do pianista dificuldades similares ao que os Caprices
haviam proposto para o violinista.
Mas a estratégia de construção da imagem pessoal também foi um ponto de influência. Liszt, que tinha vivido
uma crise existencial severa com a morte do pai em 1827, tinha
parado as viagens como virtuoso pianista e retomou lentamente a partir daí com uma nova abordagem sobre seu estilo pessoal, muito mais focado na performance, porque depois de ter
visto Paganini, sentira que queria ser algo como aquilo. As performances onde ele transparecia abandono, imerso em estado
contemplativo, sem contorcionismos ou qualquer afetação, que
passavam a ideia de fadiga e até frieza sem perda da emoção, foram substituídas por uma postura mais dramática, onde gestos
e expressão facial refletiam o que ele tocava, tornando a execução vivaz e arrebatada. Ele passou também a introduzir cadências no repertório, como na Sonata ao Luar, de Beethoven, a qual
também embelezava com trinados e mordentes; no hiato entre
o Largo e Presto criou também uma cena teatral. Deve ser mencionada aqui, entretanto, a carta a Georges Sand, de 1837, onde
ele confessa ter feito intervenções de todo o tipo na música de
outros autores, em busca de aplauso, tendo abrido mão do que
considerava frívolo em nome de uma reverência à obra.
O quanto disso ele realmente cumpriu, não é totalmente preciso. Liszt passou, como Paganini, a sofrer com o
mesmo tom de crítica, ou seja, que sua interpretação era muito mais um veículo de autopromoção do que uma abordagem
musical pensando a obra em primeiro plano. Fétis chegou a
considerar Paganini medíocre em algum repertório que não
fosse composto por ele mesmo, porque tal obra havia sido feita para seu brilho exclusivo.
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Figura 8 – Henri Lehmann (1814-1882). Portrait de Franz Liszt
(1811-1886), compositeur et pianiste (1839). Óleo sobre tela.
152x125cm. Musée Carnavalet, Paris

Fonte: Musée Carnavalet, Paris

Enquanto ainda assimilava muita coisa do estilo pessoal de Paganini, Liszt foi aparando arestas no modelo e modificando aspectos essenciais. O depoimento do escritor Hans
Christian Andersen (1805-1875), presente a um dos concertos
do pianista em Londres no ano de 1842, é sintomático dessa mudança engendrada.
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Quando Liszt entrou no salão, era como se um choque elétrico tivesse passado por ali. A maioria das senhoras levantou-se; era como se um raio de sol passasse sobre cada
rosto, como se todos os olhos recebessem um amigo querido, amado. [...] Assim que Liszt ficou diante do piano, a primeira impressão da sua personalidade foi derivada do aparecimento de fortes paixões em seu rosto pálido, de modo
que ele pareceu-me um demônio que foi rápido pregado ao
instrumento de onde os sons passaram a ser transmitidos
- eles vieram de seu sangue, de seus pensamentos; ele era
um demônio que iria libertar sua alma da escravidão; ele
estava sob tortura, o sangue fluiu, e os nervos tremeram;
mas como ele continuou a tocar, o demônio desapareceu.
Eu vi o rosto pálido assumir uma expressão mais nobre e
mais brilhante; a alma divina brilhou de seus olhos, de cada característica; ele tornou-se tão belo como só espírito e
entusiasmo podem produzir seus adoradores. [...] Quando
Liszt parou de tocar, flores apareceram ao seu redor: belas
jovens e senhoras de idade que tinham sido jovens e bonitas, lançaram cada uma o seu buquê. Ele tinha atirado
mil buquês de sons em seus corações e cabeças (Andresen,
1871, p. 47-55).

Liszt também passou a conceber a apresentação musical de outro modo. Foi ele quem criou o conceito de recital
- inclusive o nome - onde tocava e falava com o público. A sua
própria execução era comumente considerada declamatória e
a experiência não unicamente musical, mas poética. Isso justificava a máxima produzida por ele à Princesa de Belgiojoso,
em Paris, em carta de 4 de junho de 1839: ‘Le concert c’est moi!’
(Eckhardt, Mueller & Walker, 2001).
Neste período, Liszt vestia-se cada vez mais de preto
fechado, como Paganini, seguindo a moda do tempo, mas dando-lhe uma nova dimensão. Dispôs-se a tocar em todos os espaços e
eventos para onde lhe chamavam; calcula-se que tenha dado em
torno de 1000 concertos entre 1839 e 1847, de Portugal à Rússia,
da Turquia à Irlanda, incansavelmente. Diversos desses concertos eram benemerentes e estavam associados a causas sociais e
humanitárias, embora também em favor de artistas e sua memória, sempre com rendas revertidas, doadas e amplamente divulgadas. A imagem do diabólico, como disse Andersen, transformava-se na luz espiritual. Como Liszt era profundamente
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religioso - com a morte do pai veio a primeira séria intenção de
entrar para um convento - essa luminosidade espiritual não podia ser outra senão divina.
A manifestação de admiração, especialmente das mulheres, traduziu-se em atitudes de excentricidade como coletar
todo tipo de objetos provenientes do artista, tais como mechas
de seu cabelo, tocos de seus cigarros e charutos, taças de café e
água com resíduos de onde ele tinha bebido (Eckhardt, Mueller
& Walker, 2001), sem falar num anedotário imenso que se formou a partir de tais exemplos. A histeria europeia do sucesso de
Liszt levou o crítico e esteta Heinrich Heine a chamar o fenômeno de Lisztomania e ele cunhou o termo quando Liszt chegou a
Berlim em 1841 para uma série de recitais:
Pensei que se tratava do espetáculo pelo espetáculo em si...
Assim explico esta Lisztomania, e vi como se fossem condições políticas carentes de liberdade existentes além do
Reno. Ainda assim eu estava errado, apesar de tudo, não
tinha notado até semana passada na Ópera Italiana, onde Liszt deu seu primeiro concerto... Foi um sentimento
verdadeiramente não germânico, sentimentalizando a audiência berlinense, antes que Liszt tocasse totalmente sozinho, ou melhor dizendo, acompanhado somente de seu
gênio. E como lhes afetou a sua mera aparição! Quão estrepitoso foi o aplauso quando o viram! Que aclamação foi!
Uma verdadeira insanidade da qual jamais se ouviu falar
nos anais do furor! (Sonneck, 1922, p. 457-458).

O termo só viria a ser melhor definido por Heine com
os concertos dados em Paris em 1844 - algumas fontes expõem
os três últimos parágrafos acima como sendo da crítica a esses
concertos (Gooley, 2004, p. 203). Heine acrescentaria: ‘Mas qual
a base deste fenômeno? Possivelmente a resposta a esta questão pertença mais à patologia do que a estética’ (Gooley, 2004,
p. 203). Heine chegou a interpelar um médico sobre o assunto,
que lhe respondeu se tratar de um esoterismo patológico (Gooley, 2004, p. 204). Embora Heine não tenha se convencido do
diagnóstico, concordava que na detecção dos sintomas ele estava certo. A intensidade emocional que prevalecia na sala de concertos de Liszt era sintomática de uma ‘espiritualidade doente
do nosso tempo que vibra em quase todos nós’ (Gooley, 2004, p.
204). Era como se tal sociedade doente e obsessiva pudesse ser
saciada e parcialmente controlada pela presença do músico e
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sua performance. A imagem do entusiasmo irracional e excessivo, por isso mesmo socialmente não aceitável e entendida como
doentia, que se divulgou fora de Berlim, foi articulada com aquela que os escritores da cidade construíram, de saudável simpatia
por um virtuoso que administrava uma larga benevolência com
sua arte e ações humanitárias (Gooley, 2004, p. 202).
Figura 9 – Herman Biow (1804-1850). Franz Liszt (1843). Imagem
de daguerreótipo. pianoinstituut.nl

Fonte: pianoinstituut.nl

A figura complexa e altamente popular de Liszt, como intérprete, regente, compositor, ativista social humanitário,
religioso, também nacionalista, era uma espécie de tese do próprio Romantismo, mas também do Ocidente tardo-moderno.
A rápida adesão das gerações que ele influenciou em
seu tempo e além, passaram a cumprir um trajeto semelhante,
não só na música como domínio da virtude, ou na ideia do self-made man, mas também no artista social e politicamente en-
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gajado, considerando o exemplo de dignidade que Liszt havia
conferido à profissão, como disse o Grão Duque de Weimar ao
compositor Ferruccio Busoni: ‘Liszt era o que um príncipe devia
ser: pianista, compositor, professor, regente, escritor e administrador musical, ele aumentou tudo que tocou e através de sua benemerência ele promoveu a dignidade da profissão’ (Eckhardt,
Mueller & Walker, 2001).
Vestir-se de preto para fazer música passou a ser norma desde então. Todas as imagens nesse contexto, dos anos de
1850 em diante, são prova disso. O ato de vestir preto atravessou
séculos para amadurecer numa representação do ideal que Liszt simbolizava e todo o processo histórico parecia enfim sintetizar-se naquela visão unificadora do real e do imaginário, com
a pretensão transformadora que se esperava dos homens e da
Música.
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“JÚZGUESE POR LAS COPIAS”:
EL CONOCIMIENTO Y CIRCULACIÓN
DE LA PINTURA EUROPEA EN CHILE1

“JUDGE THEM THROUGH THEIR COPIES”:
KNOWLEDGE AND CIRCULATION
OF EUROPEAN PAINTING IN CHILE
Marcela Drien2

RESUMEN: La copia constituyó una de las formas más importantes de aproximación a la pintura europea durante el siglo XIX
en Chile y las exposiciones de arte brindaron una plataforma
fundamental para su circulación durante la segunda mitad del
siglo. A través de la revisión de la estructura y contenidos de catálogos y reseñas de exposiciones, este artículo analiza el rol de
la copia como medio de difusión de la pintura europea en el contexto chileno, y como instrumento para la formación artística
del público. A partir de su exhibición, las copias constituyeron
por sobre todo una herramienta a partir de la cual fue posible
proponer criterios destinados a formar juicios artísticos por la
vía de la observación.
Palabras claves: Pintura europea; Copias; Exposiciones de arte;
Chile en el siglo XIX;

1 Este artículo, que forma parte del Proyecto FONDECYT de Iniciación en Investigación N° 11220171, recoge algunas ideas presentadas en el Coloquio Internacional Naturaleza + Cultura. Explorar, medir, coleccionar y clasificar en
América, organizado por el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y el Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez, realizado los días 13 y 14 de marzo de 2017.
2 Profesora Asociada del Departamento de Historia y Ciencias Sociales e Investigadora del Centro de Estudios del Patrimonio/Facultad de Artes Liberales/Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile. E-mail: mdrien@uai.cl ORCID: 0000-0001-9386-7022.
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ABSTRACT: The copy was one of the most important ways of
approaching European painting during the nineteenth century
in Chile, and art exhibitions provided a crucial platform for
their circulation during the second half of the century. By
reviewing the structure and content of exhibition catalogs and
reviews, this article analyzes the role of the copy as a means of
disseminating European painting in the Chilean context and
as an instrument for the public’s artistic education. By being
exhibited, copies became, overall, a tool through which it was
possible to propose criteria intended to shape artistic judgment
through observation.
Keywords: European Painting; Copies; Art exhibitions; Nineteenth
Century Chile;
Las exposiciones de arte realizadas durante la segunda mitad del siglo XIX en Santiago incluyeron un creciente
número de cuadros pertenecientes a colecciones privadas que
contribuyeron a la circulación de obras y a la difusión de pintura
europea en Chile. Estas colecciones albergaron el mayor número
de pintura europea existente entonces en el país y permitieron,
por tanto, poner a disposición de un público, todavía reducido,
una cantidad de obras sin precedentes. Dada la variada composición de algunas de estas colecciones, las exposiciones incluyeron una amplia selección de obras y artistas. Aunque se trató mayoritariamente de copias de distintos períodos y escuelas, éstas
ofrecieron al público una oportunidad única de conocer algunas
de las obras más destacadas de los maestros antiguos europeos.3

3 La importancia de los maestros antiguos en este contexto debe entenderse
no sólo a partir del gran prestigio del que gozaron durante el siglo XIX tanto en Europa como en América, sino también por el rol que ellos tuvieron
como modelos en la formación académica de los artistas nacionales y como
referentes en la educación del gusto del público. El estudio de la importancia atribuida a estos artistas en el siglo XIX ha suscitado un creciente interés entre investigadores europeos, norteamericanos y latinoamericanos. En
el contexto europeo, algunos de los primeros trabajos en abordar el impacto
de los artistas europeos antiguos en el siglo XIX son los de Francis Haskell
(1976) y Javier Portús (1994) para el caso de la escuela española. Algunos estudios más recientes se han abocado especialmente al interés que estos artistas
habrían provocado en el ámbito del coleccionismo (Seifert et Al., 2018; Reist
& Colomer, 2017; Quodbach, 2017, pp. 1-11; Inge Reist, 2015; Quodbach, 2015;
Vásquez Astorga, 2014, pp. 291-304; Gerard Powell, 2014, pp. 305-232; Cynthia
Saltzman, 2008; Navarro, 2006) y en el mercado del arte (Avery-Quash & Pezzini, 2021).
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La visibilización pública de estas obras resulta aún
más significativa si pensamos que para mediados de siglo la posibilidad de acceso de un público amplio a imágenes de obras de
arte a través de medios impresos, como periódicos ilustrados,
era aún bastante limitada.4
La dificultad para acceder a obras europeas en Chile
se explica por el aún incipiente desarrollo de un comercio de arte que permitiera surtir al medio local de pinturas y esculturas,
obligando a buena parte de los coleccionistas a adquirir obras en
Europa.5
Además del limitado acceso a material visual disponible en la época, la inexistencia de otras instancias de contacto con obras europeas en el ámbito secular arroja luces sobre la
relevancia de las exposiciones temporales en la visibilización de
obras y difusión de referentes artísticos. De hecho, no existió
otro espacio público que pudiese ofrecer el número y variedad
de obras de arte aportadas por estas colecciones.6 Más aún, tras
la creación del Museo de Bellas Artes, las colecciones privadas
superaban ampliamente el número de obras existentes en manos del Estado. Si la colección del museo apenas sobrepasaba las
cien obras, una buena colección privada podía superar las doscientas piezas.7

4 Los primeros periódicos que publicaron imágenes de obras de arte fueron el
Correo de la Exposición (1875) y El Taller Ilustrado (1885-1889) (Drien, 2020).
5 La escasez de estudios sobre comercio artístico durante el siglo XIX en Chile no nos permite aún identificar con precisión otras vías de adquisición de
pintura europea en el contexto local.
6 Es importante considerar que aún luego de su apertura en 1880, el Museo
Nacional de Bellas Artes no ofreció un acceso regular al público, pues hasta fines de siglo abriría sus puertas solo al momento de realizarse el Salón
de Pintura, es decir, durante el mes de noviembre. Las gestiones de Enrique
Lynch permitirían que el museo abriera diariamente a partir del año 1900.
(Archivo Histórico MNBA, 2008, p. 19.)
7 Este fue el caso de colecciones como las de Luis Cousiño e Isidora Goyenechea y Marcial González (Willumsen, pp. 139-147; Cruz, 2019, pp. 3-25), entre
otras.
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El progresivo aumento en el número de obras exhibidas - especialmente pinturas - también dio cuenta del creciente
interés de los coleccionistas en visibilizar sus colecciones. Si la
primera exposición de colecciones privadas realizada a mediados de la década de 1850 había incluido poco más de cien pinturas, para la década siguiente el número se aproximaba ya a las
trescientas (Catálogo de los cuadros, 1856; Lira, 1867).
Las exposiciones de arte no solo brindaron un espacio para la visibilización pública de obras y propietarios, sino
que permitieron introducir y socializar formas de organizar el
conocimiento en torno al arte, a través de criterios como el estilo, referentes geográficos aportados por las escuelas nacionales,
y periodificaciones.8 Por sobre todo, las exposiciones de arte
permitieron el acceso directo a pinturas - y en menor medida
esculturas - que el público podría apreciar y comparar, evaluar
y juzgar. En este sentido, ellas permitieron establecer y difundir
criterios destinados a orientar el conocimiento artístico sobre y
a partir de las obras, aportando herramientas destinadas a modelar juicios artísticos.
La primera exposición de pinturas que invitó a las
familias de Santiago a exhibir sus “tesoros” fue organizada
por la Sociedad de Instrucción Primaria en 1856, con el objeto
de recaudar fondos para desarrollar sus proyectos educativos (Drien, 2015, p. 76). Sin embargo, la muestra no reflejó un
particular interés de los organizadores en presentar las obras
agrupadas bajo categorías específicas, tal como se apreció en
el catálogo, que presentaba un listado en que se identificaban
las obras, sus autores o escuelas, y sus propietarios. La inclusión del nombre de los propietarios puede explicarse no solo
por la novedad que suponía su participación en una exposición sino por la relevancia pública que ellos habían alcanzado
en el ámbito intelectual, político y religioso. Por primera vez
aparecían públicamente obras pertenecientes, a Diego Barros
Arana, Marcial González, Matías Cousiño, Ventura Blanco Encalada, Alberto Blest Gana, José Ignacio Víctor Eyzaguirre y

8 Tal como lo ha indicado Kristel Smentek, el estilo constituía el principal
medio para clasificar obras de arte en el siglo XVIII, período en el cual las
bellas artes se habían consolidado como una esfera de conocimiento (Smentek, 2014, p. 1).
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Francisco de Paula Taforó, entre otros (Catálogo de los cuadros, 1856).9
Sin embargo, en las siguientes exposiciones la atención de catálogos y reseñas no se centró solo en los propietarios, sino en la forma en que las obras podrían contribuir a la
formación del gusto a través del conocimiento directo. Uno de
los ejemplos más interesantes, por tratarse de uno de los más
tempranos en el contexto nacional, es el de la exposición organizada también por la Sociedad de Instrucción Primaria en 1858,
en que se exhibieron más de 250 obras y en que por primera vez
se planteaban periodificaciones y clasificaciones.
En este contexto, la figura del abogado, político e historiador Benjamín Vicuña Mackenna resulta especialmente interesante. Vicuña Mackenna, que entonces tenía veinticinco años,
había formado parte de la comisión organizadora de la muestra,
y estuvo a cargo de la elaboración de la reseña, que constituyó
uno de los primeros textos de su tipo en el ámbito artístico nacional (Vicuña Mackenna, 1858). De hecho, las observaciones de
Vicuña Mackenna en torno a esta exposición aparecían como
uno de los primeros esfuerzos por entregar lineamientos estéticos a los visitantes y proponer una vía de aproximación concreta
para el conocimiento del arte y la elaboración de juicios en torno
a él.
En este punto, resulta especialmente importante su
énfasis en el establecimiento de criterios prácticos que permitieran formar un público amplio a partir de la observación directa y la comparación de obras de arte. El autor explicaba que el
objetivo de las “breves notas”, que conforman las cuarenta páginas de la reseña, era destacar las obras más relevantes de la exposición o las “bellezas” como las llamó, “sea examinándolas en
sí mismas, sea comparando los méritos de unos trabajos con los
defectos que afean a otros” (4). Vicuña Mackenna era consciente
de que la comparación constituía una herramienta esencial para la apreciación artística, y que esta resultaba posible especialmente en el ámbito expositivo.
9 Las exposiciones de arte adquirieron una importancia capital al momento
de situar al coleccionista y su colección en la escena pública, como se aprecia
en las muestras organizadas por iniciativa privada y para fines filantrópicos
(1856, 1858, 1867, 1876, 1877, 1887), en las dedicadas a artes e industria (1872,
1875, 1886), las de carácter histórico (1873) o las desarrolladas por sociedades
o instituciones de Bellas Artes (1894, 1896, 1899, 1900, 1911, 1922, 1930, 1939).
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Vicuña Mackenna destacaba la importancia de las
exposiciones para el desarrollo del gusto en el país y sostenía
que el conocimiento del arte no solo debía difundirse entre los
sectores más acomodados, sino inculcarse a segmentos más amplios de la población que no tenían acceso al arte. Afirmaba que
era preciso “que el pueblo, los artesanos, los rotos, las beatas, los
chiquillos de la calle”, se iniciaran de algún modo en el “mágico
atractivo” que el arte poseía, y que constituía “una semilla civilizadora arrojada a la inteligencia” (4). La formación del gusto se
consideraba entonces un aspecto importante en la medida en
que contribuiría al desarrollo cultural que debía acompañar el
progreso material de los países civilizados. A lo largo del siglo
XIX, el arte fue visto por la elite chilena como una herramienta
simbólica al momento de definir los lineamientos culturales de
la naciente república, como una verdadera credencial cultural
que, en el contexto expositivo, permitiría alinear prácticas culturales que daban cuenta del desarrollo alcanzado por la nación.
La importancia de la formación en el campo artístico se insertaba, por lo tanto, en el discurso civilizatorio que había orientado
buena parte de los proyectos vinculados a la educación, la cultura y las artes a lo largo del siglo.10
Sin embargo, la reseña no se abocó a la revisión de todas las obras que componían la muestra, sino a una selección de
ellas -principalmente copias- elaborada, en gran medida, a partir de obras cuyos originales Vicuña Mackenna había conocido
durante el viaje a Europa que realizara entre 1853 y 1855, y cuyas
impresiones incluyó en Páginas de mi diario durante tres años
de viajes: 1853-1854-1855, publicado en 1856. Fue precisamente
a partir de algunas de las observaciones recogidas en su diario y
posiblemente también de las guías consultadas durante su viaje,
que elaboraría los comentarios de la reseña.11
Aun cuando Vicuña Mackenna reconocía en esta publicación su falta de conocimiento experto al visitar por primera vez las salas del Louvre, definiéndose entonces como un “no
connaisseur” (Vicuña Mackenna, 1856, p. 119), al momento de

10 Entre ellos se encuentran la Academia de Pintura (1849) y el Museo Nacional de Bellas Artes (1880).
11 El catálogo de la biblioteca de Vicuña Mackenna revela la existencia de numerosas guías entre las que se encuentra la publicada por John Murray en
1853 (Cristi, 1888, pp. 248-249).
366 – PPGHA/UNIFESP

escribir la reseña el autor omitía esta advertencia, aunque reconocía su condición de amateur:
Estos apuntes no tienen ninguna especie de pretensión, excepto la de ser un pequeño i oportuno servicio al público
i a nuestro arte naciente. Esta reseña ha sido hecha demasiado
a prisa, sin conocimientos especiales, i solo por reminiscencias,
por comparaciones jenerales i sin mas guía que cierto tinte de
criterio i de buen gusto que, aunque no haya nacido en nosotros,
se desarrolla con la práctica i el amor intimo de lo bello que todos los mortales mas o ménos poseemos (Vicuña Mackenna,
1858, 4).
La noción de connaisseur se había asociado en el siglo
XVIII a un individuo dotado de un expertise, y cuya autoridad se
relacionaba no sólo con el conocimiento de la historia del arte, sino sobre todo con el conocimiento del objeto artístico, asumido
como una forma primaria de evidencia12. Se trataba entonces, de
una forma de ver y conocer, en que la interpretación de las obras
se realizaba a través de la percepción, la razón y el juicio.
De este modo, el uso de la observación como instrumento de aproximación a la obra reflejaba su condición como categoría epistemológica; ella constituía tanto una práctica aprendida -como el propio Vicuña Mackenna señalaba-, como una forma
de conocimiento (Daston, 2011, pp. 81-82). En este sentido, en el
siglo XVIII se había intentado dar forma a un tipo de expertise que
12 Tal como plantea Kristel Smentek, algunos connaisseurs asumían su labor
de autentificación y atribución como una ciencia, como una rama del conocimiento basado en principios de investigación metódicos, en que la experiencia y la razón ocupaban un lugar central. Más específicamente, algunos
connaisseurs del período fueron conscientes de los vínculos conceptuales
existentes entre sus procedimientos y los de la filosofía natural. Más aún,
Smentek afirma que la importancia del connaisseur debe entenderse en parte porque fue precisamente él quien modeló las preocupaciones, prácticas y
formas de análisis de la historia del arte. (Smentek, 2014, pp. 1-3).Sin embargo, Hal Opperman advierte que la figura del connaisseur ha sido objeto de una
serie de caricaturas, que han llegado a cuestionar su validez para la disciplina
histórica, atribuyéndole un carácter intuitivo y poco científico, que descansa
en la atención a aspectos puramente formales, a su mero interés en el gusto, y
su relación con el mercado (Opperman, 1990, p. 10). En la misma línea, Harry
Mount, afirma que, si bien la imagen del connaisseur se asoció a un rigor que
lo volvió especialmente influyente en el ámbito comercial, a lo largo del siglo
XVIII surgieron también voces que cuestionaron su tarea criticando su inclinación hacia la moda por sobre su propio juicio (Mount, 2006, pp. 169-170). El
propio Johann Joachim Winckelmann había incluido en su estudio sobre la
pintura y escultura griegas, una sección que contenía instrucciones para el
connaisseur. (Winckelmann, 1765, pp. 251-270).
Imagem: Revista de História da Arte – 367

aspiraba a sustentar su autoridad en la aproximación científica y
en la formulación de juicios en torno a la obra de arte (Smentek,
2014, p. 3). La reseña elaborada por Vicuña Mackenna para la exposición dio cuenta precisamente de algunas de estas preocupaciones, apreciables en su interés por describir, discriminar, explicar y evaluar (Vicuña Mackenna, 1858).
Sin embargo, tal como lo había mencionado, sus apreciaciones no se basaban tanto en un conocimiento acabado de
las técnicas o los materiales, sino en el conocimiento adquirido
a partir de su propia experiencia como observador. En efecto, el
conocimiento desplegado por el autor era el resultado de las numerosas visitas a museos realizadas durante su viaje a Europa,
en el que se había familiarizado con diversas obras que le habían
permitido comprender que el gusto por el arte podía adquirirse,
aunque para ello, el contacto directo con las obras resultaba fundamental. Como él mismo reconocía, era la observación directa
la que le había permitido formar su propio gusto:
El autor de estos apuntes, acostumbraba visitar el
gran museo de pinturas del Louvre, en los primeros meses de
su residencia en Paris; i el fastidio i aun el sueño le asaltaban al
recorrer aquellos inmensos salones, repletos con los mas famosos tesoros del arte europeo. Pero a su vuelta de Italia donde había visitado las mas célebres galerías de pinturas i familiarizado
sus ojos profanos con la luz de los reflejos inmortales del arte
antiguo, era preciso a los porteros del gran museo frances amonestarle para que se retirara, cuando hubo vuelto a visitar aquel
mismo palacio, en que ántes tantas veces se cerraron sus párpados de puro tédio i de ignorancia (Vicuña Mackenna, 1858, p. 5).
Si bien Vicuña Mackenna no desestimaba el conocimiento histórico sobre obras y artistas, que de hecho utilizó extensamente a lo largo de la reseña, su insistencia en la observación dejaba a la vista una actitud más bien escéptica respecto de
algunas fuentes escritas y la posible parcialidad de ciertos relatos:
Es preciso que el gusto se forme de algún modo entre
nosotros, que asistimos al tímido nacimiento del arte en nuestro
suelo. Es preciso que las conversaciones del arte, tan de estilo en
nuestros salones, tengan algún criterio práctico, i no sean como
hasta hoy la banal repetición de lo que leemos en los libros u oimos a viajeros ponderativos o jactanciosos (Vicuña Mackenna,
1858, p. 4).
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Su preocupación en este punto reflejaba el interés por
estimular la autonomía del observador, enfatizando para ello la
preeminencia de la facultad sensorial. De este modo, se apreciaba su interés por reducir las instancias de mediación en función
de una aproximación empírica que en la propia cultura europea
se había expresado en el escepticismo frente a la historia escrita
y la evidencia textual, en favor de las certezas que el propio objeto brindaba (Smentek, 2014, p. 3).
Por otra parte, el comentario reflejaba su idea de que
el desarrollo del arte en Chile requería también de la formación
de un público que, a través del conocimiento del objeto artístico, pudiese desarrollar la capacidad de elaborar juicios sobre las
obras. Para ello no bastaba el conocimiento mediado por otros;
la apreciación directa resultaba tan imperativa como el establecimiento de parámetros específicos que orientarán el juicio.
La reseña permitía entonces identificar las valoraciones artísticas que Vicuña Mackenna consideraba centrales y los elementos
a través de los cuales el visitante podría aproximarse al conocimiento de obras de arte.
Anteponiendo un criterio cronológico, la reseña organizaba las obras por períodos y escuelas. Aunque no se indicaba
si esta organización seguía la disposición espacial de los objetos,
sí daba cuenta de su criterio estético y preferencias artísticas,
a partir de los cuales formuló juicios sobre la calidad de las piezas exhibidas.
El itinerario trazado por Vicuña Mackenna comenzaba así con los primitivos italianos, para dar paso a las escuelas
del Renacimiento, cuyas copias se encontraban en la muestra,
y continuar luego con la escuela española, la flamenca y la francesa antigua, llegando finalmente a las obras de la escuela moderna.13 La atención prestada a estas escuelas nacionales y los
estilos asociados a ellas se explica por la importancia que estas
adquirieron como principal forma de clasificación, y a las que
se asociaron ciertas cualidades específicas. Aunque la preferencia del autor por la pintura italiana reflejaba su interés personal,

13 Si bien la exposición incluyó mayoritariamente pinturas, un último acápite de la reseña se destinó, sin clasificaciones más precisas, a “Escultura”.
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ella pudo responder también a la influencia de la conocida inclinación de los connaisseurs por el arte italiano.14
La soltura en el comentario del autor descansó tanto
en su aparente familiaridad con la historia del arte, que le permitía clasificar las obras por escuelas, como en su conocimiento
de los originales, a los que constantemente recurrió al momento
de emitir veredictos sobre la calidad de las copias exhibidas. De
ahí que hubiese elegido reseñar varias de estas obras, a través de
las cuales invitaba al público a evaluar el arte italiano: “Júzguese
de las tres escuelas por las copias de algunos de sus cuadros más
famosos colocados en la testera oriental del gran salón”, decía,
al referirse a obras como La Transfiguración de Rafael, El Juicio
Final de Miguel Ángel y el Cristo Agonizando de Guido Reni (Vicuña Mackenna, 1858, p. 10).
Lejos de despreciar las copias, Vicuña Mackenna las
validaba como una vía para conocer un original y al mismo tiempo, para instalar determinados modelos artísticos.15 Su familiaridad con ellas se explica probablemente también por tratarse
de una práctica habitual para la época (Lacambre, 2014, pp. 275289)16, que él mismo había observado en su primera visita a las
salas Louvre (Vicuña Mackenna, 1856, p. 119).
Si bien la valoración del original superaba a la de la
copia, la formación de colecciones privadas en Chile había descansado fuertemente en su adquisición como una forma de mostrar el interés de sus propietarios en obras reconocidas en los
grandes circuitos artísticos europeos, y una manera de distin14 La tendencia a la idealización de las pinturas italianas entre los connaisseurs fue notoria ya desde el siglo XVIII, como se apreció en el contexto británico (Mount, 2006, p. 170). Sobre este fenómeno en el contexto norteamericano en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, véase el volumen editado por
Inge Reist. (2015).
15 Las copias habían adquirido gran importancia no sólo en el ámbito del coleccionismo, sino también en el contexto institucional, como se aprecia en la
formación artística impartida por la Academia de Pintura (De la Maza, 2014,
pp. 99-108; Berríos et Al, 2009, pp. 207-225). En efecto, las obras y artistas
europeos constituían los principales modelos formativos de los estudiantes,
y en torno a ellos surgirían iniciativas para crear galerías de copias (Ximena
Gallardo, 2016). Distintas reflexiones en torno a la copia en el contexto latinoamericano fueron publicadas por el Centro Argentino de Investigadores de
Arte en 2005.
16 En Chile, esta práctica se vinculó también al Museo Nacional de Bellas Artes,
concebido no sólo como un espacio de exhibición, sino como un espacio para que
los artistas nacionales pudieran realizar copias. (Blanco, 1879, p. 398).
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guirse como individuos de gusto refinado e incluso, en algunos
casos, como verdaderos conocedores de arte.
Aunque las copias operaban como mediadoras para
el conocimiento de las pinturas de los maestros antiguos, ellas
sirvieron también para establecer criterios a partir de los cuales
podía juzgarse la calidad de un cuadro, supeditada, por supuesto, a su fidelidad respecto del original. Tal es el caso de uno de
los cuadros de Tiziano que Vicuña Mackenna había conocido a
su paso por el Palazzo Pitti, y cuya copia, en la exposición, era
comentada en el acápite dedicado a la escuela italiana17:
La querida de Ticiano. He aquí una muestra espléndida del colorido de la escuela de Venecia. El efecto de la figura
es admirable por la riqueza i combinación de los tintes.- Ticiano
que vivió un siglo completo, pintaba con toda esa verdad de juventud i de gracia cuando tenia ya 70 u 80 años. La copia es de
gran efecto, pero en los detalles se nota la falta de estudios, de
ejecución i los golpes de pincel que solo en los orijinales pueden
encontrarse (Vicuña Mackenna, 1858, p. 16).
El autor estructura su comentario comenzando con
la inscripción de la obra en una escuela artística, definiendo luego el rasgo cromático asociado a ella y aludiendo a las cualidades
del artista. Mientras esta primera parte introduce al lector en la
obra del pintor, la segunda se destina de modo aún general, a la
observación de sus características formales de la pintura frente
a él y al veredicto sobre su calidad. Esta descripción muestra no
solo la relevancia de un modelo de referencia en torno al cual se
realiza la comparación, sino la soltura con que Vicuña Mackenna se refiere a asuntos formales como el manejo del pincel del
autor de la copia en comparación con el del autor del original
(Summers, 1982, p. 301). En efecto, el conocimiento directo de
la obra de Tiziano permitía al autor de la reseña juzgar las cualidades de la copia que habrían pasado inadvertidas para quien
hubiese conocido el original a través de una descripción textual
o a través de una fotografía.
Así, eran la observación y la comparación con el original, las que le permitían evaluar la calidad de ejecución de las
obras incluidas en la muestra. En este sentido, el conocimiento
del primero brindaba al autor una extraordinaria ventaja sobre
17 La obra es identificada en su diario de viaje como Maitresse. (Vicuña Mackenna, 1856, p. 258).
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el público, pues le permitía considerar tanto la ejecución de la
técnica como los resultados. Sin embargo, su evaluación de las
obras permitía por sobre todo advertir al visitante sobre las distorsiones que la irregular calidad de las copias podría producir.
Otro ejemplo de ello se aprecia en su descripción de
La comunión de San Jerónimo de Dominichino, en que Vicuña
Mackenna destacaba: “el cuerpo del santo, al recibir la eucaristía
es maravilloso de verdad, de dibujo, de colorido i de expresión”, e
indicaba: “todo el resto de la composición es de una maestría sin
igual; pero lo que se tiene a la vista es una triste copia. El original
de este cuadro está en el Vaticano, en frente de la Transfiguración de Rafael.” (Vicuña Mackenna, 1858, p. 19).18
Aunque Vicuña Mackenna no aporta detalles específicos, se aprecia la soltura con que identifica los aspectos característicos de la pintura, y es posible ver cómo ello lleva al autor
a reparar en las carencias de la obra que tiene en frente. Resulta
también significativo su énfasis en el prestigio de la ubicación
del original.19

18 Respecto a esta última pintura, resulta interesante recordar el asombro
que el propio Vicuña Mackenna describe en su diario al enfrentarse por primera vez a la obra durante su visita a Roma: “Recuerdo que cuando yo entraba a la sala en que éste está colocado, uno de los custodios me condujo significativamente por el brazo hasta el centro de la pieza sin permitirme mirar ácia
atrás, i cuando me colocó bajo una luz conveniente, me hizo dar vuelta…Ai!
Exclamé yo, reprimiendo apenas mi sorpresa i el indecible hechizo que me
dominó, súbito cual un rayo…” (Vicuña Mackenna, 1856, p. 240).
19 Resulta notable también que tanto en el diario como en la reseña se destacara la ubicación de las obras de Rafael y Dominichino, lo que muestra que
sus impresiones de viaje habrían servido como referencia directa para la elaboración de la reseña. (Vicuña Mackenna, 1858, pp. 18-19; Benjamín Vicuña
Mackenna, 1856, pp. 240-241).
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Junto a estas pinturas, Vicuña Mackenna había visto
los originales de La Esperanza de Guido Reni, cuyas dos copias
presentadas en la exposición reconocía como “bastante exactas”
(Vicuña Mackenna, 1856, p. 245; Vicuña Mackenna, 1858, p. 18);
de La Virgen de la Silla, que había visto en el Palazzo Pitti (Vicuña Mackenna, 1856, p. 258; Vicuña Mackenna, 1858, p. 13); de
la Dolorosa de Guercino (Vicuña Mackenna, 1856, p. 246; Vicuña Mackenna, 1858, p. 18); de la Degollación de los inocentes, de
Guido Reni, que había conocido en la Galería de Bolonia20; y de
la Crucifixión, también de Reni (Vicuña Mackenna, 1858, p. 18;
Vicuña Mackenna, 1856, p. 270).
Vicuña Mackenna había visitado también la Capilla
Sixtina y observado las dimensiones del Juicio Final de Miguel
Ángel, que claramente contrastaban con las de la copia en óleo
presentada en la muestra. En la reseña, el autor recordaba el estado en que se encontraba la pintura al momento de observarla:
“El original de esta famosa pintura está casi del todo borrada en
el dia por la humedad, el humo del incienso y los estragos de la
guerra, habiendo sido maltratado por varias balas de cañón en
los sitios que ha sufrido Roma.” (Vicuña Mackenna, 1858, p. 16).
Este comentario reproducía parte de lo indicado por el autor en
su diario, en que ya había destacado la utilidad de la copia: “i principalmente por el humo del incienso i de las velas, que apenas se
comprenden sus detalles, i para estudiar éstos es mucho mejor
consultar una copia” (Vicuña Mackenna, 1856, pp. 239-240). De
este modo, la copia permitía enfrentar entonces las distorsiones
o dificultades de apreciación surgidas del deterioro material del
original, facilitando su legibilidad y la apreciación de los detalles
que en el original parecían difíciles de observar.
En cuanto a su opinión sobre la copia en la exposición,
su atención se centró más bien en el efecto de conjunto, advirtiendo que debía ser observada desde lejos para apreciar la composición (Vicuña Mackenna, 1858, p. 16). De este modo, la copia mostraba distintos niveles de funcionalidad; por una parte, operaba como
instancia de mediación respecto de obras inaccesibles, y por otra,
como facilitadora de la apreciación de obras cuyo estado de conservación afectaba su percepción (Hayes, 2021).

20 Sobre esta obra, Vicuña Mackenna señalaba: “El original es inimitable,
pero la copia presente, aunque es solo un simple bosquejo, no carece de atrevimiento y de soltura” (Vicuña Mackenna, 1858, pp. 17-18. Vicuña Mackenna,
1856, p. 270).
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Respecto a la escuela española, una de las obras más
comentadas, la copia de la Inmaculada Concepción de Murillo,
confirma nuevamente la relación entre ambos textos y el hecho
de que la elección de las pinturas seleccionadas por el autor para
la reseña se relacionaban directamente con aquellas que había
conocido en su viaje a Europa:
133. La Purísima de Murillo. Esta linda Concepción,
acaso el mas famoso de los cuadros de Murillo por la boga que le
han dado los franceses en su museo del Louvre, es sin duda una
obra maestra de colorido i de ejecución. La Vírjen es verdaderamente aérea i la expresión de sus ojos clavados al cielo es de una
voluptuosa i a la vez sublime espresión. Los grupos de ánjeles
son de una delicadeza esquisita. La copia en pequeño que se observa no carece de algunas felices pinceladas (Vicuña Mackenna, 1858, p. 23).
La descripción, que comenzaba destacando la
fama de la obra y luego los rasgos que la caracterizaban, continuaba con un recorrido por los detalles, individualizando así
distintos aspectos de la tela (Daston, 2011, p. 99). Si bien en este
comentario Vicuña Mackenna reparaba en el menor formato de
la copia, parecía sintetizar también las observaciones realizadas
sobre la misma pintura, en su diario de viaje:
La perla de esta colección es la Concepción de Murillo, un cuadro de una sola figura que el gobierno ha comprado
por 700,000 francos a la testamentaria del mariscal Soult. La deliciosa Virjen con sus manos apoyadas en su casto seno revela en
la sonrisa la divinidad de su emoción, mientras un leve tinte de
voluptuoso éxtasis adormece sus ojos que ruborizados parecen
quisieran esconderse bajo el albo párpado (Vicuña Mackenna,
1856, p. 119).
El interés por el valor monetario demostrado en el
comentario sobre esta obra se vinculó directamente con su ubicación y procedencia, del mismo modo en que sucede en su descripción de La vírjen de San Sixto de Rafael:
El contraste entre la austera cabeza del viejo pontífice i la dulzura de Santa Bárbara que la adoran es mui hermoso.
El orijinal de este cuadro es la joya del Museo de Dresde, cuyo
gobierno lo compró en 40,000 pesos, habiéndose vendido ántes
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por 300.- La copia es mui fría i descolorida. Los dos anjelitos del
frente están mui mal hechos (Vicuña Mackenna, 1858, p. 14).21
Por último, respecto a la escuela flamenca, destaca
la referencia que el autor realizara sobre El descendimiento
de Rubens, que según afirmaba, era la obra más famosa del
pintor, y cuyo original había visto en la Catedral de Amberes22. Sobre esta obra, la reseña de la exposición dedicaba
un mayor espacio a su apreciación de los detalles de ejecución
y composición del cuadro:
La obra más famosa de Rubens i el tipo por excelencia
de la alta escuela flamenca. Resalta en este cuadro el colorido i la
forma; pero su mérito principal está en el agrupamiento de todas las figuras, lo que da una unidad extraordinaria a la acción.
La figura de Cristo es admirable; se conoce que el Salvador ya es
un cadáver terreno, i el cuerpo muerto parece caerse al suelo por
su propio peso. La sábana blanca que envuelve el cuadro i forma
principal fondo del cuadro es la gran novedad de esta composición, i a ella se atribuye el singular efecto que produce (Vicuña
Mackenna, 1858, p. 27-28).
Más allá del prestigio de la obra y el artista, el autor
muestra también su habilidad para “reconocer” el sello del pintor, es decir, aquella capacidad para combinar los elementos de
una manera particular, que hacen de su obra una pieza única
(Summers, 1982, p. 301). Es él mismo quien distingue en la obra
los elementos cromáticos, formales y compositivos. Sin embargo, la descripción no se refiere a una copia, sino a las cualidades
que posee el original. Más adelante reconocerá las limitaciones
de una copia:

21 Aunque Vicuña Mackenna se había referido también a esta obra en su
diario, resulta interesante consignar el ajuste del precio de adquisición, establecido ahí en 60.000 pesos. Probablemente Vicuña Mackenna supo de la
ubicación de la obra por alguna otra referencia, pues su diario indica que al
momento de visitar Dresden, el museo de pinturas se encontraba cerrado.
(Vicuña Mackenna, 1856, pp. 281, 305).
22 Vicuña Mackenna aclara que al momento de la visita la tela se encontraba
en reparación, por lo que debió verla en el taller anexo en la catedral (Vicuña
Mackenna, 1856, p. 324).
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Las copias no pueden dar sino una errónea idea de la
verdad de las actitudes de este grupo i del inimitable colorido
que las anima. En el altar mayor de nuestra iglesia de Santa Ana
hai un lienzo que aunque no parece carecer de mérito, no ofrece
sino una idea imperfecta de esta maravilla (Vicuña Mackenna,
1856, p. 324).
Consideraciones finales
La revisión de los comentarios de Vicuña Mackenna
nos permite apreciar que varias de sus impresiones habían sido
delineadas ya en su viaje, a partir de su aproximación a numerosas obras que le permitieron modelar sus juicios no solo sobre
los originales, sino sobre las copias que se presentarían más tarde en la exposición.
Los comentarios del autor arrojan luces, por una parte, sobre el impacto de las obras de la pintura europea en Chile,
visible en la circulación de sus copias; y por otra, sobre el rol que
estas obras podían cumplir en la formación artística de los coleccionistas y del público a través de prácticas expositivas. Por
sobre todo las apreciaciones de Vicuña Mackenna confirmaban
la relevancia del ámbito de la exhibición como espacio pedagógico, a través cuál era posible introducir criterios para la evaluación de obras de arte.
Finalmente, la propia elaboración de la reseña revela
la intención del autor de proponer una guía de qué y cómo observar, incorporando formas de apreciación ya establecidas en
los círculos culturales europeos. A través de la identificación de
elementos técnicos y formales en un contexto poco acostumbrado a precisiones de este tipo, las indicaciones de Vicuña Mackenna deben haber parecido al menos iluminadoras.23 Desde
esta perspectiva, el texto se plantea entonces no solo como una
propuesta de recorrido para la exposición, sino como una guía
para la apreciación visual que reafirmaba la idea de que, en último término, el arte debía ser entendido como un objeto de conocimiento histórico y empírico.
23 Si bien Miguel Luis Amunátegui había realizado algunos comentarios sobre la valoración estética de obras europeas en su artículo publicado en 1849,
el de Vicuña Mackenna es el primero en abordar específicamente el análisis
y la evaluación de obras que el público podía visitar y observar directamente.
(Amunátegui, 1849, pp. 37-47).
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THEO VAN GOGH COMO MARCHAND DE
IMPRESSIONISTAS
THEO VAN GOGH AS A DEALER OF
IMPRESSIONISTS
Felipe Sevilhano Martinez1

RESUMO: Este artigo trata das atividades de Theo van Gogh, irmão do pintor Vincent van Gogh, como marchand de quadros na
penúltima década do século XIX. Theo é conhecido por ser o correspondente da maior parte das cartas escritas por seu irmão.
No entanto, no período em tela, o sobrenome van Gogh era associado ao comerciante de quadros e não ao artista, dada a importância de Theo para o comércio de artistas ainda não estabelecidos. Isso não significa que ele fosse um guerreiro desinteressado
da arte moderna, como defendeu John Rewald em texto sobre o
marchand; ao contrário, estava integrado às práticas comerciais
de seu tempo. Como será mostrado neste artigo, lidar com impressionistas era também um meio de avançar em sua carreira
e obter lucros.
Palavras-chave: Impressionismo; Mercado de Arte; Theo van
Gogh; Vincent van Gogh;
ABSTRACT: This article addresses the activities of Theo van
Gogh, brother of the painter Vincent van Gogh, as an art dealer
in the final decades of the 19th century. Theo is mainly known
to be the correspondent for most of the letters written by his
brother. However, in the period studied, the name van Gogh
was associated with the art dealer and not the artist, given the
importance of Theo in the art trade. But this does not mean that
he was a disinterested warrior of modern art, as John Rewald
pointed out in a text on the dealer. On the contrary, Theo was
1 É pesquisador de pós-doutorado do Museu de Arte Contemporânea da
USP (MAC-USP) e doutor em História da Arte pela Unicamp. É professor da
pós-graduação da PUC-SP e da Escola do MASP. Também é membro da Associação Brasileira dos Críticos de Arte (ABCA) e do Conselho Internacional
de Museus (ICOM). E-mail: felipesmartinez@gmail.com ORCID: 0000-00028330-1807.
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integrated into the business practices of his time. Thus, dealing
with impressionists was also a means of advancing his career
and obtaining profits.
Keywords: Impressionism; Art Market; Theo van Gogh; Vincent
van Gogh;
Introdução
Theo van Gogh é conhecido por ter sido o correspondente mais frequente de seu célebre irmão, o pintor Vincent
van Gogh2. Nas numerosas cartas trocadas entre os dois, Theo
aparece como um interlocutor oculto, paciente, de quem pouco
sabemos, com o qual o pintor pode dividir as angústias de seu
processo criativo e de seus dramas pessoais. Theo também era
o provedor material de seu irmão e ficou com a maior parte das
obras de Vincent. De fato, após sua morte, sua carreira e sua biografia aparecem inevitavelmente associadas à trajetória do artista. Veja-se, por exemplo, a transferência de seu túmulo, mais de
20 anos após seu falecimento em Utrecht, na Holanda, em 1891,
para o cemitério de Auvers-sur-Oise, na França, local no qual o
corpo de Vincent estava desde 1890. Mas em vida, especialmente
nos círculos de vanguarda da cidade de Paris das décadas finais
do século XIX, o nome van Gogh não era associado ao pintor intempestivo que entrou para a história como um dos ícones da
arte ocidental, mas sim a um sóbrio marchand que procurava
oportunidades de negócios com obras de artistas menos conhecidos e menos valorizados no mercado francês.
Durante a maior parte de sua carreira como marchand, Theo foi gerente de uma das filiais da galeria Boussod,
Valladon & Cie, localizada no número 9 do Boulevard Montmatre, em Paris. Começou a trabalhar no local em 1881 e lá
permaneceu até sua morte. A galeria, fundada por Adolphe
Goupil no começo do século e originalmente chamada Goupil & Cie3, contava com uma rede com filiais espalhadas pe2 Vincent e Theo eram respectivamente o primeiro e o segundo filhos do
pastor protestante Theodorus van Gogh e de sua esposa Anna Carbentus van
Gogh. Theo van Gogh (Zundert, 1857 – Utrecht, 1891); Vincent van Gogh (Zundert, 1853 – Auvers-sur-Oise, 1890)
3 Para mais informações sobre a galeria, ver: Lafont-Couturier, 2000.
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las grandes capitais da Europa e também já estava presente
nos Estados Unidos. Um dos tios de Theo e Vincent, também
chamado Vincent van Gogh, era um dos sócios dessa rede e
havia iniciado os dois sobrinhos no ramo quando ainda eram
adolescentes. O futuro pintor abandonou o comércio de obras
de arte para tentar uma carreira como pastor e finalmente se
dedicar ao desenho e à pintura com quase 30 anos. Theo, por
outro lado, prosperou na carreira, e aos 23 anos já havia deixado a Holanda para assumir uma posição de gerência na capital francesa, prova incontestável de seu sucesso profissional.
Os produtos com os quais construiu sua carreira
eram as pinturas ligadas aos nomes prestigiosos do Salão, como
Jéan-Léon Gérôme e Alexandre Cabanel, e especialmente os paisagistas de Barbizon, como Jean François-Millet e Camille Corot, que na década de 1870 passaram por uma valorização sem
precedentes. Em grande medida, essa valorização se deve aos
esforços do marchand francês Paul Durand-Ruel, responsável
por práticas de mercado em estreita associação com o mercado
financeiro que catapultaram os preços desses artistas. Ainda na
década de 1870, Durand-Ruel também havia dado seus primeiros passos com o impressionismo, mas a depressão econômica
dos anos de 1880 forçou o francês a interromper seus negócios
e o levou temporariamente aos Estados Unidos. É justamente
nesse vácuo deixado por Durand-Ruel que Theo deu seus primeiros passos com nomes como Monet, Degas e Pissarro e foi
fundamental para manter as obras desses artistas circulando no
mercado francês. No entanto, isso não deve levar a crer que o holandês fosse um guerreiro abnegado da nova arte, como defendeu John Rewald em célebre texto sobre o marchand (Rewald,
1986). Quero mostrar neste artigo4 que, ao contrário, os negócios
com os impressionistas atendiam às demandas de sua própria
carreira, e Theo foi capaz de antever boas oportunidades de negócios com os impressionistas a partir do espaço deixado por
Durand-Ruel.

4 Este artigo é derivado de minha tese de doutorado defendida em março de
2020 na Unicamp. Para mais informações ver Martinez, 2020.
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Este artigo é derivado de minha tese de doutorado,
Os Irmãos Van Gogh e o Mercado de Arte do Século XIX, defendida em março de 2020 na Universidade Estadual de Campinas.
Além das fontes bibliográficas mencionadas ao longo do texto,
utilizei como fonte as cartas escritas por Vincent van Gogh a
Theo, disponíveis no site www.vangoghletters.org, publicação
virtual com a correspondência completa do artista, organizada
pela equipe do Museu Van Gogh. A numeração das cartas, presentes nas notas de rodapé, segue aquela estabelecida na publicação. Também fiz uso dos registros de compra e venda da
galeria Goupil&Cie, onde é possível encontrar valores, artistas
e colecionadores envolvidos nos negócios da empresa. Esses
dados estão podem ser consultados fisicamente no Nederlands
Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD), instituto de história da
arte holandês, de onde fiz parte da pesquisa de meu doutorado, e
virtualmente na Getty Research Foundation no seguinte endereço: http://archives.getty.edu:30008/getty_images/digitalresources/goupil/goupil.htm.
A Galeria Do Boulevard Montmartre
Em março de 1889, Theo escreveu à sua então noiva,
Johanna Bonger, que admirava particularmente um grupo de
pintores para os quais “receber toda a impressão da natureza e
transformar isso de alguma maneira poderia ser arte”5. Ele se
referia aos artistas do impressionismo, com os quais a essa altura já trabalhava comercialmente. Na mesma época, em carta enviada a seu irmão, na qual comenta sobre a futura esposa, Theo
diz que “havia muitas coisas da vida sobre as quais ela não sabe e
nas quais sua opinião precisa ser formada”6. Dado o contexto da
carta e as recentes conversas entre os irmãos, não é difícil imaginar que parte dessas coisas em que a opinião da futura esposa
precisava ser formada dizia respeito à arte. Mas mesmo a opinião dos irmãos van Gogh sobre a arte moderna não foi criada
da noite para o dia. Vincent nem sequer tinha ouvido falar em
impressionismo antes de 1882 e, dois anos depois, disse ao irmão
que ainda “não está claro o que se deve entender” por impres-

5 Carta b2047/VF 1982, mencionada em Theo van Gogh: 1857-1891: Art Dealer,
Collector and Brother of Vincent (1999), p. 163.
6 Carta 762, enviada de Theo para Vincent em 24 de abril de 1889.
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sionismo7. Com Theo, esse contato veio antes, e se não é possível
dizer que ele tenha sido um amante do estilo logo no começo,
uma coisa é certa: desde cedo reconheceu o potencial comercial
desses artistas.
No período em que os dois trabalharam nas filiais da
Goupil pelo norte da Europa, puderam ampliar seu repertório
em arte contemporânea e desenvolver uma afeição especial pelos paisagistas de Barbizon. Também puderam aprender a rejeitar Gérome8 e a abraçar o realismo dos artistas holandeses
ligados à Escola de Haia. De algum modo, o terreno já estava preparado para quando os impressionistas chegassem.
Já no início dos anos 1880, Theo fez negócios com artistas ligados ao impressionismo. Em 1884, os registros da galeria indicam uma transação com uma obra de Pissarro, com
lucro de 25 francos. No ano seguinte, vendeu obras de Monet,
Sisley e Renoir, com lucros de respectivamente, 120 francos, 250
francos e 120 francos. À exceção da pintura de Sisley9, nenhuma das demais foi comprada diretamente dos pintores, indício
de que Theo estava atento às obras que apareciam no mercado e
não necessariamente empenhado em ajudar artistas individualmente. Mais que isso: todas elas foram compradas e vendidas em
datas próximas, ou no mesmo dia, o que indica transações em

7 A primeira menção ao movimento é feita pelo pintor em uma carta a Theo
enviada em 27 de novembro de 1882, em que comenta o romance A Obra, de
Zola (Carta 288). Mesmo em junho de 1884, Vincent manda uma carta ao irmão dizendo que entende pouco do que Theo quer dizer com impressionismo, “quando eu ouço você falar de tantos nomes novos, nem sempre consigo
entender, já que não vi absolutamente nada deles. E do que você diz sobre
impressionismo, eu entendi que é algo diferente do que eu pensei que fosse,
mas ainda não está claro para mim o que se deve entender por isso” (carta
450). Ver também carta 569, em que Vincent diz já admirar a figura nua na
obra de Degas e a paisagem na de Monet.
8 Ver, por exemplo, a carta 139 na qual Vincent compara a Frineia de Gérome
(O julgamento de Frineia, 1861, Kunsthalle, Hamburgo) a uma mulher feia de
Israëls ou Millet.
9 A obra de Monet, descrita nos registros como Paisagem em Vernon, foi comprada por 680 francos da Galeria Berheim-Jeune e vendida no mesmo dia, 04
de Julho de 1885. As de Renoir foram intermediadas pelo marchand Portier,
segundo os arquivos da Casa Goupil para a data.
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consignação, algo menos vantajoso para os artistas10. Em outras
palavras, a essa altura não havia qualquer preocupação em formar um estoque dessas obras, mas lucrar a partir da demanda
já existente de colecionadores interessados em impressionismo.
Prova disso é que essas pinturas de Sisley, Monet e
Renoir foram compradas por um mesmo colecionador, chamado Desfossés, ou seja, Theo supria a demanda já existente de alguém interessado no estilo, que procurava a prestigiosa galeria
em busca do produto. Em um primeiro momento, sua missão
é justamente levar as pinturas ao comprador para obter lucro.
Uma demanda que não surge dos ideais artísticos dos ofertantes, mas do interesse já existente de colecionadores. Theo foi
capaz de enxergar esse movimento e – assim como a Goupil &
Cie – nome anterior da Boussod, Valladon & Cie - tinha feito com
os artistas da escola de 1830 – como Lhermitte, Corot e Millet,
buscou oportunidades de ganhos e carreira em um mercado relativamente desenvolvido.
Mesmo antes de negociar obras de Pissarro, Monet e
Renoir, Theo já procurava negociar obras de pintores próximos
ao impressionismo. Um recibo de 1883 mostra que o marchand
holandês comprou uma pintura de Victor Vignon – que não
consta nos registros da galeria – o que pode significar que tenha
sido para sua própria coleção (Stolwijk & Thomson, 1999, p. 80).
No entanto, também não há registros da pintura na contabilidade que Johanna Bonger fez após a morte do marido, o que impede
a confirmação desta hipótese. Thomson menciona essa pintura
para destacar um possível interesse de Theo por artistas ligados
ao impressionismo de um modo amplo, já que Vignon havia exposto com o grupo em quatro oportunidades (1880, 1881, 1882 e
1886) (Stolwijk & Thomson, 1999, p. 80). Mas partindo desse critério – de artistas próximos ao grupo – as conclusões precisam
ser ampliadas.
Desde 1881, quando Theo assumiu a gerência da galeria no Boulevard Montmartre, até 1886, ano da última exposição
do impressionismo, a casa Goupil realizou transações com dez
artistas que haviam passado por pelo menos uma exposição do
10 Transações em consignação naturalmente são menos vantajosas para os
artistas porque a galeria não se compromete. Assume somente a posição de
intermediário em vez de realizar a compra direta para revender depois. A
porcentagem padrão em transações por consignação cobrada pela galeria de
Theo era de 25% do valor da obra vendida, embora em certos casos esse critério pudesse ser flexibilizado.
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grupo. Além dos já mencionados, também entram na lista Eugène Boudin, com duas obras11, Adolphe Félix Cals, que expôs em
1874, 1876, 1877 e 1879 e teve seis obras negociadas, Stanilas Lepine, com quatro obras, Alphonse Legros, com uma obra, Eugène
Vidal, com uma obra vendida em 1886, e Jean-François Raffaelli,
também com uma obra em 1886.
Nem todas essas transações foram realizadas pela loja de Theo, caso da obra de Legros, vendida pela filial da Place de
l’Opera, e de duas de Raffäelli, intermediadas pela galeria Knoedler em Nova York. Isso mostra que havia um interesse não só
de Theo por artistas de algum modo associados ao impressionismo, mas também da Boussod, Valladon & Cie e de suas galerias
congêneres. Em outras palavras: um movimento de mercado que
chegava à tradicional companhia fundada por Adolphe Goupil
décadas atrás. É claro que seria exagerado dizer que Legros, Cals
e Lepine fossem impressionistas, mas sua proximidade com o
grupo indica o apetite da principal galeria da época por obras
com potencial moderno.
Essas transações enfraquecem a visão de Theo como
um marchand puramente interessado em “lutar pela arte em
que acreditava” (Rewald, 1986, p. 19) e mostram que o próprio
movimento do mercado conduz ao comércio de artistas novos.
Além disso, também apontam para um conceito de modernidade ampliado. Se os marchands, além de vender, também ajudavam a formar o gosto de seu público, as apostas de Theo em uma
gama variada de artistas indicam um comportamento especulativo em sentido amplo. Ou seja, ele estava disposto a testar, a ver
até onde seus artistas poderiam chegar e a construir um nome
a partir de uma gama variada de pintores, que inclui não só Monet, Degas e Pissarro, mas outros menos lembrados como Carrière, Raffaëlli e Besnard (Thomson, 1999, p. 61-152).
Os preços dessas transações, entretanto, estavam
longe das alturas que os campeões do Salão e os artistas de Barbizon conseguiam na época. Os valores das obras de nomes como Cabanel e Jules Dupré ultrapassavam de longe a marca dos
milhares de francos. Por exemplo, com uma venda de um retrato de Cabanel por 30.000 francos, a galeria lucrou 10% do preço
de venda. O mesmo com uma paisagem de Dupré vendida por
27.500 ao custo de 20.000. Lucro de 7.500 francos na própria ga11 Os dados sobre os artistas, obras e valores negociados por Theo estão disponíveis nas fontes mencionadas na introdução deste artigo.
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leria. Entretanto, a maioria dessas transações envolvendo grandes valores não ocorria no Boulevard Montmartre, mas na filial
da Place d’Opera. A diferença de preços, contudo, não deve levar
a crer que os olhos do mercado não estivessem abertos para os
novos artistas.
A partir de 1886, as atividades de Theo como marchand de impressionistas se aprofundaram. Para isso coincidem
dois fatores: a chegada de Vincent a Paris no começo de 1886 e a
recapitalização da galeria, que então passará a se chamar Boussoud, Valladon & Cie (Rewald, 1986, p. 20). A mudança na companhia dava a Theo liberdade para usar o dinheiro nas compras de
obras que ele julgasse valorosas; recebeu cerca de 20.000 francos para comprar um novo estoque e posteriormente passou a
utilizar as duas salas do mezanino da galeria para expor obras
de sua preferência. Da chegada de seu irmão veio a proximidade
pessoal com os artistas e a intensificação de seu interesse pelo
comércio de “artistas vivos”, como ele reconheceu em carta enviada a Vincent em 188812.
A ideia de que os irmãos vivessem juntos na capital já
vinha sendo gestada por eles em suas cartas. Mas Vincent se precipitou: sem o consentimento de Theo, chegou a Paris e comunicou ao irmão que o estava esperando na Sala Carré do Louvre13.
A convivência entre os dois não foi fácil, e a relação entre eles passou por sobressaltos nos quase dois anos em que viveram juntos
na capital francesa. Andries Bonger, amigo e cunhado de Theo,
narra que apesar da saúde debilitada do marchand – que sofria
de complicações respiratórias e já apresentava os primeiros sintomas dos problemas que iriam matá-lo anos depois – Vincent
constantemente acusava o irmão de coisas que ele não tinha feito, e muitas vezes arrumava desavenças nas quais envolvia Theo
(Stolwijk & Thomson, 1999, p. 40).
Foi nesse período, entretanto, que o marchand pôde
estreitar seus laços com os artistas de vanguarda dos quais Vincent tinha se aproximado, como Toulouse-Lautrec, Bernard e
Gauguin (Welsh-Ovcharov, 1981). Além disso, o irmão mais velho
12 Conforme carta 713, em que Theo reconhece que o irmão tinha sido capaz
de “créer um entourage d’artistes & d’amis, ce dont je suis absolument incapable à moi seul”.
13 Conforme carta 567, enviada em 28 de fevereiro de 1886.
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tinha, desde cedo, grande importância no gosto e nas escolhas
do mais jovem. Theo reconheceu em uma carta para sua esposa que Vincent tinha sido o responsável por “formar seu amor
pela arte”14. Também é dessa época o vago plano de Theo se tornar um marchand independente de impressionistas, que tanto
deu esperanças a seu irmão. Theo chegou mesmo a procurar Tio
Cent para viabilizar o plano, mas a ideia não foi para frente. Essa
não foi a única vez em que a intenção apareceu; na verdade, tanto a ideia quanto seu insucesso são constantes na trajetória do
marchand, para decepção de Vincent15.
Posto que Theo já se interessava pelos impressionistas desde seus primeiros anos como gerente da galeria no Boulevard Montmartre, é inegável que a insistência de seu irmão
mais velho tenha levado o marchand a dar passos adiante com
os artistas do chamado pós-impressionismo. Já em 1887, Theo
negociou uma obra de Gauguin (figura 1) e isso não pode ser dissociado da admiração que Vincent tinha pelo artista, que havia
acabado de chegar dos trópicos16. O preço da venda, 450 francos,
apesar de baixo, não era desprezível para alguém que trazia algo
mais “avançado” que os impressionistas. A venda deixou Gauguin otimista, que exagerou a prosperidade em carta para sua
esposa na Dinamarca17.

14 Cartas b4284 e V1984, mencionadas em Stolwijk e Thomson, 1999, p. 163.
15 A esse respeito, ver cartas 573, 574 e 576.
16 Theo provavelmente conheceu Gauguin antes de Vincent, mas o interesse
do irmão pelo artista naturalmente aprofundou a relação. A respeito do entourage de artistas construído por Vincent em Paris, recomendo a leitura de
Welsh-Ovcharov, 1976 e 1981.
17 Em carta enviada à sua esposa em Copenhagen, em 6 de dezembro de
1887, Gauguin diz a ela que a casa “Goupil está se tornando o novo centro
de venda de impressionistas”. Ver Lettres de Gauguin à sa femme et à ses
amis, 1946. p. 121.
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Figura 1 – Paul Gauguin, O porto de Dieppe, 1885. Óleo sobre
tela, 60x72cm, Manchester City Art Galleries

Fonte: Manchester City Art Galleries website

Esse avanço de Theo em relação aos impressionistas
ocorreu no vazio deixado por Durand-Ruel que em 1886 viajou
aos Estados Unidos a convite do marchand americano James Sutton. Theo não foi o único a ocupar o espaço deixado; o primeiro a
aproveitar a oportunidade foi outro célebre marchand, Georges
Petit, que em 1887 expôs obras de Monet, Berthe Morisot, Pissarro, Renoir e Sisley em sua sexta Exposition Internationale. Petit,
até então, tinha trabalhado com um grande espectro de artistas
que variavam desde os campeões do Salão até os paisagistas de
1830. Era chegada a vez do impressionismo (Jensen, 1994, p. 43).
Mais uma vez, se Petit e a galeria Boussod, Valladon & Cie estavam interessados nos artistas do grupo, significava que havia um
mercado promissor para o estilo que caíra no gosto do público.
Com o impressionismo, a burguesia começava finalmente a encontrar sua frase, como assinalou Gaëtan Picon (Picon, 1974).
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Primeiros Passos Com Os Impressionistas
De todos os artistas do grupo, foi de Monet que Theo
se aproximou com mais intensidade. Essa aproximação foi benéfica aos dois, que a essa altura davam passos maiores na consolidação de suas carreiras. Do lado do marchand, no sentido
de diversificar os mercados com aquele que se mostrava – junto
com Degas – o mais promissor dos novos pintores. Embora seus
produtos principais ainda fossem os grandes paisagistas, como
Corot, os esforços de Theo devem ser entendidos em um movimento de construção de sua própria carreira. Do lado de Monet,
a parceria significava expor e vender na mais sólida galeria do
mercado francês, sinal verde aos novos colecionadores reticentes quanto ao novo estilo.
Em 1887 foram 17 compras de obras de Monet, segundo os registros da galeria18. Os cerca de 20 mil francos obtidos
por essas vendas superaram o lucro de Durand-Ruel nos Estados Unidos (Rewald, 1986, p. 27). A quantia que Monet recebeu
por obra girava em torno de 650 francos, com lucro médio de 207
francos por obra para a galeria19. Não são valores comparáveis
aos obtidos por obras de Cabanel ou Millet, mas definitivamente
era algo que os patrões de Theo não poderiam ignorar20.
Monet soube capitalizar o interesse de Theo a seu favor. No mesmo ano, avisou a Durand-Ruel que “as coisas estão
indo muito bem, o que me faz lamentar sua ausência, especialmente se você não está conseguindo o que esperava na América”
(Venturi & Durand-Ruel, 1939, p. 1) e que “era positivo para os
artistas trabalharem com mais de um marchand”. Ainda que a situação fosse próspera, o artista exagerou seus benefícios, como
meio de se valorizar em relação ao antigo parceiro. A postura de
Monet confirmava que artistas também eram bons negociantes
e que estavam longe de ser meras peças no jogo de marchands.
18 Ao realizar uma busca no banco de dados para obras de Monet, no ano de
1887 são relacionadas 22 transações envolvendo obras suas. Cinco delas, porém, são registros duplicados, o que ocorre com muita frequência com obras
em consignação.
19 Esses valores médios foram calculados tendo como base as vendas realizadas em 1887, e não incluem os preços das obras vendidas nos anos seguintes.
20 A quantidade significativa de obras transacionadas no período e o fato de
que a maioria delas veio direto de Monet indicam que Theo deve ter sido um
frequente visitante de Giverny, o que também permitiu a Vincent – que a essa
altura morava com o irmão – estudar de perto a obra do impressionista.
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Como alguém que parecia administrar bem seu interesse, o pintor não se manteve fiel a seu “marchand” inicial: não era um pobre artista que dependia de Durand-Ruel, de Petit, ou de Theo.
Os preços de suas obras estavam bem à frente dos demais – à exceção de Degas – e certamente sua capacidade de negociar contribuiu para isso. Mas enquanto Monet podia negociar, Pissarro
e Sisley ficaram mais vulneráveis com a distância de Durand-Ruel (Rewald, 1986, p. 56).
No caso de Pissarro, tal distância não foi somente física. Também contribui para a ela a relutância de Durand-Ruel
com o divisionismo. Fica uma pergunta: por que aquele que declarou que acreditava tanto na arte verdadeira em sua biografia
voltou às costas para o que havia de mais novo? Provavelmente,
porque além de ser alguém que acreditasse na arte que vendia,
Durand-Ruel era um homem de negócios não disposto a riscos
desnecessários; ter apoiado a primeira geração dos impressionistas – que tardava a dar retornos – já tinha sido arriscado o suficiente. De qualquer modo, os preços de Pissarro eram baixos e
as coisas teriam sido muito piores para ele sem Theo, que vendeu somente duas pinturas do artista em 1887, pelo total de 1000
francos. Disso não se deve concluir que Pissarro fosse um miserável pintor com um pé no lumpemploretariado. Mantinha uma
vida de classe média, um padrão que curiosamente nenhum dos
nomes da primeira geração do impressionismo deixou de ter
nem nos momentos de maior dificuldade, ao contrário de Gauguin e Vincent (Jansen, 1994, p. 37).
As novas tendências da arte de Pissarro não eram um
problema para Theo, que recebia os divisionistas sem maiores
restrições e, na prática, foi o primeiro marchand do circuito elevado das trocas a negociar artistas ligados ao pós-impressionismo. Mas isto não deve levar a crer que Theo fosse especialmente
interessado nesses artistas. Ainda que tenha comprado um desenho de Seurat para sua própria coleção, e que a pedido de seu
irmão tenha visitado o mesmo Seurat e também Signac em 1888
(Rewald, 1986, p. 26), em nenhum momento foi atrás destes dois
artistas por sua própria iniciativa como foi atrás de Monet e Degas. E se vendia algumas poucas obras de Pissarro e Gauguin, era
mais porque eles precisavam dele do que o contrário.
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Os preços de Sisley eram ainda menores que os de
Pissarro. O artista vendeu três paisagens a Theo em 1887. Duas
foram só foram revendidas em 1891 por lucro irrisório, e a terceira, comprada por 700 francos, foi vendida somente em 1895, por
1000 francos, quando Theo já estava morto. Com exceção dessas
poucas paisagens, as vendas das obras de Sisley passaram a ser
feitas por consignação, algo bem menos vantajoso para o pintor,
já que não implicavam o comprometimento da galeria. Também
em 1887, os registros informam que Theo vendeu uma pintura de
Renoir por 350 francos, com lucro de 150. Entretanto, nenhuma
das obras de Renoir negociadas por Theo foi obtida diretamente
do artista, que se manteve fiel a Durand-Ruel e somente passou
a trabalhar com a casa Boussod, Valladon & Cie em 1892, quando
Theo já havia falecido.
Theo também não ignorava Degas, aquele que entre
os novos artistas comandava os maiores preços no mercado a essa altura. É o que se pode concluir de uma carta enviada por Vincent ao pintor Charles Angrand, recomendando que ele visitasse21 a galeria de seu irmão para ver o belo “De Gas” que lá estava
exposto22. Não há registros de que a pintura tenha sido comprada ou vendida pela galeria, o que indica uma provável transação
em consignação que, sem encontrar destino no mercado, voltou
às mãos do pintor. Algumas notas trocadas entre Degas e Theo
em meados de 1887 mostram que mais transações entre os dois
foram feitas no período. Nelas, o artista (Stolwijk & Thomson,
1999, p. 163) menciona desenhos e obras que parecem especificamente destinadas a Theo. Por exemplo, em julho de 1887 o
artista escreveu: “Meu Caro Senhor Van Gogh, venha amanhã
ver o desenho que eu fiz para você, ou informe o Senhor Etienne Boussod”, ou “Meu Caro Senhor Van Gogh, por favor tenha a
bondade de me trazer ou enviar amanhã de manhã o dinheiro do
pequeno pastel do outro dia” (Rewald, 1986, p. 17). Não fica claro
se as obras mencionadas foram feitas para a galeria em consignação, ou diretamente a Theo, que poderia estar negociando suas obras paralelamente, já que nenhuma delas consta nos registros da empresa. Apesar dessas notas telegráficas, Degas fazia
justiça à sua fama de inacessível: o pintor não chegou a trabalhar
21 Carta 570, enviada por Vincent a Charles Angrand em 25 de outubro de
1886.
22 Não há indício dessa obra nos livros de contabilidade da galeria, provavelmente por não ter sido vendida.
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com nenhum marchand regularmente no período, mas era próximo de Durand-Ruel e de Theo.
Em resumo: os investimentos da firma de Theo nos
artistas do impressionismo só se solidificaram a partir de 1887,
quando ele passou a comprar uma quantidade de obras que sugere que já tinha o apoio de seus patrões para negociar alguns
artistas. É possível que eles ficassem reticentes em relação a Pissarro e Gauguin, mas não podiam ignorar a realidade de Monet
e Degas, dos quais mais obras foram compradas no ano seguinte.
Além disso, havia colecionadores com interesse consolidado em
tais artistas, como o já mencionado Desfossés e Jean-Baptiste
Dupuis, um dos compradores mais constantes dos novos artistas, como indicam os registros da galeria. Dupuis foi descrito
por Rewald como “jovem industrial” verdadeiramente interessado em arte (Rewald, 1986, p. 61). É possível que, para o autor,
qualquer outro jovem industrial que não fosse interessado na
arte “certa” seria, por exclusão, um burguês interessado na arte
fácil da academia. Dupuis foi responsável por comprar a única
obra de Guillaumin vendida por Theo em 1887, por 350 francos,
com lucro de 150 para a galeria, e por Garotos tomando banho
(figura 2), de Gauguin.
Figura 2 – Paul Gauguin, Garotos tomando banho, 1886. Óleo
sobre tela, 60x73cm, Museu de Arte de Hiroshima

Fonte: Museu de Arte de Hiroshima website
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Junto com os novos colecionadores23 também surgiu
uma nova geração composta por críticos como Félix Féneon,
Albert Aurier, Gustave Geffroy, Octave Mirbeau, Gustave Kahn
e Édouard Dujardin, com a missão de fabricar o discurso de
apreciação da nova arte. Por exemplo, Féneon (1887b) passou a
escrever notas elogiosas sobre as obras expostas por Theo em
sua Révue Independente, caso da exposição de obras de Gauguin,
Pissarro, Guillaumin e Monet, organizada por Theo no final de
1887, na qual fez descrições precisas a respeito das obras expostas com clara preferência pelas pinturas de artistas da nova geração impressionista24.
Logo no começo do ano seguinte, Theo organizou
novamente o mezanino da loja no Boulevard Montmartre para
expor obras de artistas que começava a negociar. Pouco tempo
depois da exposição anterior, as pinturas de Gauguin voltaram
a ocupar o espaço do local, dessa vez acompanhadas por pastéis de Degas. Nenhuma informação sobre a venda dessas obras
consta nos arquivos da galeria Boussod, Valladon & Cie, mas em
uma carta do final de 1887, Gauguin informa à sua esposa que
um agente da Galeria Goupil (provavelmente Theo) havia comprado três pinturas por 900 francos. Supondo que Gauguin estivesse falando a verdade, e que uma dessas obras seja a pintura
comprada por Dupuis na exposição organizada em 1887, é possível que as outras duas estivessem ao lado das pinturas de Degas.
Rewald informa que os cadernos de contabilidade de Gauguin
apontam que Theo comprou uma pintura feita por ele na Martinica por 400 francos com um conjunto de cinco desenhos por
50 francos cada. Somando o valor pago por Dupuis (450 francos,
dos quais 350 ficaram com Gauguin) e o valor dessas pinturas, é
possível chegar ao montante que o pintor informou à sua esposa
(Rewald, 1986, p. 46).
Essas duas mostras feitas por Theo não foram exposições de grande porte, como as que organizava Petit. Foram mostras casuais que faziam parte do cotidiano de vendas da galeria.
Não contaram com catálogos, nem com uma cobertura de grande porte pela imprensa, tampouco representavam algum tipo
23 A respeito dos clientes de Theo van Gogh, ver Les marchands de Van Gogh,
exhib. cat. Van Gogh à Paris (1988), p. 336-38.
24 Rewald (1986, p. 46) informa que, para as obras dessa exposição, Pissarro
quase teve que pagar as molduras de suas telas.
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de relação privilegiada entre marchand e artistas. Levaria certo
tempo até que Theo começasse a adotar os expedientes já praticados por Petit e Durand-Ruel. Os primeiros passos seriam dados com Monet, notadamente com a exposição que o marchand
holandês organizaria sobre o artista, em meados de 1888, quando seu irmão já havia deixado a capital francesa.
Contratos e Exposições
Alguém que visitasse a loja do número 9 do Boulevard
Montmartre, entre o final de 1887 e começo do ano seguinte, veria
sua organização peculiar: no piso térreo estavam expostas obras
dos artistas mais tradicionais da Galeria, que Fénéon chamou de
vignettes de venda fácil (figura 3). Mas ao subir para o mezanino, o visitante encontraria outro tipo de arte, como uma espécie
de loja de departamento que divide seus produtos por andares.
Se passasse entre junho e julho de 1888, poderia ver uma exposição de paisagens feitas por Monet, com dez obras pintadas pelo
artista enquanto ele estava nas Antibes.
Figura 3 – Excerto de artigo de Félix Fénéon na Révue indepéndente de littérature et d’art, calendrier décembre, 1887b, p. 169

Fonte: Disponível em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1050570x/f175.item

As dez pinturas foram compradas por Theo pelo total de 11.900 francos. Monet teria o direito de ficar com 50%
dos lucros obtidos nas vendas dessas obras, e Theo passaria
a ter o direito de recusa das novas pinturas do artista. O di-
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reito foi exercido quando, em setembro de 1888, Durand-Ruel
procurou Monet para retomar os negócios, e o pintor recomendou que o marchand conversasse com a galeria Boussod,Valladon & Cie se quisesse comprar suas obras25. Desse modo,
Theo e sua galeria tiveram um quase monopólio temporário
das pinturas de Monet.
A exposição teve sucesso imediato: sete das dez pinturas expostas foram vendidas no mesmo ano; as demais, no ano
seguinte. Os lucros partilhados entre as partes somaram mais de
27.000 francos, média de 2.700 francos por pintura. Isto era mais
do que Durand-Ruel jamais tinha lucrado com o artista, o que levou Gauguin a dizer entusiasmado à sua esposa que “se pagam
3.000 por um Monet, por que não pedir 400 por um Gauguin?”26.
Ainda mais interessante é o fato de que a galeria Boussod, Valladon & Cie finalmente realizara um contrato com um
impressionista em moldes similares dos que fazia com artistas como Bouguereau. Mais do que uma simples estratégia de
concorrência, o contrato de Monet com Theo era prova da inserção da arte moderna nas grandes galerias da época, quando
o impressionismo finalmente passava a integrar o circuito de
valorização de seu tempo. Em alguma medida, representava a
concretização do processo iniciado por Durand-Ruel na década
anterior, o que mostra não só a capacidade de Theo para os negócios, mas também que seus empregadores já enxergavam Monet
como um bom investimento. As pinturas negociadas dentro do
trato trazem a inscrição “avec partage de bénéfices” (figura 4).

25 Desde 1886, Monet havia deixado de receber pagamentos constantes do
marchand e passou a trabalhar por obra, conforme informa Rewald (1986,
p. 27).
26 Carta enviada por Gauguin a Emile Schuffenecker em junho de 1888 (Grasset, 1946, p. 131-32 e Rewald, 1986, p. 28).
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Figura 4 – Recorte dos livros de contabilidade da Boussod,
Valladon et Cie. Livro 12, 04/06/1888. Na penúltima coluna “avec
partage de bénéfices”

Fonte: Acervo próprio. Boussod, Valladon et Cie. Livro 12,
04/06/1888.

Meses antes da exposição, Theo havia adquirido uma
quantidade considerável de obras de Monet em leilões no Hotêl
Drouot, e diretamente de Durand-Ruel: caso de três paisagens
compradas pelo valor de 1200 francos cada. Além disso, também
vendeu uma pintura deixada em consignação pelo artista por
2200 francos, conforme apontam os registros da galeria. O interesse do marchand e as possibilidades de negócios com Monet
eram, mais do que nunca, concretos.
Já em Arles, sul da França, Vincent recomendou a exposição em carta ao pintor australiano John Russell27, e lamentou não poder ver obras como Pinheiros ao entardecer (figura
5). O grupo de pinturas das Antibes antecipava uma prática que
seria comum ao artista nos anos seguintes: a pintura de séries.
Ao mesmo tempo em que se identificavam com o estilo do artista, também tinha um valor individual, o que indica que Monet
tinha uma boa noção de como dispor sua produção de acordo
com os mecanismos de venda da época. Nos anos seguintes, o
artista pintaria séries de carvalhos, campos de papoulas e, principalmente, montes de feno (Rewald, 1986, p. 64).

27 Carta 627, enviada a John Russell em junho de 1888.
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Figura 5 – Claude Monet, Pinheiros ao entardecer, 1888. Óleo
sobre tela, 73x92cm, Philadelphia Museum of Art

Fonte: Philadelphia Museum of Art website

Mas se no final de 1887 Fénéon havia recomendado
a seus leitores que ignorassem o térreo e fossem direto ao mezanino da galeria, sua opinião sobre as obras de Monet foi bem
menos favorável em junho de 1888, quando escreveu uma nota
ácida declarando que “associado a uma bravura excessiva de
execução, uma fecundidade de improvisador e uma brilhante
vulgaridade, seu renome cresce, mas seu talento não parece ter
crescido depois da série de Étretat28. Aconselha-se ao senhor van
Gogh que adicione o bom nova-iorquino Cellen Sabbrin a seu estabelecimento quando ele expuser Monet” (Fénéon, 1888b).

28 Fénéon se refere às falésias de Étretat, na Normandia, onde Monet pintou
uma de suas séries.
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Fénéon era um entusiasta da teoria do contraste simultâneo de cores complementares e das visões científicas da
arte29. Sugere a Theo que traga Cellen Sabbrin às exposições de
Monet. Sabbrin era o pseudônimo da química americana Helen
de Silver Abbot Michael, que havia escrito que Monet era o primeiro a aplicar as leis científicas em sua arte. A ironia de Fénéon
mostra seu descrédito pela associação feita por Sabbrin. Há aqui
um movimento curioso: conforme Monet se tornava “ultrapassado” e seu talento “deixava de crescer” para produzir “vulgaridades”, também era absorvido pelo mercado por meio de Theo.
Sisley também foi vítima da acidez de Fénéon em razão das pinturas que expôs na galeria de Georges Petit na mesma
época. Seu impressionismo foi classificado como “fácil, próximo
da vulgaridade”. Mas diferentemente de Monet, Sisley não se
encontrava em uma rota ascendente no mercado, ao contrário,
estava desesperado para vender o que podia, situação semelhante à de Pissarro que, apesar de ter seu divisionismo sempre
defendido por Fénéon (1887a), pouco via a cor do dinheiro. Em
1888, Pissarro recebeu 300 francos de Theo por uma paisagem.
A compra era uma espécie de compensação por outra obra vendida, Paisagem com casas de fazenda (por 400 francos), na mesma época, pela qual o artista não recebeu valor algum, uma vez
que já pertencia a Theo e não estava em consignação. Em setembro do mesmo ano, o artista voltaria a expor obras com Theo no
mezanino da loja do Boulevard Montmartre, das quais só uma
encontrará comprador (sempre Dupuis) por 400 francos, em
novembro do mesmo ano.
Monet não foi o único a ser exposto em 1888; antes dele – e logo após a pequena exposição de Guillaumin e Pissarro no
final de 1887 – Theo exibiu uma série de pastéis de Degas juntamente com dois desenhos de Gauguin. As informações sobre as
obras provêm, em grande medida, da descrição feita por Fénéon
em sua cobertura dos eventos artísticos de Paris (1888a), com
seu comentário a respeito do estilo “críptico, porém preciso” de
Degas, e elogios à Conversação (figura 6) de Gauguin, que só iria
29 A Teoria do contraste simultâneo de cores complementares, elaborada pelo químico Michel Eugène Chevreul (1786-1889), tornou-se famosa entre os
artistas por meio da publicação da Grammaire des arts e du dessin, de Charles Blanc, em 1876. Nela, o autor apresentava a pesquisa de Chevreul de forma
esquemática para ser utilizada pelos artistas. A teoria postula que a cor secundária gerada pela mistura de duas primárias será oposta complementar
da primária que não foi utilizada na mistura. Por exemplo, para gerar a cor
laranja, deve-se misturar o vermelho com o amarelo. Sua oposta complementar será a cor azul, primária não utilizada na mistura.
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ter comprador no ano seguinte, por 225 francos, de acordo com
os registros da galeria.
Figura 6 – Paul Gauguin, Mulheres bretãs conversando, 1886.
Óleo sobre tela, 71x94cm, Neue Pinakothek, Munique

Fonte: Neue Pinakothek website

O interesse de Theo por Degas não se limitou aos
pastéis expostos na ocasião. Se não podia criar uma relação tão
direta e proveitosa como a estabelecida com Monet, tratou de
buscar suas obras disponíveis no mercado e realizou transações
por outros meios. Em setembro de 1888, vendeu a obra Foyer
de la Dama a Dupuis por 4.000 francos, lucro de 1.800. Com lucro maior ainda, comprou de Petit um ballet (figura 7) por 5.500
francos, para depois vender ao pintor Émile Blanche por 8.000
francos30. Degas não recebeu nada por essas duas transações, já
que as obras foram compradas de outras fontes que não o artista;
os negócios nem sempre tinham a ver com os benefícios diretos
30 Em carta (605) enviada a Theo em maio de 1888, Vincent menciona estar
feliz por Theo ter vendido um Degas a um tal Meunier. Infelizmente, os registros da galeria não trazem informação sobre qualquer colecionador que
atenda por esse nome.
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ao pintor. Ainda em 1888, os registros da galeria informam que
Theo adquiriu um Renoir (vendido a Durand-Ruel em 1891) e um
desenho de Toulouse-Lautrec, vindo diretamente do pintor, por
350 francos e lucro de 150. O cliente, mais uma vez, era Dupuis.
Figura 7 – Edgar Degas, Duas dançarinas no palco, 1874. Óleo
sobre tela, The Courtauld Collection, Londres

Fonte: The Courtauld Collection website

A fase não poderia ser mais próspera para Monet,
que definitivamente se estabelecia no pelotão de frente dos
impressionistas, o que Vincent chamou de “Grand Boulevard”:
os pintores estabelecidos e já em condições de viver de sua
própria arte, como Monet, Degas e Renoir; em contraposição
ao Petit Boulevard, grupo de pintores iniciantes e que lutavam
para sobreviver, composto pelo próprio Vincent, por Seurat,
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Gauguin e outros ligados ao pós-impressionismo31. Seria um
erro, no entanto, imaginar que existisse uma condição homogênea entre os pintores do primeiro grupo. Ao contrário, dos
artistas com os quais Theo trabalhava com regularidade, somente Monet e Degas se destacavam no mercado. Pissarro e
Sisley estavam próximos dos artistas do Petit Boulevard: mais
lutando contra a pobreza, do que fazendo parte de uma primeira geração de artistas bem-sucedidos.
Monet se tornava cada vez mais independente de
seus marchands, inclusive de Theo. As últimas pinturas segundo o trato estabelecido em 1888 foram compradas em março de
1889. Em junho do mesmo ano – mais de um ano após a exposição das pinturas das Antibes – Theo voltou a disputar as obras de
Monet no mercado, sem privilégios. Em junho, comprou cinco
paisagens pelo valor de 11.000 francos, o que mostra que o acordo anterior tinha prazo aproximado de um ano. Isto se confirma
pela diminuição das pinturas de Monet vendidas por Theo em
1889. Foram 20 em 1889, 10 a menos que no ano anterior. Diferentemente de Pissarro e Sisley, para os quais vender menos
com Theo era sinal de tragédia, para Monet era prova de que outros marchands também negociavam sua arte.
Mesmo sem os privilégios de antes, Theo organizou
uma segunda exposição de Monet no mezanino da galeria em
1889, com 10 pinturas do artista, acompanhadas de esculturas
de Rodin e pastéis de Degas, que descreveu ao irmão como “um
grande sucesso”32. Octave Mirbeau escreveu um artigo entusiasmado sobre “as obras incomparáveis” de Monet no Le Figaro; Frantz Jourdain33 chamou a mostra de “uma das principais
manifestações artísticas do inverno, que dá definitivamente a
Claude Monet o primeiro lugar entre os paisagistas modernos”.
Assim, em um prazo curto, Monet estabeleceu um acordo com
Theo, de duração aproximada de um ano, do qual já estava livre
em 1889, quando colheu os frutos de sua parceria anterior com o
marchand holandês.
31 A respeito da divisão feita por Vincent entre Petit e Grand Boulevard, ver
carta 584.
32 Na carta 749, Theo escreve a seu irmão: “J’ai en ce moment chez moi une
exposition de Claude Monet, qui a beaucoup de succès. D’içi quelque temps
por sûr le public voudra des tableaux de la nouvelle école car ils travaillent
bien l’esprit public”.
33 Ver nota 3, carta 749.
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Acrescente-se a isso as 20 obras de Monet que foram
enviadas para a filial da galeria em Londres em abril de 1889,
para uma exposição chamada “Impressions by Claude Monet”,
cujo catálogo contava com o artigo de Octave Mirbeau traduzido
do francês. A exposição foi recebida positivamente nas prestigiosas Ilustrated London News e Magazine of Art, além de contar
com compradores ilustres, como John Singer Sargent, que havia
sido comparado ao impressionista no artigo da última revista
(Rewald, 1986, p. 46). Essa exposição não envolveu Theo diretamente, prova de que seus patrões, a essa altura, já consideravam
Monet um artista relevante, e não uma figura controversa cuja
presença era garantida pela insistência do holandês.
Para coroar a trajetória ascendente, no fim de 1889,
Monet teve obras expostas em uma grande mostra na galeria de
Georges Petit, juntamente com Auguste Rodin. Mais de 125 pinturas do impressionista cercavam esculturas de Rodin com direito a expografia suntuosa – como era costume na casa – e texto
de catálogo escrito por Octave Mirbeau. Expor com Petit, Theo
ou Durand-Ruel (como já havia ocorrido em 1883) fazia parte
da própria gestão da carreira do artista. Como Monet tinha dito no passado a Durand-Ruel, “era absolutamente prejudicial e
danoso a um artista vender exclusivamente a um só marchand”
(Rewald, 1986, p. 15).
A mostra na galeria de Petit aconteceu simultaneamente à Exposição Universal de 1889 e contou com obras emprestadas de alguns colecionadores que as haviam comprado
da Boussod, Valladon & Cie, como Dupuis. Após a exposição,
Theo comprou 11 obras de Monet, de fontes variadas, pagando
em média 6.000 francos por pintura, valores muito superiores
ao que pagara há um ano, mostrando que sua associação com o
marchand holandês tinha rendido bons frutos. Apesar dos altos
preços, Theo foi capaz de vender dois Monets por 16.850 francos
a um colecionador americano, comprados semanas antes por
um total 10.500 francos. Lucro de 6.350, para espanto de Pissarro (Rewald, 1986, p. 15), que em carta se mostrou surpreso com
o sucesso do colega. O mercado também continuava a sorrir a
Degas. Em 1889, foram 10 obras do artista, uma delas arrematada na Christie’s por 1.417 francos e vendida na mesma semana
para Michel Manzi por 4.000. A média de lucros com Degas no
ano foi de mais de 1.200 francos por obra: os patrões de Theo
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não tinham o que reclamar de sua incursão pelos modernos, pelo menos no que diz respeito a Monet e Degas, como indicam os
registros da galeria.
Pissarro, entretanto, ainda que tenha vendido seis
pinturas em 1889, permanecia em uma situação precária. Seu
cliente mais constante era Dupuis, que por 300 francos comprou Rebanho de ovelhas do marchand em junho do mesmo ano.
Os preços das vendas dificilmente ultrapassavam essa marca,
o que levou Theo a escrever a seu irmão que Camille Pissarro “tinha grande dificuldade em vender, e passava por dificuldades”.
Buscando remediar a situação, no começo de 1890, Theo organizou uma mostra do artista no mezanino de sua galeria com 15
pinturas e 11 guaches, que também contou com uma escultura
de Gauguin (Rewald, 1986, p. 15).
Para a exposição, Theo cogitou convidar três escritores a essa altura associados aos impressionistas: Gustave Kahn,
Gustave Gefrroy e Octave Mirbeau. Segundo o marchand, o crítico escolhido deveria tratar dos aspectos da obra de Pissarro
“ressaltando a qualidade da execução de modo a destruir o absurdo preconceito do público contra sua técnica pontilhista”, em
clara consonância com os expedientes da época, como mostrado
no capítulo anterior. Mirbeau já havia escrito textos sobre Monet; Kahn, um dos principais colaboradores da Révue de Fénéon
(Stolwijk & Richard, 1999, p. 123), não teria problemas em escrever sobre a técnica divisionista de Pissarro. No fim, Theo e Pissarro optaram por Geffroy, crítico experiente que escrevia para
o jornal La Justice e que já havia escrito o catálogo da exposição
de Raffaëlli organizada meses antes.
Além disso, a escolha por Geffroy era um indicativo
de que Theo entendia bem seu mercado. As pinturas de Pissarro
presentes na mostra eram em sua maioria divisionistas, um estilo ainda não bem aceito pelo público e rejeitado por marchands
como Durand-Ruel. Geffroy era conhecido por suas posições à
esquerda do espectro político e por estar aberto aos novos desenvolvimentos artísticos praticados pelos artistas do pós-impressionismo. Estar associado a ele era acenar para um público
simpático às ideias estéticas e políticas do campo da vanguarda: um público que dificilmente visitaria a galeria no Boulevard
Montmartre em busca das obras expostas no andar térreo, mas
que precisava ser apresentado ao que era feito no mezanino.
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A exposição contou com 16 telas, sete têmperas e quatro guaches34. Em carta a seu irmão, Theo menciona que cinco
obras foram vendidas, totalizando 4.800 francos, como indicam os registros da galeria35. Foram elas: Paisagem em Auvers,
por 600 francos, Campina em Saint Charles, por 1.200 francos,
L’abrevoir, também por 1.200 francos, Camponesa guiando bodes, por 800 francos e Mós e ovelhas, por 1000 francos. O dinheiro repassado ao artista, 3.150 francos, era menos do que normalmente seria devido em transações em consignação, após retirar
os 25% de comissão. Não há razões claras para essa diferença,
mas é possível que ela se deva ao acerto de alguns dos muitos
adiantamentos que Theo fazia a Pissarro em horas de aperto, como especula Rewald (1986, p. 54).
Na sequência da exposição de Pissarro, em 1890, os
registros da galeria mostram que Theo comprou cinco pinturas
de Monet, não diretamente do artista, e uma obra de Manet, Estudantes de Salamanca, imediatamente vendida ao editor Michel
Manzi – o que indica transação por consignação. Os registros
também apontam que Theo pagou 5000 francos por quatro pinturas de Degas, duas delas rapidamente vendidas e outra incorporada à coleção de Eugène Boussod, sócio da galeria e patrão
do marchand. Temos aqui algo relevante: patrões de Theo não
só “toleravam” a arte moderna vendável, mas também a apreciavam o suficiente para integrá-la à sua coleção.
Em abril, Theo vendeu um Degas a Dupuis e fez transações com duas obras de Monet, uma delas vendida ao próprio
artista por 2000 francos, sem cobrar comissão da galeria, o que
mostra um movimento claro de manter boas relações com o artista. Acrescente-se a isso o fato de que Léon Boussod, um dos
sócios da galeria, quis visitar Monet na companhia de Theo, segundo ele informa em uma carta a Vincent. A visita, marcada
para o dia da Bastilha, terminou por não ocorrer. No entanto,
o interesse mostra a disposição dos donos da galeria em lidar
pessoalmente com Monet. Estava claro que as estratégias comerciais de Theo e de seus patrões incluíam os artistas do chamado
“Grand Boulevard”. Finalmente, ainda nos primeiros meses do
34 Para mais detalhes ver Exposition d’oeuvres récentes de Camille Pissarro.
Exhib. cat. Paris (Boussod, Valadon & Cie), Février, 1890. Ver também Pissarro
e Durand-Ruel Snollaerts, p. 218-219, 2005.
35 Carta 858, enviada por Theo a seu irmão, data de 15 de março de 1890 e
detalha as obras vendidas na exposição.
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ano, Theo negociou duas obras de Gauguin: as últimas pinturas
do artista que passariam pelas mãos do marchand holandês.
Em julho do mesmo, Vincent cometeu suicídio em
Auvers-sur-Oise. Depois da morte de seu irmão, Theo tentou
contatar Durand-Ruel para organizar uma mostra póstuma do
irmão. Não teve sucesso, o velho marchand começava a colher os
primeiros resultados de seus investimentos nos impressionistas
e ainda não estava aberto para os artistas da geração posterior.
No mesmo ano, problemas nervosos levaram Theo a ser internado em um hospital psiquiátrico na Holanda onde morreria em
janeiro de 1891. Após a morte do marchand holandês, Gauguin
foi direto ao reconhecer que “somente van Gogh sabia como vender e como criar uma clientela, (e que) ninguém hoje sabe como
‘tentar’ um colecionador” (Rewald, 1986, p. 74-75).
Um Marchand De Corots
A última carta escrita por Vincent a Theo antes de
morrer está repleta de considerações sobre o mercado de arte
de seu tempo36. Nela, o pintor diz considerar o irmão mais do
que um “simples marchand de Corots”. Mas o que significava
ser um marchand de Corots? Significava estar associado ao que
o mercado já tomava com estabelecido, aos produtos vendáveis
que não demandavam um esforço adicional. De algum modo,
também significava ser aquilo esperado pelos patrões de Theo37.
Por isso mesmo, para o irmão, Theo era mais do que isso. Era alguém no meio do caminho, com um pé no mundo comercial, do
interesse, frio, e outro no mundo artístico, supostamente mais
verdadeiro. Vincent provavelmente pensou em Corot porque o
irmão tinha acabado de vender uma obra do artista por 8.064
francos, por meio de seu antigo patrão em Haia, H. G. Tersteeg38.
A pintura tinha sido comprada meses antes por 3.000 francos,
um lucro de 5.064 em pouco tempo (figura 7). Por outro lado,
ainda que não fosse um diferencial, ser um marchand de Corots
era um caminho seguro. Além da enorme valorização dos paisagistas de sua geração, Corot havia falecido em 1875 e a oferta de
36 Carta 902.
37 Trata-se de Lembrança de Nemi da coleção Mesdag. A transação foi narrada
por Theo em uma carta escrita a Vincent em 1 de julho de 1891, número 894.
38 A pintura havia sido comprada em abril de 1890 e fora vendida em junho,
conforme consta nos arquivos da Goupil presentes no RKD, nº 20439.
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suas obras estava encerrada, o que pressionava os preços para
cima. O mesmo acontecia com outros artistas já falecidos e com
reputação bem estabelecida. Para ser um marchand de artistas
vivos, como muito bem ensinara Durand-Ruel, era preciso correr riscos e esperar um longo tempo até que as sementes plantadas florescessem.
As apostas de Theo também foram muito além dos
impressionistas posteriormente célebres e passavam por nomes
mais vendáveis, que Rewald chamou pejorativamente de impressionismo High Society (Rewald, 1986, p. 50), como Carièrre,
Guilaumin, Besnard e Raffaëlli. Também mostram sua percepção para os movimentos que o mercado fazia em relação a determinados artistas. É o caso de Daumier, de quem Theo comprou
cerca de 10 obras entre o final 1888 e o início de 1889, conforme
mostram os registros da galeria. Por que o súbito interesse do
marchand pelo artista? Provavelmente porque acontecimentos
da época chamaram a sua atenção, como um texto publicado pelo crítico Alexandre Arsène em 1888, o sucesso da exposição de
caricaturas na École des Beaux-Arts e o elogio da crítica por ocasião da Exposição Universal de 1889 (Rewald, 1986, p. 90).
Assim como os artistas do meio do século haviam sido
a base para os investimentos de Durand-Ruel nos impressionistas, para Theo, nomes como Corot eram um ativo seguro em uma
espécie de carteira variada. Em outras palavras: para vender artistas vivos, era necessário vender artistas mortos, capazes de
sustentar a atividade do marchand em outras frentes que tardariam a trazer lucro. Por exemplo, apesar dos altos preços, Monet
não trouxe lucros à galeria ao longo dos dez anos de gerência de
Theo. Já os artistas que o marchand mais ajudava, como Pissarro e Gauguin, foram capazes de proporcionar pequenos lucros,
o que de um ponto de vista puramente contábil bastaria para
justificá-los na galeria: pelo menos não davam prejuízo. Isto então significa que Pissarro e Gauguin eram um bom negócio e que
Monet era um mau? Não exatamente. Vejamos alguns números39.

39 Os valores foram retirados dos registros da galeria, mencionados na introdução deste trabalho. Acrescento que, como é possível verificar em Mitchell
(2007, p. 961), o nível de preços na França, entre 1881 e 1890, foi praticamente
estável, razão pela qual as variações reais dos valores mencionados não foram
levadas em conta para analisar a trajetória dos preços praticados por Theo ao
longo do período.
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Entre 1881 e 1890, período de gerência de Theo, a filial
do Boulevard Montmartre comprou 869 obras e gastou 1.616.818
francos40. O artista com mais obras compradas foi o italiano Vittorio Matteo Corcos, com 75 adquiridas pelo total de 72.187 francos. Uma média de 962,50 francos por quadro. Logo em seguida,
na segunda posição, está Monet, com 68 obras compradas pela
empresa sob a gerência de Theo, pelo total de 94.525,81 francos.
Na terceira posição do ranking de compras está Corot, com 51
obras compradas pelo total de 190.033,81 francos. Uma média de
3726 francos por quadro. Isto deixa claro que, apesar de a quantidade de obras de Corot ser inferior à quantidade de obras de
Corcos e Monet, o valor final pago por obra de Corot era aproximadamente 2,7 vezes maior do que o valor pago por um Monet
e quase 3,9 vezes maior do que o valor de uma obra de Corcos.
A informação não é surpreendente: como disse o próprio Vincent, Corot era central na definição da profissão do irmão,
o que também mostra que o impressionista não era exatamente
barato: o fato de Corot ser “apenas” 2,7 vezes mais caro do que
Monet, por obra, indica que o impressionista era relativamente
caro quando comparado com outros, como Corcos ou Adolphe
Monticelli (em relação a este último, o impressionista era cerca de três vezes mais caro). As compras de Monet foram todas
feitas de 1886 em diante. As de Corcos e de Corot relativamente
distribuídas pelo período todo.
Os dez anos de Theo à frente da galeria do Boulevard
Montmartre renderam à rede Boussod, Valladon & Cie um lucro líquido de 605.993 francos. Corot foi artista responsável por
cerca de 20% desses lucros. Com ele, a galeria gastou cerca de
190.003 francos e arrecadou 315.400: lucro total de 125.366; lucro
médio de quase 2.800 francos por pintura. Inegavelmente, Theo
era um marchand de Corots. Sem ele não poderia ter havido a
sua incursão pelo impressionismo. Da nova geração, somente
Degas foi capaz de render lucros significativos, trazendo 8.300
francos à galeria. Monet, a quem Theo se esforçou para monopolizar, deu um prejuízo, ainda que modesto, de 4735 francos e,
ironicamente, Pissarro e Gauguin trouxeram pequenos lucros
de 1866 e 1135, respectivamente. Em outras palavras, nem Theo
nem seus patrões perdiam nada ao manter as obras dos pintores
40 Esses valores dizem respeito somente às atividades da galeria de Theo e
não necessariamente podem ser estendidos para o mercado como um todo.
As médias e os rankings estão relacionados somente aos preços atingidos por
tais artistas no negócio do marchand.
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na galeria, e isto explica por que suas obras estiveram sempre
entre as negociadas pela loja.
Mas, então, por que a insistência em Monet? Ela pode
ser explicada por uma estratégia de longo prazo. Theo provavelmente estava pensando em Monet em um horizonte futuro, não
imediatamente. Tratava-se de um investimento. Por exemplo,
se consideramos as pinturas que Maurice Joyant, sucessor do
holandês na galeria, vendeu e que haviam sido compradas por
Theo, os números se tornam positivos. Há também uma tentativa de formar estoques e se beneficiar da curva ascendente de
preços que Degas e Monet artistas viviam.
Além disso, o risco de Monet era relativamente baixo, sobretudo nos primeiros anos, ou seja, comprar uma obra
de Monet e não vende-la traria prejuízos moderados e, no longo
prazo, poderia se revelar um ótimo negócio. Isto talvez explique
por que Léon Boussod resolveu participar da visita que Theo
faria ao artista no dia da Bastilha em 1890. No caso de Pissarro
e Gauguin, a maioria das transações era feita por consignação:
não havia comprometimento de longo prazo da empresa com os
artistas. A galeria recebia obras e as colocava à disposição para serem vendidas. Nenhuma política de formação de estoques
ou de investimento de longo prazo parecia estar no radar. Havia
uma boa vontade de Theo para ajudar os artistas, e a concordância, provavelmente relutante, dos patrões em permitir que eles
fossem expostos na vitrine da loja do Boulevard Montmartre.
Theo não foi nem um guerreiro abnegado da arte moderna, muito menos um gênio do mercado financeiro superior a
Warren Buffet41, mas sim um marchand integrado às práticas comerciais de seu tempo, próximo dos artistas e apreciador da arte
que vendia – inclusive de pintores que, nas palavras de Rewald,
“ele era obrigado a vender” (Rewald, John, 1986, p. 10). Entender
a atuação de Theo nesse contexto também significa entender as
relações materiais e artísticas de seu tempo. Em outras palavras:
significa entender como a profissão de marchand respondia aos
desenvolvimentos artísticos da modernidade nos quais arte e
mercado são indissociáveis.

41 A comparação é feita no infeliz livro O capital de Van Gogh (2019).
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VAN GOGH, WARBURG E O
INESQUECÍVEL

VAN GOGH, WARBURG AND THE
UNFORGETTABLE
Tiago Macini1

RESUMO: Em 1892, Aby Warburg revelou na tese O nascimento
de Vênus e A primavera de Sandro Botticelli a “aparição” de elementos estranhos à concepção estética do Quattrocento italiano.
Para além de uma controvérsia de estilos, essa descoberta evidenciaria uma posição semiológica da arte no território intermediário entre o “saber” e o “não saber”, desestruturando qualquer possibilidade de “ordem do tempo”. A partir das estrelas de
Van Gogh em A noite estrelada, esse artigo procura estabelecer
a extensão da influência do que foi “irremediavelmente pedido”
tendo em vista a ideia de “inesquecível” em Giorgio Agamben.
Palavras-chave: Aby Warburg; Van Gogh; Giorgio Agamben;
aparição; inesquecível;
ABSTRACT: In 1892, Aby Warburg revealed in the thesis The
Birth of Venus and Primavera of Sandro Botticelli the “apparition”
of foreign elements to the aesthetic conception in italian’s
Quattrocento. Beyond a style controversy, this discovery would
evidence a semiological position of art in the intermediary
territory between “knowing” and “not knowing”, disrupting
any possibility of “order of time”. From the stars of Van Gogh in
The starry night, this article seeks to establish the extent of the
influence of what was “irremediably requested” according the
ideia of “ unforgettable” in Giorgio Agamben.
Keywords: Aby Warburg; Van Gogh; Giorgio Agamben; apparition;
unforgettable;
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Em 1889, assombrado por uma condição psicológica
instável, Vincent Van Gogh criou uma pintura intrigante que se
tornou uma de suas obras mais conhecidas: A noite estrelada.
Sob o ponto de vista temático, a representação de uma paisagem
memorável vislumbrada durante uma madrugada insone em
seu claustro psiquiátrico na França2 conformaria a despretensiosa reprodução de uma visão efêmera para que ela conquistasse, assim, seu direito à permanência no tempo pelos desígnios
da arte.
No entanto, tal processo artístico ganharia complexidade na textura de pinceladas irregulares que transfigurariam
o objeto da memória, elaborando uma visualidade baseada na
operação de contrastes entre o que foi propriamente visto pelo
artista – as formas em seu valor positivo de realidade – e o que
foi, de alguma maneira, também esquecido – as lembranças em
sua performance de uma ausência a ser recuperada, ou melhor,
em sua negatividade persistente. Essa dinâmica semiológica
inesperada em A noite estrelada foi registrada por Van Gogh numa de suas cartas ao irmão Theo.
Eu sei bem que os estudos da última remessa [na qual estava incluída a obra A noite estrelada], desenhados com longos e sinuosos traços, não eram o que deveriam ser, mas
peço que acredite que, em se tratando de paisagens, tende-se a juntar as coisas por meio de um estilo de desenho que
busca expressar um emaranhamento do todo (Van Gogh
Museum, 2021a)3.

Nesses termos, o efeito rebelde da pintura em questão decorreria “de um estilo de desenho que busca expressar um
emaranhamento do todo”. Mais ainda, o artista teria concebido
sua paisagem “com longos e sinuosos traços” que “não eram o
que deveriam ser”. Ou seja, as estrelas, protagonistas da imagem
2 De acordo com o Van Gogh Museum, o artista holandês ficou internado voluntariamente de 1889 a 1890 no hospital psiquiátrico da cidade francesa de
Saint-Rémy-de-Provence. Apesar de sua instabilidade mental, nesse período,
ele produziu mais de 150 pinturas, incluindo A noite estrelada (Van Gogh Museum, 2021a).
3 O trecho original em holandês foi traduzido para o inglês pelo museu: “I
know very well that the studies drawn with long, sinuous lines from the last
consignment weren’t what they ought to become, however I dare urge you to believe that in landscapes one will continue to mass things by means of a drawing
style that seeks to express the entanglement of the masses”.
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de Van Gogh a ponto de nomearem posteriormente a obra, se entrelaçariam aos demais elementos da composição – ao campo, às
colinas, ao vilarejo e, principalmente, à escuridão do céu noturno – através de um mecanismo de trompe l’oeil que subverteria
sua eficácia representativa de uma recuperação desejada pelo
rompimento de um “dever ser”.
Se em A noite estrelada a figuração das estrelas na
madrugada de Saint-Rémy-de-Provence escaparia de um restabelecimento fidedigno do presenciado, não podemos contestar
que ainda mantém com esse instante fugaz um vínculo íntimo
de rememoração. Dessa maneira, o imbróglio estético proposto
por Van Gogh adviria da assunção de um território semiológico controverso fincado nos limites entre o que aquela paisagem
noturna deveria ser e sua própria negação deturpadora de uma
realidade. As estrelas configurariam, portanto, uma forma de
materialização da substância desse intermezzo – em outras palavras, dariam corpo à “aparição” de um material oculto na obra
de arte.
Debruçando-nos com mais cuidado sobre esse fenômeno, ao tomarmos um dos sentidos da palavra “aparição”
no dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (Houaiss, 2001, p.
247), sua acepção como “manifestação, aparecimento súbito e
sobrenatural de um ser, espectro, fantasma” colocaria a constelação de A noite estrelada a meio caminho entre o conhecido – o brilho no céu noturno que chamamos de estrela – e o
desconhecido – as inúmeras afecções que esse cintilar cósmico nos causa e nos incita a lembrar sobre. Em última análise, a
manifestação desses fantasmas indicaria na arte um percurso
vacilante entre a formulação de um “saber” e a ameaça desestruturante de um “não saber” intrínseco ao ofício do artista, inviabilizando uma história da arte como mera expressão de um
logos ordenador do conhecimento.
Três anos depois de A noite estrelada, em 1892, Aby
Warburg daria os primeiros passos na direção de perseguir essa
disposição semiológica paradoxal criada pelo desenvolvimento
errante do processo artístico. Na sua tese de doutorado O nascimento de Vênus e A primavera de Sandro Botticelli [Sandro Botticellis “Geburt der Venus” und “Früling”], o historiador da arte
alemão identificaria uma irrupção controversa do estilo “antiquizante” no âmago da pintura do Primeiro Renascimento italiano dominada pelo estilo “alla francese”.
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Em sua conferência autobiográfica De Arsenal a Laboratório [Vom Arsenal zum Laboratorium] (1927), Warburg (2018,
p. 40 e 41) comentou sobre o seu encontro com essa “aparição”
estética na obra de Sandro Botticelli.
A descoberta de que as duas figuras da perseguição (Zéfiro
e Flora), na Primavera de Botticelli, eram trazidas diretamente dos Fastos de Ovídio […] foi para mim decisiva para
a escolha do tema de meu trabalho de doutorado, o qual teve como argumento a intensidade do movimento externo
sob o signo da Antiguidade. […] Eu devia tentar compreender se entre os contemporâneos de Botticelli existiam documentos, ou mesmo poesias, que pudessem indicar-me
quem tinha sido o mediador desse douto modelo para um
grupo da perseguição. Tratava-se, então, de uma abordagem que privilegiava a análise da obra de arte individual.
[…] Consegui descobrir que Poliziano, estudioso e poeta,
tinha sido o mediador da passagem de Ovídio. Em particular – coisa decisiva para mim –, descobri que esse douto
modelo humanista tinha sido quem transmitira a movimentação antiquizante à representação dramática.

Essa revelação seria decisiva para a história da arte.
O reconhecimento da propagação, por meio do “douto modelo
humanista”, de uma “movimentação antiquizante à representação dramática” em A primavera (Botticelli, 1477) perturbaria a transmissão de saberes até então estabelecida pela disciplina e alojaria, no cerne de seu conhecimento, o que Georges
Didi-Huberman (2013a, p. 23) descreveu como um “imbróglio
de saberes transmitidos e deslocados, de não-saberes produzidos e transformados”.
As “duas figuras da perseguição (Zéfiro e Flora)” em
Botticelli, conforme a arqueologia de sua gênese proposta por
Warburg na tese de 18924, desmantelariam, assim, a proposta do
“método formalista” de Alois Riegl e Heinrich Wölfflin baseada
na ideia de uma “função estilística geral [para a arte] que pode
ser variadamente atualizada” (Wind, 2018, p. 257). Na condição
espectral de seres indômitos, a presença subversiva dessas cria4 De acordo com Cássio Fernandes (2018, p. 19), Warburg “trataria das pinturas mitológicas de Sandro Botticelli na perspectiva da leitura, por parte do
humanismo florentino do ambiente de Lorenzo de Medici, da tradição homérica pela via da transmutação latina realizada por Ovídio”.
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turas mitológicas inconvenientes à estética do Quattrocento retalhariam a estabilidade da dimensão temporal na obra de arte,
impossibilitando, de acordo com a concepção warburguiana,
uma ordem histórica fundamentada em sistemas homogêneos
e lineares de tempo.
Com ele [Warburg], a história da arte se inquieta sem cessar, a história da arte se perturba, o que é um modo de dizer, se nos lembrarmos da lição benjaminiana, que ela toca
numa origem. A história da arte segundo Warburg é justamente o contrário de um começo absoluto, de uma tabula
rasa: é, antes, um turbilhão no rio da disciplina, um turbilhão – um momento-agitador – depois do qual o curso das
coisas se haverá desviado profundamente, ou até transtornado (Didi-Huberman, 2013b, p. 26).

O “turbilhão” trazido à história da arte pela tese O
nascimento de Vênus e A primavera de Sandro Botticelli faria
emergir, desse modo, a inviabilidade de uma história baseada
em nascimentos, mortes e renascimentos. O “rio da disciplina”
seria traspassado por formas de sobrevivências – os fantasmas
warburguianos – que, manifestadas como aparições, sofreriam
a intervenção das impurezas do tempo. Nesse sentido, Warburg
carregaria uma mensagem perturbadora – um “momento-agitador” – para a doutrina: a construção de seu “saber” estaria impregnada invariavelmente por um “não saber”. Nas palavras de
Didi-Huberman (2013b, p. 26), o resultado dessa revolução teórica é que, “com Warburg, a ideia de arte e a ideia de história passaram por uma reviravolta decisiva. Depois dele, já não estamos
diante da imagem e diante do tempo, como antes”.
A imagem e o tempo, até aquele momento, eram considerados separadamente pela história da arte. Além disso, o
desenvolvimento de cada um deles era imaginado num fluxo
linear e estável – o arranjo lógico em escolas, tradições e movimentos seria um exemplo disso –, configurando a tessitura de
um conhecimento direcionado ao próprio fechamento – ou seja,
a busca por “uma função estilística geral” como em Riegl e Wölfflin. Com Warburg, os dois conceitos foram forjados sobre um
território muito mais instável. Ao “considerar a obra de arte como produto estilístico de um entrelace com a dinâmica da vida”
(Warburg, 2018, p. 41), ele levaria a imagem e o tempo aos limites
semiológicos entre o “saber” e o “não saber”.
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Em Diante do tempo: História da Arte e anacronismo
das imagens, Didi-Huberman (2015, p. 12-13) descreveria os meandros perturbadores dessa outra vinculação conceitual proposta por Warburg.
Diante da imagem, estamos sempre diante do tempo. Como o pobre iletrado da narrativa de Kafka, estamos diante
da imagem como Diante da Lei: como diante do vão de uma
porta aberta. Ela não nos esconde nada, bastaria entrar
nela, sua luz quase nos cega, ela nos impõe respeito. Sua
própria abertura – não falo do guardião – nos faz parar:
olhá-la é desejar, é estar à espera, é estar diante do tempo.
Mas de que gênero de tempo? Que plasticidades e que fraturas, que ritmos e que choques do tempo podem estar em
questão nesta abertura da imagem?

Se retornamos à pintura A noite estrelada, podemos
acreditar que, naquela madrugada inesquecível de Saint-Rémy-de-Provence, Van Gogh se viu “Diante da Lei”. Os “longos e sinuosos traços” resultantes de uma tentativa frustrada de sua recuperação seriam, então, a consequência de se estar “diante do vão
de uma porta aberta”. E a expressão da paisagem como “um emaranhamento do todo” se constituiria, metaforicamente, enquanto a reação à uma luz que “quase nos cega”, “nos impõe respeito”.
Essa imposição de um “não saber” frente ao esforço pela edificação de um “saber” artístico sobre o presenciado – “não eram
o que deveriam ser” – seria descrita, de maneira emocional, por
Van Gogh em outra carta enviada ao irmão Theo.
Observando o céu pela janela antes do amanhecer, notei
que estava límpido, nada além de uma estrela muito grande, que só poderia ser a Estrela d’Alva. Daubigny e Rousseau também fizeram isso. No entanto, sem expressar toda a
intimidade e a grande paz e majestade que ela tem. É uma
sensação de partir o coração, muito pessoal. Essas emoções eu não detesto (Van Gogh Museum, 2021c)5.

5 O trecho também foi traduzido do holandês para o inglês pelo Van Gogh
Museum: “This morning I saw the countryside from my window a long time
before sunrise with nothing but the morning star, which looked very big. Daubigny and Rousseau did that, though, with the expression of all the intimacy
and all the great peace and majesty that it has, adding to it a feeling so heartbreaking, so personal. These emotions I do not detest”.
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No percurso de “expressar toda a intimidade e a grande paz e majestade” que a Estrela d’Alva transmitiu naquela noite, o artista holandês vasculharia os elementos de “uma sensação
de partir o coração, muito pessoal” e realizaria sua obra, segundo a concepção warburguiana, como um “produto estilístico de
um entrelace com a dinâmica da vida”. Nesse caso, a paisagem
de Van Gogh, enquanto um imbróglio semiológico, manifestaria
a abertura da imagem proposta por Warburg e descrita por Didi-Huberman – “olhá-la é desejar, é estar à espera, é estar diante
do tempo”.
Sob o ponto de vista warburguiano, portanto, qualquer interpretação teórica sobre A noite estrelada falharia se não
levasse em consideração o caráter de “aparição” de sua constelação descontrolada. Ou melhor, se menosprezasse a irrupção
desses “longos e sinuosos traços” como a revelação de um outro
“gênero de tempo” que infligiria distintos “ritmos”, “choques”,
“plasticidades” e “fraturas” à arte. Em resumo, se desconsiderasse o surgimento patológico de um “não saber” quando se buscava
a apreensão de um “saber”.
Assim, nos sobreviria a seguinte pergunta: qual a forma
dessa intervenção irremissível do “não saber” na história da arte?
Primeiramente, é imperioso entender que essa influência não estaria restrita aos objetos artísticos. Ela afetaria todo
e qualquer processo técnico humano. Na obra As palavras e as
coisas, Michel Foucault (2016, p. 82) identificou nos séculos XVII
e XVIII a passagem de uma mentalidade técnica ligada à similitude para um pensamento sobre a diferença. “A atividade do
espírito […] já não consistirá, portanto, em aproximar as coisas
[…], mas em discernir […]. Nesse sentido, o discernimento impõe
à comparação a procura primitiva e fundamental da diferença”.
Porém, esse movimento epistemológico, ao invés de encerrar a
incidência patológica de uma imaginação inventiva que estava
em vigor nos séculos anteriores, apenas a dissimularia sobre o
discurso lógico do entendimento científico.
Foucault (2016, p. 120-121) reconheceu uma consequência adversa desse novo arranjo epistêmico. Embora a necessidade da diferença imponha ao conhecimento e à linguagem
um distanciamento necessário à sua performance, eles “estão
estreitamente entrecruzados. […] E essa dependência da língua relativamente ao saber libera todo um campo histórico que
não existira nas épocas precedentes”. Desse modo, as palavras,
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as coisas e as imagens – a “rede de signos que, de um extremo
ao outro, percorre o mundo” (Foucault, 2016, p. 119) – estariam
contaminadas inexoravelmente pela similitude que desejariam
apagar e, para a atividade genuína do espírito técnico, restaria
ocultar a contradição entre um racionalismo nascente e um irracionalismo ainda sobrevivente.
Segundo Foucault (2016, p. 98), consequentemente,
“[…] para o conhecimento, a similitude é uma moldura indispensável. Porque uma realidade ou relação de ordem não pode ser
restabelecida entre duas coisas a não ser que a sua semelhança
permita compará-las”. Ou seja, em A noite estrelada, a caracterização da paisagem constelar de Saint-Rémy-de-Provence como “um emaranhamento do todo” não seria possibilitada pelo
exercício técnico entre a sua diferença com o presenciado, mas
pela dimensão semiológica de sua similitude que, ainda assim,
sobreviveria no imbróglio entre as palavras, as coisas e as imagens sobre aquela madrugada esquecida.
Nesse contexto, podemos concluir que a similitude
– “uma moldura indispensável” –, reposicionada epistemologicamente como um “não saber”, atingiria morfologicamente
a história da arte em duas camadas. Uma delas corresponderia ao exercício técnico de se tentar criar uma ordem entre as
obras de arte, inviabilizando “uma função estilística geral que
pode ser variadamente atualizada” pela “aparição” de elementos que escapariam à lógica vigente – “a descoberta [warburguiana] de que as duas figuras da perseguição (Zéfiro e Flora),
na Primavera de Botticelli, eram trazidas diretamente dos
Fastos de Ovídio”. Daí a história da arte com Warburg “se inquieta sem cessar”. E, por isso, podemos dizer que ela trataria
de um outro “gênero de tempo”.
A outra representaria a relação do artista com a sua
intenção. Em A noite estrelada, ao observar “o céu pela janela antes do amanhecer”, Van Gogh teria seu processo artístico perturbado por “essas emoções” causadoras de formas que “não eram
o que deveriam ser”. Em outras palavras, a própria tessitura da
imagem seria alcançada pela influência incontrolável de um
pathos originador de uma abertura semiológica e suas diversas
plasticidades e ritmos. Daí as estrelas com “com longos e sinuosos traços”.
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Em ambos os casos, a similitude – ou a intervenção
de um “não saber” irremissível nas técnicas relacionadas à história da arte – seria representante de uma influência ainda mais
profunda: as memórias ou a sua superação como a manifestação
de formas inconscientes. Tanto a “aparição” das estrelas em Van
Gogh quanto a descoberta de Zéfiro e Flora em estilo “antiquizante” por Warburg carregariam o sentido de uma representação sobre algo que se perdeu, mas se faz inesquecível – no caso
do artista holandês, “toda a intimidade e a grande paz e majestade” daquela madrugada passada; e, no caso do historiador alemão, os liames que levaram a arte antiga a reaparecer, de maneira dissimulada, em pleno Renascimento italiano.
Mas, afinal, qual a força dessa substância semiológica
originada pelo que foi perdido ou pelo que, de algum modo, se
transformou em um “não saber” persistente?
No texto O tempo que resta, Giorgio Agamben (2016, p.
53) discorreu sobre a complexidade dessa intervenção na estrutura do tangível, arrevesando a definição proposta por Leibniz
para a relação entre as instâncias topológicas da possibilidade e
da realidade.
Apesar da minha admiração incondicional por Leibniz,
acredito que essa formulação não seja correta e que, para
definir o que seja verdadeiramente uma exigência, precisamos invertê-la e escrever, ao contrário: orne existens
exigit possibilitatem suam, “todo existente exige a própria
possibilidade, exige tornar-se possível”. A exigência é uma
relação entre o que é – ou foi – e a sua possibilidade – e esta não precede, mas segue a realidade. Suponho que Benjamin tivesse em mente alguma coisa do gênero, quando
falava a propósito da vida do idiota, de uma exigência de
permanecer inesquecível.

Em vista disso, a criação de abstrações – quer seja a recuperação pictórica de uma imagem memorável durante
uma madrugada perdida, quer seja o arranjo das obras de arte em diferentes classificações para seu ilusório ordenamento
lógico – respeitaria a exigência “entre o que é – ou foi – e a sua
possibilidade”, impondo a similitude como vestígio de um real,
entretanto, ressignificado – “e esta não precede, mas segue a realidade”. Por isso, a “aparição” na arte abrigaria uma “exigência
[ontológica] de permanecer inesquecível”.
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Naturalmente essa exigência não significa simplesmente
que algo – que havia sido esquecido – deve agora voltar à
memória, ser lembrado. A exigência concerne especificamente não ao ser lembrado, mas ao permanecer inesquecível. Ela se refere a tudo aquilo que, tanto na vida coletiva
como na individual, é a todo instante esquecido, à massa
exterminada de tudo que nelas é perdido. Não obstante o
esforço dos historiadores, dos escribas e dos arquivistas
de toda espécie, a quantidade daquilo que – na história das
sociedades como naquela dos indivíduos – é irremediavelmente perdido é infinitamente maior do que aquilo que
pode ser recolhido nos arquivos da memória (Agamben,
2016, p. 53).

Essa situação descrita por Agamben inverteria o fundamento dos valores semiológicos relacionados à memória e à
sua condição de elemento primordial para a reconstituição do
tempo. Se a exigência para as estrelas de Van Gogh existirem não
seria a realidade de sua existência, mas, sim, a sua possibilidade, o “emaranhamento do todo” relatado pelo artista holandês
estaria associado ao que parecia “irremediavelmente perdido”
daquela paisagem, colocando sua gênese no âmago de algo “infinitamente maior do que aquilo que pode ser recolhido nos
arquivos da memória”. Nesse caso, o tempo de A noite estrelada
pertenceria ao que foi, supostamente, esquecido – por isso, sua
relação com os limites de um território calcado no embate com
o “não saber”.
Mas esse caos informe do esquecido não é inerte nem
ineficaz – ao contrário, ele age em nós com não menos força que
a massa das recordações conscientes, mesmo se de modo diferente. Há uma força e uma operação do esquecido, que não podem ser medidas em termos de memória consciente nem acumuladas como saber, mas cuja insistência determina o nível de
todo saber e de todo conhecimento. Aquilo que o perdido exige
não é ser lembrado e comemorado, mas permanecer em nós e
conosco enquanto esquecido, enquanto perdido – e unicamente
por isso, inesquecível (Agamben, 2016, p. 54).
A exigência de “permanecer inesquecível” – ou a inevitabilidade da similitude enquanto paradigma da “relação entre
o que é […] e a sua possibilidade” –, portanto, adviria de “uma
força e uma operação do esquecido”. Ao afirmar que “a ligação do
homem com a arte devia […] ser compreendida em primeiro lugar como um dado da realidade, em sua unitária e arraigada coe422 – PPGHA/UNIFESP

xistência de finalidades religioso-culturais e artístico-práticas”,
Warburg (2018, p. 41-42) traria para o centro da história da arte
o impacto dessa exigência. A cunhagem de seus conceitos-chave
Nachleben e Pathosformel seriam um bom exemplo disso.
Nesse sentido, a teoria warburguiana tocaria uma
origem, como defendido por Didi-Huberman, quando percebeu
a “aparição” de formas “que não podem ser medidas em termos
de memória consciente nem acumuladas como saber, mas cuja
insistência determina o nível de todo saber e de todo conhecimento”. Essa descoberta perturbaria decisivamente o fluxo temporal da arte, já que “aquilo que o perdido exige não é ser lembrado e comemorado, mas permanecer em nós e conosco enquanto
esquecido, enquanto perdido”.
Em síntese, podemos considerar que o tempo de Warburg seria a exigência semiológica de um tempo perdido sempre
presente. Sobre esse outro esquema temporal, é possível dizer
que nenhum artista explorou tão amplamente suas circunstâncias quanto Marcel Proust no livro Em busca do tempo perdido [À
la recherche du temps perdu] (1913). A própria ambiguidade6 do
título, inclusive, registraria essa disposição.
Numa acepção, a procura proustiana pelo “tempo
perdido” seria o esforço consciente de “que algo – que havia sido esquecido – deve agora voltar à memória, ser lembrado”. Na
outra, seria o desejo inconsciente de encontrar o tempo em seu
descaminho, sua obscuridade, sua condição patológica enquanto manifestação de “tudo aquilo que, tanto na vida coletiva como
na individual, é a todo instante esquecido, à massa exterminada
de tudo que nelas é perdido”. Um dos trechos mais conhecidos
do livro exemplificaria essa ambivalência do tempo.
E de súbito a lembrança me apareceu. Aquele gosto
era o do pedacinho de madeleine que minha tia Léonie me dava aos domingos pela manhã em Combray (porque nesse dia eu
não saía antes da hora da missa), quando ia lhe dar bom-dia no
seu quarto, depois de mergulhá-lo em sua infusão de chá ou de
6 De acordo com duas das acepções do verbete no dicionário da língua francesa de Paul Robert (2006, p. 215), o adjetivo perdu [perdido] pode qualificar
um objeto “dont on n’a plus la possession, la disposition, la jouissance” [do qual
não temos mais a posse, a disposição, o gozo] ou “égaré, qui a perdu son chemin, qui est comme fou” [que perdeu seu caminho, que enlouqueceu]. Dessa
maneira, o termo temps perdu [tempo perdido], presente no título da obra de
Marcel Proust, pode ser interpretado com mais de um significado, o que daria
origem à sua indeterminação semântica (Robert, 2006).
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tília. A vista do pequeno biscoito não me recordara coisa alguma
antes que o tivesse provado; talvez porque, tendo-o visto desde
então, sem comer, nas prateleiras das confeitarias, sua imagem
havia deixado aqueles dias de Combray para se ligar a outros
mais recentes; talvez porque, dessas lembranças abandonadas
há tanto fora da memória, nada sobrevivesse, tudo se houvesse
desagregado; as formas – e também a da pequena conchinha de
confeitaria, tão gordamente sensual sob as suas estrias severas e devotas – tinham sido abolidas, ou adormentadas, haviam
perdido a força de expansão que lhes teria permitido alcançar a
consciência. Mas, quando nada subsiste de um passado antigo,
depois da morte dos seres, depois da destruição das coisas, sozinhos, mais frágeis porém mais vivazes, mais imateriais, mais
persistentes, mais fiéis, o aroma e o sabor permanecem ainda
por muito tempo, como almas, chamando-se, ouvindo, esperando sobre as ruínas de tudo o mais, levando sem se submeterem,
sobre suas gotículas quase impalpáveis, o imenso edifício das recordações (Proust, 2016, p. 65).
Tal qual o surgimento repentino de Zéfiro e Flora em
A primavera de Botticelli, revelado por Warburg, a recordação
inesperada – “e de súbito a lembrança me apareceu” – sobre a
madeleine da infância desestruturaria a questão temporal em
Proust pela incursão de formas que “tinham sido abolidas, ou
adormentadas, haviam perdido a força de expansão que lhes teria permitido alcançar a consciência”. A exigência do inesquecível, então, faria irromper no texto proustiano um tempo perdido
por seu aspecto multifacetado – “quando nada subsiste de um
passado antigo, depois da morte dos seres, depois da destruição
das coisas, sozinhos, mais frágeis porém mais vivazes, mais imateriais, mais persistentes, mais fiéis, o aroma e o sabor permanecem ainda por muito tempo”.
Do mesmo jeito que a paisagem presenciada por Van
Gogh na janela do seu claustro francês, a pequena Combray – um
dos vilarejos rememorados por Proust em sua obra – não seria o
espaço para a “ordem do tempo” de Anaximandro7 – e seu fluxo
lógico entre o passado, o presente e o futuro –, mas um lugar de
7 “As coisas se transformam uma na outra segundo a necessidade e reconhecem o valor uma da outra segundo a ordem do tempo” (Rovelli, 2018, p. 21).
Desde então, podemos dizer que os fenômenos naturais seriam compreendidos em conformidade com a “ordem do tempo”.
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obscuridade a partir do qual o brilho luminoso de evidências soterradas pelo tempo tentaria não se entregar ao seu impiedoso
destino – a morte – e sobreviveria pelo tempo perdido da substância inesquecível de sua presença – “como almas, chamando-se, ouvindo, esperando sobre as ruínas de tudo o mais, levando
sem se submeterem, sobre suas gotículas quase impalpáveis,
o imenso edifício das recordações”.
Finalmente, em seu esforço para realizar “uma
abordagem que privilegiava a análise da obra de arte individual”, podemos concluir que, assim como Van Gogh se deparou
com “uma sensação de partir o coração” ao avistar a Estrela
D’Alva na noite de Saint-Rémy-de-Provence que originou os
“longos e sinuosos traços” de A noite estrelada, Warburg esbarraria com uma revelação inquietante em sua tese de doutorado O nascimento de Vênus e A primavera de Sandro Botticelli.
A “aparição” de Zéfiro e Flora, além de portar os contornos
estéticos de um estilo muito antigo em desuso, seria a manifestação de fantasmas de um passado que não cessou e, ressurgido, despedaçaria a “ordem do tempo”.
Esse anacronismo das formas implicaria, consequentemente, numa outra relação entre a imagem e o tempo
pela qual o “saber” na história da arte estaria profundamente afetado pelo “não saber”, estabelecendo seus fundamentos
nesse território semiológico intermediário. Em outras palavras, o conhecimento na disciplina estaria atado, por princípio, à sua própria negação e seu desenvolvimento ocorreria
pela abertura de sentido nas imagens, transformando as soluções lógicas em enigmas patológicos.
Toda a estrutura histórica proposta por Warburg,
dessa maneira, seria montada dentro de “uma exigência de permanecer inesquecível”. Nesse contexto, podemos constatar que
seu corpus teórico, tanto quanto a origem da madeleine proustiana, se basearia na potência semiológica – e delirante – de tudo
o que foi “irremediavelmente perdido”.
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EPIGRAMA VISUAL DE UMA NARRATIVA LÍRICA:
PERI E CECI DE DOMENICO DE ANGELIS
VISUAL EPIGRAM OF A LYRICAL NARRATIVE:
PERI E CECI BY DOMENICO DE ANGELIS
Luciane Viana Barros Páscoa1

RESUMO: A decoração artística interna do Teatro Amazonas foi
concebida por Chrispim do Amaral que por sua vez contratou
os serviços de Domenico De Angelis, Giovanni Capranesi e equipe. Estes artistas, oriundos da Accademia di San Luca em Roma, realizaram um conjunto pictórico e escultórico que revela a
presença de uma estética italiana na Manaus oitocentista. Para
o Salão Nobre deste teatro, foram concebidos onze painéis parietais. Segundo o contrato, dez deles deveriam apresentar cenas
de paisagens amazônicas, exceto um, que deveria representar
um assunto da ópera “Il Guarany” de Carlos Gomes. Percebe-se a
clara intenção dos comitentes do Teatro Amazonas em homenagear o compositor, que havia falecido no mesmo ano da inauguração daquela casa de ópera. Neste painel a proximidade da cena
pictórica com a descrição literária pressupõe que Domenico De
Angelis não utilizou apenas o libreto da ópera como fonte, mas
também o romance homônimo de José de Alencar, elaborando
uma pintura emblemática, o que revela a boa recepção de Carlos
Gomes no norte do país. “Il Guarany” foi levada aos palcos líricos
europeus a partir de 1870 com grande sucesso, tornando-se uma
das obras artísticas do século XIX que mais se identificou com
o desejo nacionalista brasileiro. A repercussão e o sucesso da
ópera de Carlos Gomes aconteceram, em parte, porque o autor
tinha concebido uma obra artística que valorizava o argumento
extraído do assunto literário de criação brasileira e sobre a fundação do Brasil. Neste trabalho pretende-se analisar os aspectos
iconográfico-musicais, formais e simbólicos da composição pictórica Peri e Ceci, estabelecendo as possíveis relações intertextuais com a ópera e com o romance.

1 Professora Associada do Programa de Pós-Graduação em Artes e Letras da
Universidade do Estado do Amazonas. E-mail: lpascoa@uea.edu.br. ORCID:
0000-0001-7751-0189
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Palavras-chave: Teatro Amazonas; Pintura; Domenico De Angelis; Carlos Gomes; Ópera;
ABSTRACT: The Amazon Theater internal artistic decoration
was designed by Chrispim do Amaral, who hired the services of
Domenico De Angelis, Giovanni Capranesi and team. These artists,
from the Accademia di San Luca in Rome, created a pictorial and
sculptural ensemble that reveals the Italian aesthetic presence
in the 19th century in Manaus. Eleven parietal panels were
designed to integrate the Noble Hall of this theater. According
to the contract, ten of them were to feature Amazon landscapes
scenes, except one, which was supposed to represent a subject
from the opera “II Guarany” by Carlos Gomes. With this painting,
we can see the intention of the Amazon Theater delegates, to
honor the composer, who had died in the same year that the
Opera House was opened. In this panel, the pictorial subject
has proximity to the literary description, which assumes that
Domenico De Angelis used not only the opera libretto as a source,
but also the homonymous novel by José de Alencar, elaborating
an emblematic painting that reveals Gomes’ good reception in
north of the country. “Il Guarany” was taken to European lyrical
stages from 1870 with great success, becoming one of the artistic
works that most identified the Brazilian nationalist desire of the
19th century. Carlos Gomes’ repercussions and success happened
in part because the author had conceived an artistic work that
was extracted from a Brazilian literary subject, which explored
the foundation of Brazil. In this work, we intend to analyze the
iconographic-musical, as also the formal and symbolic aspects of
the pictorial composition Peri e Ceci, establishing the intertextual
relations with the opera and the novel.
Keywords: Amazon Theater; Painting; Domenico De Angelis;
Carlos Gomes; Ópera;
O Teatro Amazonas foi inaugurado em 31 de dezembro de 1896, no governo de Eduardo Ribeiro. Para a realização da decoração interna do teatro, fornecimento de mobiliário
e mecanismo foi contratado o artista pernambucano Crispim
do Amaral (1853-1911), que por sua vez indicou para a execução
das pinturas do Salão Nobre e plafond do Teatro Amazonas o ar-
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tista italiano Domenico de Angelis e sua equipe (Páscoa, 1997).
Provenientes da Accademia di San Luca em Roma, Domenico De
Angelis e Giovanni Capranesi realizaram um conjunto pictórico
e escultórico que manifesta a presença de uma estética italiana
na Manaus oitocentista. Para o Salão Nobre deste teatro, foram
criados onze painéis parietais. Um contrato detalhado estabelecia que dez desses painéis deveriam apresentar cenas de paisagens amazônicas, exceto um, que deveria representar um tema
da ópera “Il Guarany” de Carlos Gomes. Com isso, percebe-se a
clara intenção dos comitentes do Teatro Amazonas em homenagear o compositor que havia falecido no mesmo ano da inauguração da casa de ópera.
Neste painel, objeto deste estudo, a relação da composição pictórica com a descrição literária pressupõe que Domenico De Angelis utilizou como referência não apenas o libreto da
ópera, mas também o romance homônimo de José de Alencar,
elaborando uma pintura emblemática que revela aspectos da
recepção da obra de Carlos Gomes no norte do país. A ópera “Il
Guarany” teve grande sucesso e um dos motivos da acolhida positiva se deu, em parte, porque o compositor concebeu uma obra
artística que valorizava o argumento extraído de assunto literário de criação brasileira e sobre a fundação do Brasil. Assim, neste trabalho, pretende-se analisar os aspectos iconográfico-musicais, formais e simbólicos da pintura Peri e Ceci (c.1898-1899),
estabelecendo as possíveis relações intertextuais com a ópera e
com o romance.
Os Artistas e o Projeto dos Painéis Parietais
De acordo com Silvio Rodrigues (2015), Domenico
De Angelis pode ser considerado um dos artistas mais influentes na Amazônia do século XIX. Seu prestígio estava vinculado
à qualidade técnica dos trabalhos e à versatilidade na realização de temas diversos. Autor de uma ampla e variada produção,
o conjunto de sua obra “inclui desde retratos, paisagens e cenas
de gênero às grandes empresas decorativas civis e religiosas”
(Rodrigues, 2015, p. 246).
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Domenico De Angelis (1852-1900) nasceu em Roma, estudou na Accademia di San Luca, uma das mais antigas e renomadas escolas de arte desde a sua fundação no Renascimento. Nesta
escola, De Angelis teve como principais professores Cavalieri Carta, Francesco Podesti e Alessandro Marini. De Angelis associou-se
com o pintor Giovanni Capranesi (1852-1921), com quem manteve
um ateliê de artes decorativas situado na Praça Vittorio Emanuele
em Roma, conforme documentou Valladares (1974).
Giovanni Capranesi nasceu em Roma e sua família,
relacionada com Giacomo Della Chiesa, o futuro Papa Bento XV,
teve grande tradição humanista e cultura arqueológica. Capranesi foi discípulo de Alessandro Mantovani, com quem trabalhou na decoração das galerias do Vaticano concluídas em 1887,
embora seu nome não apareça nos registros de arquivo. Aproximando-se do grupo acadêmico romano, foi influenciado por
Cesare Fracassini e por Francesco Podesti, e, a partir disso, suas pinturas revelaram grande ecletismo decorativo. Por volta de
1890, em parceria com Domenico De Angelis, realizou sua primeira grande obra: a decoração da Capela do Sagrado Coração,
na Igreja de São Inácio em Roma (concluída no início de 1894).
No mesmo ano, De Angelis e Capranesi partiram para o Brasil
para trabalhar na decoração dos teatros de ópera de Manaus e
Belém (Arcangeli, 1976). Nestas cidades, os artistas deixaram um
significativo legado pictórico em edifícios públicos e privados.
Como resultado do trabalho conjunto de De Angelis
e Capranesi, destacam-se na Itália: uma sala do Palácio Ferri
(1882), as decorações do Salão do Banco da Itália e do Salão de
Bailes do Palácio Campanari, toda a idealização da câmara do
Imperador da Germânia dentro do Quirinal, para citar apenas
alguns (Páscoa, 2000). Nos últimos anos de sua vida Capranesi
colaborou regularmente com o Banco da Itália, fornecendo os
projetos para as novas cédulas. Faleceu em 1921, em Roma, no
mesmo ano em que foi eleito presidente da Accademia di San
Luca (Arcangeli, 1976).
De Angelis foi convidado para vir ao Brasil pela primeira vez por Dom Antônio de Macedo Costa, Bispo do Pará,
que planejava um remodelamento para a Catedral de Belém.
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Por volta de 1886 já atuava em Manaus, para onde foi convidado a trabalhar na decoração interna da Igreja de São Sebastião (Páscoa, 2000).
A realização do projeto de decoração do Teatro Amazonas envolveu uma equipe de artistas procedentes da Academia di San Luca, que além dos já mencionados artistas italianos,
havia também Crispim do Amaral2, Silvio Centofanti, Adalberto
de Andreis e Francesco Alegiani. A única obra que possui a assinatura de De Angelis em Manaus é o plafond do Salão Nobre
do Teatro Amazonas. As demais obras podem ser consideradas
um trabalho coletivo de ateliê, com a supervisão de De Angelis.
Neste estudo, optou-se por atribuir a autoria da decoração do
Salão Nobre a Domenico de Angelis e seu ateliê, tendo em vista
que este artista era o responsável pelas obras e foi quem assinou
o contrato referente, assim como o esboço do painel aqui estudado (Fig.3).
No Diário Oficial do Amazonas de 22 de setembro de
18983 foi encontrada a publicação do Termo de contrato que assinou Domenico de Angelis para a preparação do Salão Nobre
do Teatro Amazonas. Sobre as cláusulas contidas neste termo,
observa-se que houve muitas exigências para a execução do trabalho pictórico. Domenico de Angelis assumiu total responsabilidade para executar e supervisionar as obras e deveria fazer
seu trabalho dentro do prazo estabelecido, sem interrupções,
cumprindo todas as expectativas esperadas pelos comitentes.
O contrato de 1898 detinha-se no cumprimento de prazos e orçamento de materiais e parece ser de preparação para instalação e
montagem das obras no Salão Nobre.

2 Chrispim do Amaral pode ter conhecido Domenico de Angelis no período em que trabalhou em Belém, assim como na Accademia di San Luca. Até
o momento, não se comprovou através de fontes primárias, a passagem de
Amaral por esta instituição. Roseane Souza (2009) afirma que foi através do
contato com De Angelis, em Belém, que Amaral conseguiu bolsa do governo
do Pará para estudar na Itália, na Accademia di San Luca. Em visita a esta academia em Roma, descobriu-se que a documentação referente ao século XIX
ainda não está catalogada. Giovanni Capranesi estudou na referida academia
e foi seu diretor presidente durante determinado período.
3 Termo de Contrato que assina Domenico De Angelis para a preparação
do Salão Nobre do Theatro Amazonas (1898, 22 de setembro), Diário Oficial, n. 1387.
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Entretanto, havia um contrato anterior, de 1897, citado por Valladares (1974), e que já especificava detalhes técnicos
e temáticos:
a) as tapeçarias que decorarão as paredes serão imitações de Gobelins4 pintadas sobre estofo fabricado de
propósito.
b) conforme o esboço número um, serão as paredes divididas em bordaduras, contornando onze painéis,
três dos quais na parede do lado da sala de espetáculo,
dois na parede do lado do terraço e três em cada uma
das outras duas paredes.
O longo termo do contrato não indicava o título de cada painel, com exceção da cláusula que mencionava: “do centro
da parede do lado da sala de espetáculos representando um assunto da ópera “Il Guarany” do maestro Carlos Gomes e os outros
representando paisagem do Amazonas” (Valladares, 1974). Conforme tais coordenadas, percebe-se que De Angelis teria liberdade para escolher o tema da ópera conforme lhe aprouvesse,
desde que atendesse à intenção dos comitentes de homenagear
Carlos Gomes.
Uma das cláusulas do contrato especificava que os
painéis seriam confeccionados em Roma e posteriormente afixados nas paredes do Salão Nobre. Conforme Valladares (1974,
p. 84), a execução dos painéis no ateliê de Roma indicava que Manaus não dispunha naquele momento “de condições de estúdio,
de fábrica de pintura”, sobretudo, para atender a uma encomenda desse porte.

4 Tapeçaria ou estofo feitos em ricos tecidos ilustrados com notáveis composições a partir do século XVIII, da Manufacture Nationale des Gobelins (França), ainda hoje em funcionamento.
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Em 1898 foi noticiado (Jornal de Caxias, 1898, p. 2) que
Domenico de Angelis enviou ao governador do Amazonas as fotografias dos painéis pictóricos do Salão Nobre do Teatro Amazonas e que havia embarcado na Itália com destino a Manaus,
trazendo consigo as telas. No período que antecedeu a instalação dos painéis estas fotografias teriam sido expostas para dar
prova da existência das obras comissionadas.
Figura 1 – Vista parcial do Salão Nobre do Teatro Amazonas,
com a disposição dos painéis parietais.

Fonte: Acervo do Centro Cultural Povos da Amazônia.

O Painel Peri e Ceci
O painel “Peri e Ceci”, nome com o qual se tornou conhecido com o passar dos anos, é o único do conjunto que contém figuras humanas e possui estreita relação com a ópera “Il
Guarany” de Carlos Gomes e com a obra literária O Guarani, de
José de Alencar, que a inspirou. Como o romance guiou o libreto
da ópera, é necessário observar que nesta prática intertextual,
textos e imagens podem se relacionar e podem até mesmo deslocar os personagens e os contextos (Calabrese, 1997).
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O painel (Fig.2) foi elaborado na técnica de têmpera
sobre linho lonado e seu período de produção compreende aproximadamente os anos de 1898 e 1899, com medidas de 3,89 metros de largura por 3,51 metros de altura. Para o crítico de arte
Clarival do Prado Valladares o volume e a problemática decorativa concentrados no Salão Nobre do Teatro Amazonas “correspondem ao mais complexo conjunto pictórico realizado no Brasil, no gênero da pintura ambiental (...) referente ao paisagismo
amazônico” (Valladares, 1974, p. 81). Observa ainda Valladares
que “a flora não se representa acidentalmente, porém ordenada
em planos e perspectivas, a fauna é escolhida como problema da
pintura” (Valadares, 1974, p. 82).
A cena retratada no painel pode ser considerada o
ápice da narrativa apropriada por Gomes, onde Peri salva Ceci
do incêndio provocado pelos índios Aimorés. O pintor poderia
ter escolhido outros momentos da ópera, mas provavelmente
achou esta cena a mais emblemática, porque seria a cena final,
que marca e sintetiza o enredo. A trama da ópera inicia-se quando o irmão de Ceci, numa atividade de caça, mata uma índia da
tribo dos Aimorés, que depois se voltam com fúria para vingar
essa morte.
“Il Guarany” foi uma das obras artísticas no século
XIX que mais se relacionou ao sentimento nacionalista naquela etapa de formação da identidade brasileira. Estilisticamente
esta ópera está relacionada ao movimento da Scapigliatura, do
qual participou Carlos Gomes, ao lado de uma geração que contava com nomes expressivos como Arrigo Boito, dentre outros,
e que tinha como características estéticas maior participação
da música sinfônica para finalidades descritivas, exotismo e
orientalismo, dentre outras. No contexto oitocentista o orientalismo refere-se aos povos distantes e sua cultura, na tentativa
de recuperar os valores primitivos do bom selvagem, abandonados no contexto europeu de crise e decadência. De certa forma, o movimento posiciona-se entre Realismo e Ultra-realismo, ou Naturalismo e, portanto, exibe elementos que por vezes
relacionam-se a ambos.

436 – PPGHA/UNIFESP

No painel Peri e Ceci observa-se duas figuras humanas no primeiro plano. Percebe-se a representação de um jovem
indígena idealizado, cujo formato do corpo foi inspirado nos modelos clássicos, com um porte esbelto, forte e alto. Possui uma
expressão de preocupação com relação ao que está acontecendo
no ambiente ao seu redor, pois está fugindo de um incêndio e
carregando uma figura feminina. A donzela branca descendente
de europeus encontra-se desfalecida, tem o corpo delicado e seu
tom de pele contrasta com a do indígena.
Figura 2 – Domenico De Angelis, Peri e Ceci, c.1898-1899,
painel, têmpera sobre linho lonado, Salão Nobre do Teatro
Amazonas, Manaus.

Fonte: Da autora.
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No segundo plano, avista-se uma parte da casa com
duas janelas retangulares abertas de onde vem a luz do fogo e a
coluna de fumaça que remetem à situação do incêndio. No romance de Alencar é mencionado que:
[…] a casa era edificada com arquitetura simples e grosseira, que ainda apresentam as nossas primitivas habitações;
tinha cinco janelas de frente, baixas, largas, quase quadradas...o fundo da casa, inteiramente separado do resto da
habitação por uma cerca, era tomado por dois grandes armazéns ou senzalas, que serviam de morada a aventureiros
e acostados (Alencar, 1999).
Figura 3 – Domenico De Angelis, Esboço do painel Peri e Ceci,
c.1898-1899.

Fonte: Valladares, 1974, p.40.
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O traço arquitetônico utilizado pelo artista e observado na representação da janela remete às residências do século
XIX, possivelmente com características formais do neoclassicismo. No lado esquerdo, no quadrante inferior e superior do quadro, vê-se uma rica vegetação, com troncos, plantas e folhagens
amazônicas, como as folhas de tajá. A representação da natureza
é descrita minuciosamente na pintura, tal como no romance de
Alencar. Ao deixar a casa, o jovem índio anda sobre um tronco de
árvore. Neste trecho da obra literária, observa-se a descrição da
cena retratada no quadro:
De repente, um grande clamor soou em torno da casa; as chamas lamberam com suas línguas de fogo as frestas das portas e janelas; o edifício tremeu desde
os alicerces com o embate da tromba de selvagens que se
lançava furiosa no meio do incêndio. Peri, apenas ouviu
o primeiro grito, reclinou sobre a cadeira e tomou Cecília nos braços; quando o estrondo soou na porta larga do
salão, o índio já tinha desaparecido. Apesar da escuridão
profunda que reinava em todo o interior da casa, Peri não
hesitou um momento; caminhou direto ao quarto onde habitara sua senhora e subiu à janela. Uma das palmeiras da
cabana estendia-se por cima do precipício e apoiava-se a
trinta palmos de distância sobre um dos galhos da árvore
que os Aimorés tinham abatido durante o dia para tirarem
aos habitantes da casa a menor esperança de fuga. Peri,
apertando Cecília nos braços, firmou o pé sobre essa ponte
frágil, cuja face convexa tinha quando muito algumas polegadas de largura (Alencar, 1999).

A proximidade da cena pictórica com a descrição acima pressupõe que Domenico de Angelis não utilizou apenas o
libreto como fonte literária, mas também o romance. O artista
italiano estabeleceu no painel um contraste harmonioso de luz
e de sombra, o uso de cores escuras e densas, massas coloridas
e linearismo ao apresentar aspectos da flora amazônica. As vestes receberam especial atenção: Peri utiliza apenas um saiote de
penas branco com toques rosados. Já Ceci veste uma camisola
branca, mas traz consigo um manto rosado que preenche a composição com volume e movimento, pelos efeitos do panejamento. Os trajes dos personagens reforçam que se trata da representação de uma cena de ópera. Em registros de montagens do

Imagem: Revista de História da Arte – 439

século XIX e XX, Peri sempre está vestido, com um figurino que
remete ao conceito do exotismo/orientalismo. Virmond, Tolón e
Nogueira (2015, p.382) observam que:
De fato, na hierarquia operística, quanto mais
elevado o desenvolvimento do personagem ou maior sua
posição no contexto social, maior a quantidade de roupa.
Em outras palavras, os índios do coro podem ser pobremente vestidos, mas o primo tenor, ou o índio-chefe, mesmo que em mesmas condições étnicas, terá seu corpo mais
coberto (Virmond, Tolón e Nogueira (2015, p.382).

Atento ao decoro de sua época, De Angelis desnudou Peri até o limite convencionalmente permitido, dentro da
liberdade de representação da pintura. O artista proporcionou à obra um efeito dramático com o contraste de luz ao evidenciar a oposição entre claro e escuro nos tons de pele dos
personagens e um efeito de ação na saída heróica da casa para
o domínio da natureza.
Dos elementos simbólicos que podem ser identificados na obra pictórica, identifica-se no primeiro plano o homem
como um ser de conexões cósmicas que involuntariamente torna-se guardião de outro e de seus entes. A mulher é representada como um ser frágil que necessita de proteção. O fogo pode ser
interpretado como algo que destrói, mas que ao mesmo tempo
pode regenerar.
Olga Coelho (2005) observa que “o fogo e a água são
elementos de purificação e podem exercer uma função escatológica”. Na narrativa, o fogo destrói os aimorés, os aventureiros,
e a família de D. Antônio Mariz. A fumaça é o símbolo das relações entre o céu e a terra, entre espírito e a matéria. Representa a destruição da vida familiar e primitiva de Ceci, mas indica
a construção de uma nova etapa. A composição possui um eixo
diagonal que é destacado pelo tronco da árvore: “a palmeira oscilava, e Peri embalando-se sobre o abismo, adiantava-se vagarosamente para a encosta oposta” (Alencar, 1999, p. 255). A palmeira
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representada no romance oferecia a Peri uma oportunidade de
proteger e cuidar da sua amada, mostrando também a interação
do indígena com os demais elementos da floresta.
A árvore com suas folhas que se renovam é, sobretudo, um símbolo do renascimento da vida que sempre vence a
morte, e a conífera verde é um símbolo da imortalidade (Lexikon, 1997, p. 25-26). No contexto do painel, é possível interpretar
que a árvore está representando uma ponte para um novo mundo. A partir do incêndio, a decadência da civilização europeia é
simbolizada pela casa arruinada de Dom Antônio de Mariz e a
fuga de Peri e Ceci para a floresta, o recomeçar. Para Marcos Flamínio Peres (2020), no romance O guarani, a floresta pode ser
vista como o espaço do instinto, do renascimento, da idealização
do amor e da traição.
A floresta nas concepções religiosas e nas crenças populares de inúmeros povos desempenha um papel significativo
como área sagrada e misteriosa, é um lugar que concede asilo e
proteção, tem o sentido simbólico da concentração espiritual e
da interioridade. E a floresta está representada em um segundo
plano na obra pictórica, mas conserva a sua monumentalidade,
característica da natureza amazônica. É onde Peri nasceu, portanto tem pleno conhecimento sobre esse lugar místico que pode dar a ele e a Ceci um abrigo e condições de sobrevivência.
Na composição de De Angelis, deve ser observada a
dinâmica e o gestual dos personagens. Peri movimenta-se da esquerda para a direita com as pernas em diagonal, com a cabeça
voltada para a cena que deixa para trás. O corpo de Ceci forma
uma curva em torno de Peri, e denota um estado de languidez,
com os cabelos soltos, pernas e braços relaxados. O contraste se
estabelece nas cores, nos tons da pele, mas também na oposição
dos membros tensos de Peri e do corpo inerte de Ceci, que é resgatado do local. A dualidade, característica do movimento scapigliati, assim como as relações de alteridade estão presentes:
homem e mulher, luz e sombra, branca e indígena, arquitetura e
natureza, cultura e natureza.
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As Relações Musicais e Intertextuais
O tema representado no painel evoca uma recorrência dramatúrgica de então, a ópera de resgate ou de libertação,
onde personagens e até mesmo nações, oprimidos, são resgatados física e ideologicamente. Trata-se de termo aplicado inicialmente às óperas francesas do período da Revolução (e antes)
em que, como clímax, um protagonista é resgatado por outro, ou
por vários outros, do perigo moral ou físico. Para David Charlton
(2001), o termo “ópera de resgate” surgiu na crítica alemã do final do século 19 ou início do século 20, provavelmente devido ao
interesse na estreita conexão entre Fidelio de Beethoven (1805)
e a opéra comique Léonore, ou L’amour conjugal, de Pierre Gaveaux. Alguns fatores regularmente caracterizam as óperas de
resgate, tais como a devoção aos ideais de humanidade, a aproximação da ópera com situações da vida real e a garantia de que a
liberdade sempre triunfará sobre a tirania.
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Figura 4 – Domenico De Angelis, Pormenor do painel Peri e Ceci, c.1898-1899, painel, têmpera sobre linho lonado, Salão Nobre
do Teatro Amazonas, Manaus. Foto: acervo da autora.

Fonte: Da autora.
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Esta obra ainda pode ser vislumbrada segundo os
conceitos de pitoresco e sublime desenvolvidos por Giulio Carlo
Argan (1995, p. 17) como característica da estética do romantismo histórico. A obra de De Angelis estaria situada num estilo romântico e naturalista, pois este artista afirma-se como um pintor da tradição. O pitoresco pode ser notado na representação
da flora amazônica e na concepção da figura exótica e heróica
de Peri. O sentimento do sublime pode ser interpretado diante
da dramaticidade da cena, que inspira medo e perigo iminente.
A própria natureza grandiosa é sublime e consiste num terceiro
personagem na obra. A escala aumentada das imagens também
ajuda a compreender tal conceito.
“Il Guarany” foi levada aos palcos líricos europeus, a
partir de 1870, com o libreto escrito por Antônio Scalvini e Carlo D’Ormeville. No romance indianista de José de Alencar, que
primeiramente foi publicado como folhetim semanal, o herói é
como Rousseau chama de “o bom selvagem”, porque é um personagem idealizado nos modelos dos heróis clássicos, porém
delineado ainda por visão mais profunda do herói verdiano e de
Victor Hugo. É pertinente ressaltar que José de Alencar já havia
tomado conhecimento da estrutura dramatúrgica de Giuseppe
Verdi no Rio de Janeiro. O herói no romance de José de Alencar,
incorporou características cavalheirescas medievais, uma vez
que Peri será o único personagem a transitar livremente pelos
espaços da casa e da floresta, incorporando valores dos dois ambientes.
A ópera “Il Guarany” não pertence ao romantismo de
natureza germânica, e sim ao romantismo de caráter estético
meridional, que é o caso da ópera italiana. Carlos Gomes se inseriu no meio intelectual artístico da Itália, recebendo dali suas
principais influências.
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Figura 5 – Vista parcial do Salão Nobre do Teatro Amazonas, com a
disposição de três painéis parietais de temática naturalista.

Fonte: Acervo do Centro Cultural Povos da Amazônia.

É precisamente no IV ato – cena 4, que começa a se
desenrolar a cadeia dos motivos pelo qual é inspirado o painel
Peri e Ceci do Salão Nobre do Teatro Amazonas. A casa de Ceci
estava cercada pelos índios Aimorés e os aventureiros tramam
invadir o único lugar que a família de Ceci tem por abrigo. O desfecho da ópera acontece na última cena deste IV ato, onde Peri promete ao D. Antônio de Mariz salvar Ceci. Na literatura e
no painel pictórico o protagonista sai por uma janela através de
uma árvore, e toda a família de Cecília perece por não ter meios
para se salvar.
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Os demais painéis parietais do Salão Nobre (Fig. 5) demonstram as paisagens típicas da região Amazônica. De acordo
com Rodrigues (2015), De Angelis não precisava recorrer aos relatos de viajantes para criar representações idealizadas da natureza amazônica, pois procurava “conceber as cenas se reportando diretamente ao ambiente natural, captando nos mínimos
detalhes os efeitos da luz atmosférica sobre os objetos” (Rodrigues, 2015, p. 273). As riquezas da fauna, da flora, dos costumes
regionais se relacionam com o painel Peri e Ceci pela proximidade do personagem indígena com a natureza, formando um conjunto pictórico.
Talvez o motivo que levou De Angelis a escolher esta
cena para pintá-la, tenha sido o fato de os personagens principais estarem ligados um ao outro, pelo amor puro e incondicional que há entre ambos. Na ópera, a quinta cena mostra que a
casa de Cecília é tomada pelo fogo e, nesse momento, Peri resgata Cecília do incêndio. Na última cena não há mais diálogo, apenas uma pequena narrativa, os personagens estão seguros longe
da casa e observam a sua total destruição, como uma catástrofe equiparada à justiça divina sobre a transgressão moral. É um
momento dramático, em que Ceci observa a casa em chamas e
Peri aponta para o céu: “Atto Quarto – scena Sesta – ultima: Si
vede da lungi il campo degli Aimore e sopra una collina Cecilia,
che alla catastrofe del castello cade in ginocchio sorretta da Pery,
che le addita il cielo” (D’Ormeville, 1870).
As referências imagéticas ao compositor Carlos Gomes no ambiente do teatro aparecem em três momentos: dentre
as esculturas realizadas por De Angelis e projetadas para o Salão
Nobre5, a pintura de um busto no plafond da sala de espetáculos e indiretamente através do painel Peri e Ceci (Páscoa, 2013).
Carlos Gomes faleceu em Belém em 1896, recebendo várias homenagens. Na ocasião, De Angelis e Capranesi foram incumbidos pela intendência municipal de Belém a realizar um pintura
histórica, que retratasse os últimos momentos do compositor.
A pintura intitulada Últimos dias de Carlos Gomes (Fig. 5), que
atualmente se encontra no Palácio Antônio Lemos, o Museu de
Arte de Belém, foi executada em 1899, porém, o processo de criação da obra teve início em 1896. De Angelis fez uso de croquis e
5 São os bustos de José Maurício Nunes Garcia, Gonçalves Dias, Domingos de
Magalhães, José de Alencar, Carlos Gomes, Joaquim Manuel Macedo, Henrique Gurjão e Martins Pena (Valladares, 1974, p. 96)
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fotografias realizadas no local onde o compositor estava sendo
velado, para assim compor a obra alegórica em sua homenagem
(Gomes, 1896).
No quadrante superior direito desta pintura, percebe-se uma citação do painel parietal Peri e Ceci, em tamanho de
um quadro de gênero inserido na decoração do quarto onde está
Carlos Gomes rodeado de amigos e personagens históricos de
Belém, identificados por Emerson Oliveira (2007, p. 99).
Para Luiz Tadeu Costa, a referência ao painel parietal
Peri e Ceci traça uma interessante linha diagonal com a partitura
localizada em primeiro plano sobre o piano, ao lado esquerdo:
“Sobre a estante do instrumento, abre-se a partitura do Guarany
na ária em que Pery se declara apaixonado a Cecy: Sento una forza indomita!” (Costa, 2006).
Figura 6 – Domenico de Angelis e Giovanni Capranesi. Últimos
dias de Carlos Gomes, 1899. Óleo sobre tela, 224cm x 484cm,
Museu de Arte de Belém, Belém: Foto: Percival Tirapelli.

Fonte: Acervo digital da IA-UNESP.
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Nota-se nesta pintura o autorretrato de De Angelis e
Capranesi, no canto esquerdo, tomando notas do momento da
morte do célebre compositor, ao mesmo tempo em que procuram se inserir como personagens ativos daquela história artística, enfatizando a metalinguagem e a intertextualidade através
das relações ut pictura poesis e ut pictura musica [como a pintura, é a poesia; como a pintura, é a música]. A representação dos
pintores na composição, assim como a citação do painel parietal
como metapintura, evoca a análise autorreflexiva dos artistas e
o desejo de firmar a autoria da obra.
Desse modo, a relação da pintura com a ópera “Il Guarany” reforça a ideia da boa recepção da obra de Carlos Gomes
tanto no Brasil, quanto no exterior, por simbolizar a idealização
do projeto romântico. Considera-se, por fim, o painel Peri e Ceci, de De Angelis, o epigrama da narrativa lírica de “Il Guarany”
de Gomes. O conflito entre natureza e cultura, forças opostas,
precipita na destruição e sobrevive o casal mais virtuoso. Como
emblema, resiste o amor puro e a virtude.
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REVENDO IMAGENS DA CERÂMICA AFRICANA –
A HISTÓRIA DA CERÂMICA NA ARTE BRASILEIRA

REVIEWING IMAGES OF AFRICAN CERAMICS –
THE HISTORY OF CERAMICS IN BRAZILIAN ART

Priscila Leonel1

RESUMO: Neste artigo apresento um panorama das cerâmicas
produzidas no território africano, nos principais territórios
de onde vieram estes povos escravizados para o Brasil, considerando que na diáspora eles trouxeram consigo o saber fazer
da cerâmica. Veremos um pouco da cerâmica produzida por
artistas contemporâneos africanos. Afinal, a cerâmica negra no
Brasil está ligada ao continente africano. Há, porém, no Brasil,
mais pesquisas sobre a ancestralidade indígena na cerâmica. Há
também grande reverência à tradição cerâmica trazida ao Brasil
pela imigração japonesa. Conhecer um pouco das características ancestrais africanas na cerâmica brasileira é uma forma de
encontrar raízes e possíveis encontros que possam vir a nascer
entre arte cerâmica africana e a produção cerâmica brasileira
na arte contemporânea.
Palavras-chave: cerâmica; África; arte; arte contemporânea;
ABSTRACT: In this article I present an overview of ceramics
produced in the African territory, in the main territories from
which these enslaved peoples came to Brazil, considering that in
the diaspora they brought with them the know-how of ceramics.
We will look at some of the ceramics produced by contemporary
African artists. After all, black ceramics in Brazil are linked to
the African continent. There is, however, more research in
Brazil on indigenous ancestry in ceramics. There is also great
reverence for the ceramic tradition brought to Brazil by Japanese
1 Prof. Dra. na Universidade Federal de São Carlos/Campos Sorocaba. E-mail:
priscila.lleonel@gmail.com; ORCID: /0000-0001-8563-443X
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immigration. Getting to know a little of the ancestral African
characteristics in Brazilian ceramics is a way of finding roots and
possible encounters that may arise between African ceramic art
and Brazilian ceramic production in contemporary art.
Keywords: ceramics; Africa; art; contemporary art;
Cerâmica africana pré-colonial
Será que li bem? Reli muitas e muitas vezes. Do outro lado
do mundo branco, uma féerica cultura negra me saudava.
Escultura negra! Comecei a corar de orgulho. Era a salvação? (Fanon, 2008, p. 113).

Quando falamos em cerâmica, é preciso ter consciência de que existe uma vastidão de tipos, estilos e técnicas
de produção a partir dessa materialidade. E que a cerâmica feita
no Brasil possui características herdadas de diversas partes do
território africano. Neste artigo pretendo trazer um panorama
das cerâmicas produzidas no território africano, nos principais
locais de onde vieram os povos escravizados para o Brasil, os
quais trouxeram consigo o saber fazer da cerâmica.
Esse recorte se faz relevante, uma vez que o continente africano possui uma produção cerâmica diversificada.
Também se torna imprescindível apontar que, nesta primeira
parte, o foco estará no período pré-colonial e colonial africano,
a fim de dar a conhecer, principalmente, a estética de peças
cerâmicas que fazem parte do imaginário ancestral dos africanos que vieram para o Brasil e que contribuíram para a nossa
construção de identidade cultural. Por essa razão, um grande
suporte para essa pesquisa em artes foi encontrado em estudos
antropológicos e arqueológicos. Cito, por exemplo, as pesquisas
de Maria da Conceição Rodrigues (2006), Joaquim Rodrigues
Santos Junior (1937), Paula Bem-amos (1973) e Manuel Gutierrez
e Maria Helena Benjamin (2019), além das pesquisas em História
da Arte Africana de Christopher D. Roy (1960), Kathleen Bickford
Berzock (2005), Christa Clarke (2006) e Frank Willett (2017).
Vale salientar que as populações neolíticas da África
ocidental não viveram culturalmente isoladas (Mokhtar, 2010,
p. 675). Portanto, suas cerâmicas apresentavam algumas aproximações na tipologia da cerâmica, por exemplo, a técnica “oscilante” e a decoração por impressões de pente.
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Vejo como imprescindível apresentar fotografias das
produções cerâmicas africanas, a fim de criar parâmetros e referências das técnicas e da estética artística africana. No Brasil,
a história da arte não se ateve a essas pesquisas, privando o
povo de conhecer suas origens culturais. Ao não conviver com
essas construções imagéticas, somos impedidos de reconhecer
suas formas e potências em nós. Aprender e apreender com
essas obras amplia a compreensão sobre a cerâmica brasileira.
Quando nos faltam essas referências imagéticas, torna-se muito
mais difícil criarmos laços com a nossa ancestralidade e nos
apropriarmos dessa identidade cultural.
Portanto, as imagens foram escolhidas e trazidas aqui
de forma muito respeitosa, para retratar essa tradição cerâmica
ancestral que foi trazida ao Brasil como uma espécie de patrimônio imaterial2, um jeito de fazer cerâmica, vivo em cada ceramista
africano que pisou em solo brasileiro e que aqui pôde colocar em
prática o seu “jeito de fazer”. Na última parte do texto trago a
cerâmica produzida em África hoje, na contemporaneidade.
África
A África é um continente no hemisfério sul que, ao
todo, possui cinquenta e quatro países. Nesses territórios vivem
mais de um bilhão de pessoas que se diferenciam étnica e culturalmente. A história atual dos países da África está intrinsecamente ligada à marca divisória gerada pelo colonialismo e
pela escravização. Os dois processos resultaram em um espalhamento de seus habitantes por outros continentes, levando um
pouco dessa cultura. Assim, é imprescindível lançar esse olhar
para a produção artística africana antes da colonização, a fim
de compreender melhor como essas culturas podem ter-nos
influenciado, principalmente no tocante à cerâmica que é o foco
deste trabalho.

2 Segundo o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional),
os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e
domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de
fazer. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a
noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais
de natureza material e imaterial. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/
pagina/detalhes/234.
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Para melhor compreender a cronologia de produções
artísticas africanas em cerâmicas, tenho encontrado dentro
dos estudos arqueológicos muitas referências para entender os
períodos de produção. Logo se torna possível uma correlação
entre espaço geográfico e o momento histórico da produção.
Tornou-se necessário, nesse momento da pesquisa, apresentar
um reconhecimento das regiões africanas, a fim de explicitar as
diferenças regionais, conforme me apareceu em muitos escritos, e entender melhor as localizações e peculiaridades de cada
lugar. O intuito é olhar para o lugar do qual sofremos influências
diretas, pós-diáspora África-Brasil.
Convido, então, o leitor a observar ou relembrar o mapa
africano, pois facilitará o entendimento sobre a cultura que trago,
mesmo sabendo que as divisões por países, que se apresentam
hoje no mapa mundial, são derivadas de separações de territórios
realizadas por colonizadores, que não respeitaram a geografia
local, os povos que já existiam ali e as suas divisões por cultura.
Olhar para esse mapa possibilita uma melhor localização das regiões africanas e uma identificação espacial que nos
será muito relevante para compreender a produção cerâmica que
chegou até o Brasil. Segundo os dados apresentados por Aguilar
(2000), a região subsaariana da África ocidental (Golfo do Benin,
Nigéria e Guiné) foi um lugar de onde partiram muitos negros
escravizados que vieram ao Brasil. Esses dados se comprovam
por meio de pesquisas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) sobre o território brasileiro e povoamento, a partir
do desembarque desses povos no Brasil entre 1710 e 1810. De
acordo com esses dados, a África Centro-Ocidental (hoje região
ocupada por Angola) forneceu a maior parte dos escravizados
durante o início da escravatura na região baiana.
A partir de meados do século XVII e até o fim do tráfico, as pessoas escravizadas, no Brasil, eram oriundas da região
do Golfo de Benin (sudoeste da atual Nigéria). Já no século XVIII,
os povos escravizados trazidos para o Rio de Janeiro, Recife e São
Paulo eram oriundos da costa leste africana (oceano Índico), particularmente Moçambique. É recomendado estarmos atentos
para a imprecisão de alguns dados, pois, segundo a pesquisadora
Regiane Augusto de Mattos (2009), que escreveu “De cassange,
mina, benguela a gentio da Guiné”, é possível que as designações
recebidas pelos escravizados que chegavam ao Brasil não correspondessem às etnias de pertencimento, mas aos portos de
embarque, mercados ou feiras onde eram comercializados.
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Considerando que essas regiões são o que nós temos
de mais palpável, é de fundamental relevância designar os
povos que ocupavam as regiões citadas e que não estavam organizados em países, como hoje conhecemos, mas em etnias, com
culturas distintas e até heterogêneas. A professora Dra. Marilda
Soares (2013), em sua pesquisa sobre etnias e povos africanos
na formação histórico-social do Brasil, afirma que os sudaneses e guineanos-sudaneses são povos da região hoje ocupada
pela Nigéria, Daomé e Costa do Ouro, dos quais faziam parte os
iorubás ou nagôs, jêjes e fanti-ashanti. Os angola-congoleses e
os moçambiques estavam localizados na atual Angola, Congo,
Zaire e em Moçambique.
Moçambique
Entre 1937 e 1956, houve um trabalho de pesquisa de
Campanhas da Missão Antropológica de Moçambique (MAM),
pela antiga Junta das Missões Geográficas e Investigações do
Ultramar, de Portugal, que registrou as retiradas arqueológicas de cerâmica da região localizada em Tete-Moçambique, às
margens do rio Zambeze, na costa do continente, voltada ao
Oceano Índico.
A doutora em História, na especialidade Arqueologia,
e pesquisadora do Instituto de Investigação Científica Tropical
(IICT) desde 1968, Maria da Conceição Rodrigues, publicou em
2006 alguns artigos resultantes de suas pesquisas, dentre eles
A primeira cerâmica “tradicional recente” proveniente de Tete,
Moçambique, publicado na Revista Portuguesa de Arqueologia.
Nesse artigo, ela afirma que a atividade cerâmica pode ser considerada, certamente, uma atividade largamente desenvolvida
na região de Tete-Moçambique pela quantidade de artefatos
que foram trazidos de lá durante a 4ª Campanha da Missão
Antropológica de Moçambique, em 1946.
Aconteceram muitas Campanhas Antropológicas
de Portugal sobre suas ex-colônias, sendo a mais bem-sucedida em Moçambique, na África. Essa investigação foi dirigida
pelo médico Santos Júnior e teve um caráter antropométrico,
que não nos é interessante aqui nesta pesquisa, até porque
não aprovo esse tipo de estudo. A antropometria é a ciência
que estuda as medidas do corpo humano, a fim de estabelecer
diferenças entre indivíduos, sexo, idade, raças, status socioeconômico, entre outros. Foi grandemente usada de forma racista
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para desqualificar o negro, inclusive aqui no Brasil. Apesar desse
caráter das Campanhas, através delas foi possível conhecer com
mais profundidade a cerâmica daquela região.
Segundo Maria da Conceição Rodrigues (2006),
foi durante uma dessas missões, mais especificamente a 4°,
que, enquanto cortavam parte do terreno para abrir uma rua,
os pesquisadores encontraram muitas peças de cerâmica,
dentre outros artefatos de ferro. O recolhimento cauteloso das
peças permitiu um conhecimento sobre a produção cerâmica
moçambicana.
Uma pesquisa minuciosa sobre as peças foi realizada
pela pesquisadora Maria da Conceição Rodrigues, que já mencionei acima. Segundo Rodrigues (2006), a cerâmica, nesse
contexto, foi entendida como elo entre as tradições culturais
históricas que ainda se mantinham vivas na época de 1946. Ela
apresenta isso fazendo uma correlação com os textos de Santos
Junior (1937). Seus apontamentos permitiram estabelecer uma
ligação entre a temática e a estética da cerâmica Bantu, que foi
sendo produzida ao longo da Idade do Ferro africana, na região
da África Meridional, e que se espalhou pelo território.
Segundo Maria da Conceição Rodrigues (2006), no
artigo denominado O primeiro sítio com vestígios de utilização
do ferro e cerâmica “tradicional” da Early Iron Age localizado
em Moçambique, no sítio do Gurué, na província da Zambézia
(Moçambique), houve uma descoberta significativa em relação
à quantidade de cerâmica. A partir daí surgiu um interesse do
grupo de pesquisadores pela cerâmica, principalmente pelo tipo
de decoração que apresentava. O próprio Santos Junior se deslocou da pesquisa, propositalmente, para conhecer as ceramistas
que ainda produziam, próximo daquele espaço, uma cerâmica
muito parecida. Seu intuito não era só vê-las trabalhar, mas
registrar as fases e os processos da sua produção. Dessa cerâmica dita “tradicional”, que ele encontrou e viu fazer, foram levadas algumas peças para o Instituto de Investigação Científica
Tropical (IICT), em Lisboa, as quais foram estudadas em laboratório. Foram com essas peças que a autora do artigo teve contato.
O resultado da análise, quanto aos motivos e respectiva organização decorativa, mostrou aos arqueólogos que esses
objetos carregam um código cultural pela temática das pinturas.
As pinturas evidenciam a combinação de iconografias de fases
mais antigas, com símbolos culturais aprendidos, que foram
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herdadas pelas ceramistas ao longo de gerações. Esse conjunto
de potes cerâmicos pode ser entendido como um elo entre
tradições histórico-culturais, que permitem estabelecer uma
inter-relação com a forma e a temática decorativa da cerâmica
Bantu, produzida ao longo da Idade do Ferro africana (Iron Age),
na África Austral. Outro fator que se pode deduzir dos achados
cerâmicos é que essas peças eram documentos que registravam
valores socioculturais e que refletiam o desenvolvimento econômico daquele grupo e indicavam um processo de sedentarização
das comunidades que ocupavam aquela área.
Figura 1 - Vasos cerâmicos – produzidos em Tete/Moçambique.
Foto: Santos Junior, 1937, digitalizadas, uso do programa Adobe
Photoshop.

Fonte: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/
revistaportuguesadearqueologia/9_1/3/11-p.197-224.pdf

Considera-se pelo que foi observado diretamente na
pesquisa de Santos Junior (1940) que a cerâmica encontrada
nessa região era produzida principalmente por mulheres. Do
que foi possível averiguar por ele, parece não ter existido tabus
sobre o fato de as mulheres poderem exercer a atividade. Elas
trabalhavam no coletivo, com familiares e vizinhas, nos quintais
de suas casas.
Segundo Santos Junior (1940), a queima das peças
nessa região dava-se através de uma cova aberta no chão, não
muito longe de casa, coberta de capim seco e esterco de boi,
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onde eram colocadas as peças prontas para queima. As mesmas
eram cobertas com capim seco novamente e nesse material era
colocado fogo. A temperatura atingia, no máximo, a ordem dos
600 a 650ºC (Santos Júnior, 1940, p. 52).
As argilas desse país são muito plásticas, apesar de
apresentarem apreciáveis quantidades de Quartzo. Foi o que
mostrou a pesquisa realizada por geocientistas, através de parceria entre a Universidade de Aveiro, em Portugal, e a Universidade
Pedagógica de Moçambique, na região de Cafumpe, na parte
central de Moçambique, próxima ao oceano Índico e a 400 km de
Tete. Segundo os pesquisadores Costa, Rupias, Rocha e Terroso
(2017), a composição dessa argila é constituída predominantemente por Caulinite, acompanhada por Ilite e porções muito discretas de Esmectite. Há ainda a presença forte de minerais associados, como óxidos e hidróxidos de Ferro. Constatou-se quase
total ausência de Feldspatos, o que indica um elevado estado de
alteração por caulinização. Os resultados da análise química
evidenciaram forte presença de Sílica, Alumínio e Ferro, com
valores elevados.
Angola
A cerâmica chegou ao centro/sul da África, onde está
localizada Angola, após as migrações Bantu, na Idade do Ferro,
há dois mil anos. No entanto, Angola é provavelmente uma das
áreas arqueologicamente menos conhecidas da vasta região do
Centro África.
Segundo a pesquisa dos arqueólogos Manuel
Gutierrez e Maria Helena Benjamim, que realizaram pesquisas
arqueológicas recentes (2019) em Bengela, província situada na
área central do território angolano, existem muitas razões para
termos pouca referência da cerâmica angolana, uma vez que a
história do país não deixou espaço para esse trabalho arqueológico, tendo muitas vezes passado por períodos de guerra. Esse
elemento cultural faz parte da história recente de muitos países
africanos no pós-colonialismo. No caso de Angola, houve uma
guerra civil entre 1975 e 2002, que fez com que o desenvolvimento de pesquisas no país se tornasse um exercício marginal
até o período mais recente.
Na pesquisa de Maria Helena Benjamim (2013), em
Angola, cerâmicas foram encontradas a partir de 1976, com
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várias coleções de objetos cerâmicos provenientes de diversos
sítios arqueológicos do país. As peças que foram analisadas parecem ter caráter decorativo do ponto de vista tipológico, porém
não se tem conhecimento mais profundo sobre a fabricação ou
as funções utilitárias dos mesmos. Essa cerâmica arqueológica
está guardada no Museu de Arqueologia de Benguela.
Figura 2 - Exposição no Museu de Arqueologia de Benguela,
junho de 2019.
Foto: Facebook do Museu Arqueológico de Benguela

Fonte: https://www.facebook.com/museunacionalarqueologia/
photos, 2021

Pesquisas realizadas por arqueólogos foram documentadas por Susana Oliveira Borges em 1973, no artigo Vasos
Cerâmicos do Abrigo de Ganda, que faz referência a uma pesquisa em Ganda - Angola (cidade há 140 km de Benguela), na qual
conseguiram identificar, dentre muitos fragmentos, dois vasos
cerâmicos que foram reconstituídos inteiramente.
A descrição do primeiro vaso pela pesquisadora
aponta que é um vaso de terra vermelha, não polido, sem
nenhum tipo de decoração e com borda espessa, tamanho 26,1
centímetros x 80 centímetros. Já o segundo vaso apresenta um
semi-polimento, é decorado junto a borda, com duas impressões
retangulares e entre as duas fiadas há incisões curvas, contínuas
e sobrepostas, tamanho 22,7 cm X 90 cm.
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Benin
Sobre o Benin, temos a pesquisa de Paula Ben-Amos,
de 1973, que trata das produções cerâmicas dessa região e da
relação com a religiosidade. No artigo Symbolism in Olokun Mud
Art, publicado pela Revista African Arts, ela apresenta algumas
fotos e contextualiza a utilização das peças. Seu foco está mais
no conceito de utilização do barro para falar do orixá Olokun do
que nas técnicas da feitura da peça. Mesmo assim, sua pesquisa
é um documento importante para o registro da cerâmica produzida ali.
Ben-Amos (1973) realizou uma pesquisa sobre a relação antropológica com a cerâmica no Benin, na qual buscou
compreender os ritos sociais que estavam envolvidos na escolha
dessa materialidade da argila para a confecção de objetos religiosos. Ela constatou que, para eles, a argila é o meio do caminho
entre a terra e a água, sendo um mediador entre dois mundos,
potencializando o contato entre os mundos e a transformação.
Segundo a pesquisadora, a argila era considerada uma substância sagrada, representante do ciclo da vida e da morte, por
isso eles representavam os Orixás em cerâmica. Eles acreditavam que o corpo humano vinha da lama e o espírito vinha de
um Deus supremo, então, na morte, o corpo voltava à lama e o
espírito voltava a Deus. Durante a cerimônia de um funeral, a
lama era jogada no cadáver como seu último pano de cobertura
ao deixar o mundo.
Dentro desse paradigma religioso, havia um deus
muito importante para esse povo que era Olokun, o orixá da
água. Para eles, Olokun é um deus da transformação. Então, utilizar o barro retirado das beiradas dos rios correntes evocava um
ponto de contato com o orixá. Os adoradores tinham uma possibilidade de ser abençoados, com riqueza, sorte e fertilidade. As
esculturas em cerâmica foram encontradas nas casas dos chefes
locais, dos sacerdotes, dos doutores e também onde ocorriam os
cultos da comunidade.
Esse povo que habitava o Benin produzia “Vasos
Rituais para adoração de Olokun”. As imagens anteriores representavam guardiões, chefes tribais e soldados que significavam o
poder de proteção por eles devotado a Olokun. A única figura de
poder que não era representada como uma figura humana era o
doutor, pois este não estava subordinado. Ele, então, era representado por um pote, significando seu poder mediador entre a
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vida e a morte. A decoração desses vasos representa cenas de
adoração a Olokun. Nesse ritual, o próprio pote é uma declaração
de transformação. O modelo da imagem representada a seguir
pertenceu à Flora Edouwaye S. Kaplan, antropóloga, professora
emérita e fundadora (1978-99) do Museum Studies Program da
Faculdade de Artes e Ciências da New York University. Flora
adquiriu esse vaso na região de Igun, da cidade de Benin, estado
de Edo, Nigéria, entre os anos que esteve lá pesquisando, 1988 a
2008. Esse exemplar do vaso foi doado para o Museu Nacional de
Arte Africana (EUA).
Figura 3 - Vaso Ritual para adoração de Olokun. Benin/Nigéria ,
entre 1988 a 2008.
Acervo: Museu Nacional de Arte Africana (EUA).

Fonte: https://nationalzoo.si.edu/object/nmafa_2008-9-11

A argila usada para construir os potes é a mesma das
esculturas, mas é mais vermelha, sendo da mesma cor das argilas que eram utilizadas para construir casas e nos rituais funerários, como foi citado anteriormente. A imagem do pote representa um ritual de purificação.
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Nigéria
A pesquisadora Margarete Gomes Lopes Andrade
(2017) realizou um levantamento do perfil cultural da Nigéria
na sua pesquisa de mestrado, no Instituto Universitário de
Lisboa. Nessa pesquisa ela aponta que a Nigéria é uma antiga
colônia britânica, que apresenta uma heterogeneidade cultural justificada pela presença de 250 etnias e 500 línguas faladas no país. Dentro dessa linha, Jackson Luiz Lima Oliveira
(2018), em sua dissertação de mestrado, na Universidade de
Brasília, Identidade Nacional Nigeriana: Arranjos Institucionais
para Construção de uma nigerianidade, também entende que
a diversidade de sistemas políticos que configuravam o território antes da chegada dos ingleses colonizadores influenciou
diretamente a maneira como o colonizador dominava o espaço.
Nas regiões em que encontravam uma figura centralizadora
do poder, os ingleses o subjugavam ou o substituíam. Havia
na Nigéria três grupos que iam do mais centralizado para o
menos centralizado, à medida que se descia de norte a sul do
país. Eram os hausa-fulanis no norte, os iorubás na região centralizada e os ibos ao sul, com governos mais segmentados.
Assim, a região geográfica que hoje é conhecida como a Nigéria
é um espaço onde vivem várias etnias, com culturas, religiões
e línguas diferentes. Por essa especificidade e pela quantidade
de etnias, quando tratarmos da Nigéria, uma região bastante
importante para nós, como foi apresentado no começo deste
capítulo, serão consideradas as regiões, etnias (deste país) e
culturas para falar da cerâmica.
Um dos textos mais importantes para entender a
escultura na região da Nigéria foi o livro Arte Africana (2017),
do antropólogo e professor de arte africana Frank Willett.
Segundo Willett (2017), a mais antiga tradição escultórica fora
do Egito encontra-se na Nigéria. São “esculturas em terracota
de figuras humanas e animais, frequentemente em grande
escala, estão amplamente distribuídas pelo norte dessa
região. As datas obtidas por termoluminescência revelam que
as esculturas datam aproximadamente 500 a. C. 500 d. C.”
(Willett, 2017, p. 77-79).
O Museu de arte Metropolitan, em New York, publicou o livro The Art of Africa - Resource for Educators (A Arte
da África - Recurso para Educadores), com pesquisa da então
bolsista Christa Clarke, que é pesquisadora, Ph.D. em História
da Arte Africana. Esse livro trouxe elementos muito ricos que
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contribuíram para a compreensão da técnica, conceito e forma
da cerâmica nessa região.
Segundo Clarke (2006, p. 45), as figuras de terracota,
que fazem parte do acervo do museu, foram trazidas (e, em
muitos casos, saqueados) de vários locais em todo o interior do
Delta do Níger. Clark (2006, p. 45) afirma que é possível concluir
que os artistas usavam argila misturada com chamote, que os
trabalhos cerâmicos desenvolvidos nessa região eram modelados à mão, polidos, cobertos com engobes em tom avermelhado e queimados, provavelmente em um forno a céu aberto.
As figuras com que temos contato variam em estilo e assunto,
sugerindo que os escultores tinham considerável liberdade na
produção, pois aparecem tanto formas humanas quanto animais
e potes. Uma dessas peças é parte do acervo do Museu de Arte
Metropolitan e foi objeto de pesquisa do livro The Art of Africa
- Resource for Educators. Nele, a autora afirma que essa figura
de terracota tem características associadas à civilização NOK,
apesar dos testes de termoluminescência indicarem que a peça
foi queimada durante a primeira metade do século XIII.
Esta figura está sentada, curvada, com ambos os braços
segurando uma perna levantada, sua cabeça inclinada para
o lado para descansar contra o joelho dobrado. A postura
evoca uma atitude pensativa, que é reforçada pela expressividade das características faciais: os olhos esbugalhados,
orelhas grandes e boca protuberante são estilisticamente
característicos de obras dessa região. Os contornos fluidos
do corpo enfatizam a longa curva extensa do pescoço e das
costas e o jogo rítmico de membros entrelaçados. (Clarke,
2006, p. 45)3.

3 Tradução da autora do texto em inglês: This figure sits, hunched over, with
both arms clasping an upraised leg, its head tilted sideways to rest against
its bent knee. The posture evokes a pensive attitude that is reinforced by the
expressiveness of the facial features: the bulging eyes, large ears, and protruding mouth are all stylistically characteristic of works from this region. The
fluid contours of the body emphasize the long sweeping curve of the neck
and back and the rhythmic play of intertwined limbs.
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Clarke (2006) afirma que foram encontrados também
representações de homens e de mulheres, sozinhos ou em pares,
com uma variedade de vestimentas e posições, como, por exemplo, pessoas sentadas, ajoelhadas ou a cavalo:
Exceto pela sugestão mais simples de omoplatas, dedos
das mãos e dos pés, a figura carece de detalhes anatômicos. Na parte de trás há três fileiras de marcas em relevo
e duas fileiras de marcas perfuradas na argila. Estes têm
sido interpretados de várias maneiras como marcas de
escarificação ou sintomas de uma doença. (Clarke, 2006,
p. 45)4.

Baatonu
O especialista em estudos econômicos na Brookings
Institution, Stuart Butler (2006), apresenta em seu livro Benin:
The Bradt Travel Guide um levantamento sobre os grupos que
vivem em determinada região entre Benin e Nigéria, com o
intuito de entender melhor esse espaço culturalmente.
Esse grupo não estava delimitado no que é a Nigéria,
mas dividia espaço com o Benin. Segundo Butler (2006), o grupo
Baatonu é um dos fundadores do reino Borgu, território que hoje
é referente ao nordeste de Benin e ao centro-oeste da Nigéria. Na
Nigéria, eles são encontrados espalhados entre o oeste do estado
de Kwara e a seção de Borgu, no estado do Níger. A pesquisa de
Butler (2006) tem finalidade de aumentar o turismo no Benin,
mas apresenta informações históricas abrangentes que possibilitaram conhecer um pouco mais sobre os povos que viveram e
circularam nessa região.
No Benin, a etnia Baatonu representa o quarto maior
grupo étnico. No final do século XVIII, eles se tornaram independentes dos iorubás de Oyo e formaram vários reinos na região de
Borgou. A colonização do Benin (então Dahomey) pelos franceses
4 Tradução da autora do texto em inglês: Except for the barest suggestion of
shoulder blades, fingers, and toes, the figure lacks anatomical etails. On the
back are three rows of raised marks and two rows of marks punched into the
clay. These have been variously interpreted as scarification marks or symptoms of a disease.
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no final do século XIX e a imposição de uma fronteira artificial anglo-francesa acabaram com o comércio na sua língua, o
Bariba.
As imagens abaixo (Figura 175 e 177) fazem parte de
uma coleção de 3.500 fotos sobre a arte e cultura africana, capturadas pelo fotógrafo e professor de História da Arte Africana
da Universidade de Iowa, Christopher D. Roy (1947-2019). Essas
imagens foram disponibilizadas ao público pela Artstor Digital
Library5. A coleção inclui objetos de arte e cerimoniais, bem
como documentação de seu contexto social, uso e fabricação,
apresentando técnicas de produção de cerâmica, ferro, couro e
tecelagem.
Desde 1960, Roy fotografa a vida nas várias cidades rurais dos povos Bobo, Bwa, Fulani, Lobi, Mossi e Nuna
na África Ocidental. Sua grande paixão era principalmente
em Burkina Faso, mas também em Gana, Nigéria e Níger. Ele
viajou pela primeira vez à África em 1966 e publicou vários
livros sobre arte africana. É especializado em arte e vida dos
povos africanos dos lugares onde visitou. Também produziu
vídeos utilizados didaticamente na Universidade e que estão
disponíveis gratuitamente na internet, pelo YouTube, e dentre
eles podemos citar Nigerian Pottery: Igbo, Yoruba, Gwari, Bini6,
que trata de uma região que nos interessa grandemente neste
trabalho: Nigéria. Nesse vídeo foi possível identificar a retirada
da argila, a forma da preparação da massa, o fazer das peças,
o tipo de queima a céu aberto e a descoberta de algumas ceramistas, como Florence Ozo. Ozo utiliza a técnica do acordelado, usando cordas bem grossas e as mãos, em um primeiro
momento, como apoio. Depois, ela se apoia em um tronco e
depois no chão, porque são peças grandes.

5 O Artstor é o recurso de imagem para uso educacional e acadêmico. Neste
site estão reunidas mídias dos principais museus, arquivos, acadêmicos e
artistas, com todos os direitos liberados para educação e pesquisa. Disponível
em: https://www.artstor.org/
6 Vídeos e fotos de técnicas de cerâmica em várias comunidades no sudoeste
da Nigéria. Disponível em: https://youtu.be/Nt5c_QOQx-I
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Figura 4 - Vaso Santuário Baatonu, década de 1970, Nigéria.
Foto: Christopher Roy

Fonte: https://library.artstor.org/#/search/burkina%20faso;
page=1;size=48

Segundo a especialista em arte africana, curadora do
Block Museum (em Evanston, Illinois/EUA), Kathleen Bickford
Berzock (2005, p. 107), a forma de base da peça normalmente é
feita usando a técnica de molde. Esse método também é usado
por muitos ceramistas em Burkina Faso, onde os Baatonu podem
ter se originado, e pelos iorubás vizinhos na região de Oyo.
Depois que a peça é removida do molde, o acordelado é usado
para completar sua forma.
Entre Baatombu está a produção de uma cerâmica
mais elaborada com relação aos adornados. Eles fazem superfícies que combinam incisões delicadas, com modelagem arrojada em baixo ou alto relevo. Os rostos estilizados das figuras
são expressamente representados por olhos grandes e rasgados,
nariz comprido, bocas franzidas e escarificações proeminentes nas bochechas. Figuras modeladas da mesma forma são
encontradas em vários outros exemplos publicados de cerâmica
Baatombu. Provavelmente, um dos animais apresentados em
baixo relevo é a píton. Para eles, esse animal é importante, pois
transcende os limites da terra e da água. Esses animais podem
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estar associados ao espírito protetor de uma família ou a um
médium espiritual.
Yola
No nordeste da Nigéria há o distrito de Yola, no estado
de Adamawa. Nessa cidade foram encontradas peças cerâmicas
que datam de 1840, quando Yola ainda era uma vila. Essas cerâmicas representavam chefes ancestrais falecidos que eram cultuados por este povo chamado Rugange Bata. Esses cerâmicos
ganharam uma nomenclatura específica, sendo chamados de
Putiyes. Apenas duas pessoas da comunidade poderiam ter o
pote, o chefe e o criador. Havia também peças na casa de culto.
No mês de agosto, era realizada uma cerimônia onde
o chefe derramava a cerveja dentro dos potes cerâmicos e rezava
pedindo pelo bem-estar das pessoas. Apenas o chefe, o criador e
os seus servos poderiam olhar para dentro do pote, pois outras
pessoas ficariam instantaneamente cegas.
Figura 5 - “Pote - Representação dos chefes ancestrais”.
Norte da Nigéria.

Fonte: Imagem digitalizada do artigo “The Death of a Cult in
Northern Nigeria” (Chappel, 1973).
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Chappel (1973) fez uma pesquisa nessa região sobre os
cultos ruganges, em 1956. Ao retornar ao local para continuar a
pesquisa em 1965, os chefes locais haviam se convertido ao islamismo e não mais cultuavam seus antepassados. Nesse processo
de mudança religiosa, as casas de culto haviam sido destruídas
e as peças cerâmicas que representavam os ancestrais falecidos
estavam todas quebradas.
Em suas pesquisas, Willett (2017, p. 79) indica que
a origem de muitas peças cerâmicas foi obtida pela análise do
radiocarbono do solo onde foram encontradas. As datas remontam entre 925 e 70 a.C. Os tamanhos das esculturas variavam
entre 10 e 120 cm. Apesar de algumas peças estarem quebradas
ou só terem sido encontradas algumas partes delas, foi possível
deduzir o tamanho a partir das proporções que os fragmentos
apresentavam.
Essas peças estavam sempre relacionadas às reproduções do corpo humano ou de animais. Importante salientar
que, dentre os dois estilos de esculturas cerâmicas encontradas, o Nok apresentava uma caracterização de ser humano
estilizada, mas a tendência não era fazer uma figura parecida
com o ser humano, se não quisesse ser acusado de bruxaria
contra a pessoa representada. Já as esculturas humanas dos
Ifés eram idealizações naturalistas, porque eram usadas nos
santuários Iorubás.
Nok
Nok refere-se à cultura associada a uma área de cem
quilômetros quadrados no centro da Nigéria, na África subsaariana, região do Golfo do Benin, que perpassa, entre outros
países, a Nigéria. O artigo “Uma cronologia da cultura nok da
Nigéria central - 1500 a.C. até o início da era comum”, escrito pela
arqueóloga e cooeditora do Journal of African Archaeology, da
Goethe University, na Alemanha, Gabriele Franke (2016), mostra
que as peças cerâmicas encontradas nessa região carregam
características semelhantes entre si e diferentes de todos os
outros povos. Apresentam idade de, aproximadamente, dois mil
anos. As formas cerâmicas de Nok são os primeiros e, talvez, os
mais antigos testemunhos da escultura em terracota no continente africano.
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Nicole Rupp, Peter Breunig e James Ameje, pesquisadores do Instituto de Arqueologia, no Departamento sobre
África da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, publicaram
o artigo New studies on the nok culture of central Nigéria (Novos
estudos sobre a cultura nok da região central da Nigéria), em
2005, no qual apresentam uma tentativa de compreender um
pouco mais a cultura de Nok, com apoio de pesquisas anteriores
como, por exemplo, Bernard Fagg (1969), e também de museus,
como o Museu Nacional Nok e o Museu Nacional de Jos (ambos
na Nigéria).
Segundo Willett (2017, p. 77), as primeiras peças de
Nok foram encontradas em 1928, durante a mineração de estanho na região da cidade Zaria, no estado de Kaduna/Nigéria.
Entre esses objetos encontravam-se estátuas em terracota que
representavam personagens humanas ou animais. Nicole Rupp
(2010) complementa em seu artigo Beyond Art. Archaeological
studies on the Nok Culture, Central Nigeria (Além da arte. Estudos
arqueológicos sobre a cultura Nok, região central da Nigéria) que
essas peças eram em tamanho natural.
Segundo o artigo The Nok of Nigeria - Unlocking the
secrets of West Africa’s earliest known civilization (O Kok da
Nigéria - Desvendando os segredos da civilização mais antiga
conhecida da África Ocidental), do jornalista, mestre em
História pela Georgetown University, Roger Atwood (2011), o
arqueólogo britânico Bernard Fagg, em 1943, começou a receber muitas peças de cerâmica das pessoas da região, que encontravam esses objetos em diversos lugares inusitados. Como
essas peças carregavam uma estética muito semelhante, Fagg
as nomeou como cultura Nok. Segundo Atwood (2011, não paginado), “[Bernard Fagg] reuniu quase 200 terracotas por meio
de compra, persuasão e suas próprias escavações. A análise do
solo dos locais onde os artefatos foram encontrados datava-os
de cerca de 500 a.C.”7.

7 Tradução da autora do trecho: soon gathered nearly 200 terracottas through
purchase, persuasion, and his own excavations. Soil analysis from the spots
where the artifacts were found dated them to around 500 b.C. Recuperado de:
Archaeological Institute of America, https://archive.archaeology.org/1107/
features/nok_nigeria_africa_terracotta.html. Acesso em: jun. 2019.
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Bernard Fagg atuou como curador no British Museum
e foi um arqueólogo britânico que trabalhou em escavações na
Nigéria, de 1939 a 1963. Fagg fundou o Museu Nacional de Jos8,
em 19629, na Nigéria, e realizou várias publicações na década de
1960 sobre a cerâmica Nok. Só a partir de 2005 que uma equipe
de arqueólogos nigerianos e alemães começaram a trabalhar
com escavações direcionadas nessa região, mas ainda sabemos
pouco sobre eles. Por essa razão, um projeto arqueológico conjunto da Universidade de Frankfurt (Alemanha), da Comissão
Nacional de Museus e Monumentos (Nigéria) e da Universidade
de Jos (Nigéria) foi iniciado para focar, principalmente, nos
aspectos além da arte, como colonização, economia e ambiente
da Cultura Nok (Rupp, Ameje, Breunig 2005). Christa Clarke
(2006, p. 16) reitera essa preocupação:
As criações artísticas da cultura Nok, são de um período
de tempo coincide com civilização grega antiga, porém,
embora as terracotas de Nok continuem a ser desenterradas. Nenhuma escavação organizada foi realizada e pouco
se sabe profundamente sobre a cultura que produziu
essas esculturas.

Os principais trabalhos das esculturas Nok que chegaram até nós são de terracota e ferro. Umas das peças mais famosas
é uma cabeça muito estilizada, sobre a qual pesquisadores como

8 Atualmente é conhecido como Jos Museum Nigeria. É um importante
centro de pesquisa da cultura pré-histórica da Nigéria, ostentando um salão
de cerâmica, cabeças de terracota Nok e o museu de arquitetura tradicional
nigeriana. O museu possui alguns espécimes finos de cabeças de terracota
e artefatos de Nok que datam de 500 a.C. a 200 d.C. Ele também incorpora
o Museu de Arquitetura Tradicional da Nigéria. Recuperado de: https://
momaa.org/directory/jos-museum-nigeria/> Acesso em: 20 jun. 2020.
9 Sobre essa criação do museu, vale trazer a fala de Hugues de Varine-Bohan,
que é um arqueólogo, historiador e museólogo francês, que foi Diretor do
Conselho Internacional de Museus – ICOM, de 1965 a 1974. Segundo Varine
(1979, p. 12), a partir de princípios do século XIX, o desenvolvimento dos
museus no resto do mundo é um fenômeno puramente colonialista. Foram
os países europeus que impuseram aos não europeus seu método de análise
do fenômeno e patrimônio culturais; obrigaram as elites e os povos desses
países a verem sua própria cultura com olhos europeus. Assim, os museus na
maioria das nações são criações da etapa histórica colonialista.
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Nicole Rupp (2010) se questionam se representava os deuses ou
se guardava algum aspecto religioso. Com base nesses achados,
a civilização Nok ficou conhecida como cultura das estatuetas.
As estátuas Nok estão entre as descobertas arqueológicas mais
importantes da África subsaariana, pois, de acordo com Franke
(2016), as cerâmicas são os elementos que mais oferecem dicas
para conhecer a cultura e o modo de vida dos povos Nok.
Segundo Rupp, Breunig e Ameje (2005), as características da cerâmica Nok podem ser delineadas ao observar peças
que possuem alguns atributos, como a forma dos olhos, uma
notável execução do penteado ou o grosso inorgânico da argila
(denunciando o chamote10). A peça da Figura 179 mostra a presença do chamote.
As esculturas de Nok se distinguem de Ifé por apresentarem a figura humana de forma estilizada. Apesar de guardarem suas peculiaridades estilísticas, Nok e Ifé apresentam muitas semelhanças nas representações, mostrando
uma proximidade cultural, compreensível já dividiam o
mesmo território. Sendo as duas únicas tradições artísticas do continente que produziram esculturas de figura
humana em terracota (Willett, 2017, p. 85).

Ifé
Ifé é uma antiga cidade iorubá no estado de Osun,
no sudoeste da Nigéria. Evidências arqueológicas indicam que
o início da povoação da cidade remonta a 500 a.C. Foi a capital
política e religiosa dos povos iorubás da Nigéria. Era uma cultura com estilo artístico de naturalismo idealizado.
Na arte de Ifé (Nigéria) é possível reconhecer que as
esculturas evidenciam alto grau de estilização, principalmente
10 Chamote é, como denominamos, pedaços de cerâmica já queimados e que
foram misturados com a argila crua. Quando a peça é queimada novamente,
essas partículas podem ficar aparentes, deixando uma característica estilística
na peça. Esse recurso não é utilizado apenas por uma questão de beleza, mas para
dar sustentação à peça durante o processo de feitura. Ceramistas costumam
utilizar argila com chamote em peças de proporções maiores, como parece ser
o caso das cerâmicas Nok. Estas, como apontou Rupp e Breunig (2010), quando
representavam seres humanos e animais, eram em tamanho natural.
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na representação do rosto humano. É possível observar os olhos,
que sempre aparecem inchados, os lábios sobressalentes e as
orelhas normalmente simplificadas. Esse tipo de característica
estética é típico da produção escultórica moderna. Especialistas
como Willett (2017) consideram que esse é um tipo de naturalismo que tende ao descontraído.
Iorubá
Iorubás estavam e ainda estão localizados tanto na
República do Benin quanto em Gana, Camarões e Serra Leoa.
Muitos povos que vieram para o Brasil eram de ancestralidade
iorubá. Esses grupos também podem ser encontrados em outros
países da América, como Cuba.
A arte de Ifá, citada acima, é apresentada pela cultura iorubá da seguinte forma: as esculturas e objetos dessa
determinada arte vão desde objetos encontrados na natureza,
como nozes, sem uma grande quantidade de adornos, até
esculturas mais aprimoradas e primorosas. Tais objetos preservam a fé não apenas em sua religião, mas em suas representações artísticas e seus valores, havendo um elo entre a religião
e a representação artística. Acredita-se que para colocar as
mãos em Ifá há a necessidade de um aprendizado. Depois de
anos aprendendo, o indivíduo passa por diversas provações,
incluindo aquelas com fogo.
As obras em Ifé foram se mostrando mais estilizadas,
apesar de serem reconhecidas facilmente por apresentarem um
naturalismo idealizado. Alguns sítios arqueológicos encontrados em Ifé indicam peças em cerâmica do século VI ao X.
Cerâmica Africana Contemporânea
Kwame Akoto-Bamfo, (1983 - ____) nasceu em Accra,
Ghana. Akoto-Bamfo descreve sua obra como um esforço consciente para promover a herança africana através do uso não só
da arte, mas também da música e da performance. Ele é bacharel e especialista em escultura e possui um mestrado em Belas
Artes, em arte de solda, pintura, modelagem e desenho. Ele foi
premiado como o vencedor do Prêmio Kuenyehia, em 2015, com
uma escultura ao ar livre, dedicada à memória das vítimas do
tráfico transatlântico que escravizou milhares de pessoas.
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Kwame Akoto criou um projeto artístico que resgata
a ancestralidade de crianças e jovens através de performances e
artes plásticas. Para ele, é de suma importância checar todas as
informações que escolhe usar antes de transformá-las em esculturas permanentes.
Figura 6 - “Nkyinkyim”, Instalação. Cerâmica e ferro.
Foto: Naa Abiana Nelson, 2017.

Fonte: https://www.instagram.com/p/BS7YzWPjMbF/

O artista realiza seu trabalho com um número variado
de assistentes, mas agora faz 90% das esculturas da instalação
Nkyinkyim. Esta não é apenas uma instalação de arte: é como
se Akoto-Bamfo estivesse construindo um museu de Gana para
que o povo se lembre de sua história. O projeto está em execução
há cerca de 6 anos e, desde 2018, o artista tem feito mais estudos
sobre cabeças de terracota. Também revisitou uma versão contemporânea dos retratos funerários Akan.
As esculturas da exposição permanente são um progresso na sua instalação artística em evolução, e devem ser os
retratos de nossos ancestrais escravizados ganenses/africanos.
Nkyinkyim procura usar a arte (principalmente esculturas) para
documentar e contar a história da herança ganesa/africana. As
esculturas em seu estado atual (sem corpos) são reminiscentes
de Nsiso ou Nsodie. Estas são esculturas de cabeça de terracota
Akan que foram criadas como uma comitiva para membros da
realeza e pessoas ocasionalmente proeminentes.
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As esculturas nsodie são representacionais e podem
fazer referência aos servos ou entes queridos que acompanharam a realeza morta ao submundo, fazendo com que ele possa
viver uma vida semelhante àquela que desfrutou na terra dos
vivos. Essas esculturas foram criadas principalmente por mulheres, em particular as mbrewatia (velhas sábias), que não eram
apenas sábias na arte de fazer panelas, mas também conhecedoras dos ritos e costumes funerários de seus respectivos clãs. A
exposição como uma intervenção procura desencadear um diálogo sobre “Se nós como africanos somos realmente livres”. Daí
o trocadilho Faux-reedom com “faux”, sendo ‘falso’ em francês.
Nossa herança cultural está dando lugar ao legado da escravidão e da colonização. Se dissermos que somos independentes, de que e de quem somos independentes? O que constitui
nossa independência? A nossa independência está ligada à
libertação da África? (Akoto-Bamfo, 2018, não paginado).

Akoto-Bamfo também possui uma instalação ambiciosa no Cape Coast Castle, o chamado “castelo de escravos”, na
costa do Gana, onde os africanos escravizados foram mantidos
em cativeiros nas masmorras subterrâneas semanas antes de
sua migração transatlântica para o Novo Mundo. Uma vida de
servidão e tristeza. Em 2018 foi convidado a fazer uma escultura
para o Memorial Nacional pela Paz e Justiça, no Alabama/EUA.
Agora sua obra é um monumento vivo e patrimônio mundial da
UNESCO. Esse memorial é dedicado ao legado das vítimas negras
da desigualdade racial na América. Ele explora ali a história do
país de escravidão, linchamentos e segregação, da era moderna
de violência policial e encarceramento em massa.
O Memorial Nacional pela Paz e Justiça, situado
em um terreno de seis acres, foi aberto ao público em abril. O
mesmo aconteceu com o Legacy Museum, que fica próximo ao
local de um depósito que antes abrigava negros prestes a serem
vendidos. Através de textos, artefatos, fotos e novas tecnologias,
o Museu conta a história do tráfico doméstico de pessoas escravizadas e suas consequências.
Há muito sobre o memorial e museu que surpreende
e horroriza. Há a “exposição do solo” no museu, que são fileiras
e fileiras de jarros de vidro cheios de terra coletada em locais
de linchamento. Há 800 monumentos de aço no Memorial,
um para cada município onde ocorreu linchamentos de terror
racial; os nomes das vítimas e o dia em que foram assassinados
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são gravados neles. Há os epitáfios montados em cenários de
madeira que evocam a moldura de forca de madeira. A obra de
Akoto-Bamfo é aquela que recebe, na entrada do Memorial, um
agrupamento de sete figuras acorrentadas - três homens, três
mulheres e um bebê -, que estão conectados um ao outro, mas
ainda parecem sozinhos. Raios de ferrugem vermelha e cobre de
suas correntes fluem pelos seus corpos como sangue.
Reinata Sadimba (1945 - _) nasceu na aldeia de Nemu,
Cabo Delgado. Filha de camponeses, ela recebeu uma educação
tradicional Makonde, que incluía a fabricação de objetos utilitários em barro. Em 1975, ela iniciou uma transformação profunda
na sua cerâmica. Tornou-se conhecida mundialmente pelas suas
formas “fantásticas”. Em 2003, o cineasta brasileiro Licínio de
Azevedo, que faz filmes críticos sobre as questões africanas, produziu o documentário de 50 minutos Mãos de barro, que retrata a
vida de Reinata Sadimba. Em 2010, o arquiteto italiano Gianfranco
Gandolfo realizou uma biografia da Reinata denominada Não
somos iguais, estamos diferentes’’, publicada em três línguas, português, italiano e inglês. Reinata Sadimba é considerada uma das
artistas mulheres mais importantes do continente africano.
Reinata recebeu vários prêmios e fez exposições em
vários países, como Bélgica, Suíça, Portugal, Dinamarca, Itália,
África do Sul e Tanzânia. Seus trabalhos estão representados em
várias instituições, como o Museu Nacional de Arte, em Maputo,
e o Museu de Etnologia de Lisboa. Suas obras também fazem
parte da Coleção de Arte Moderna de Culturgest e de numerosas coleções privadas em todo o mundo. Em 2015, houve uma
exposição de Reinata, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, no
Centro Cultural Justiça Federal, no centro do Rio de Janeiro, que
durou de 8 de abril a 31 de maio. Com a curadoria do pesquisador
Wilson Savino, o então diretor do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz), e da museóloga Eloisa Sousa, do Museu da Vida (COC/
Fiocruz), foram expostas 47 obras da artista.
O seu forte caráter é perceptível na objetividade dos
seus discursos e na tomada de pequenas decisões que aparecem
em suas obras. Ela é conhecida por fabricar peças numa velocidade frenética, por estar sempre inspirada em criar figuras
novas e por não se alterar quando uma peça se parte no forno.
Na hora de moldar o barro, os homens não têm grande espaço
nas suas mãos. Gosta mais de representar as mulheres, e não
homens; tem uma cisma, segundo suas próprias palavras, já
faladas em entrevistas. Ela acredita que eles não gostem dela.
Apesar de tudo, Reinata garante que gosta deles.
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Essa construção simbólica de seus referenciais são
também um reflexo autobiográfico. Reinata teria sofrido por
conta do marido, o que, consequentemente, levou à separação.
Isso abriu espaço para o trabalho com o barro em sua vida. A
partir daí ela começou um trabalho autoral e diferente do que
era feito na região.
Figura 7 - Reinata Sadimba, “Sem título”, 2006, cerâmica, 38 x 31x 33 cm.
Foto: Stock Photo. Arquivo da Perve Galeria.

Fonte: https://docplayer.com.br/79093568-Curadoria-carlos-cabral-nunes-de-6-de-junho-a-15-de-julho.html

Em entrevista à jornalista Nadia Issufo, da emissora
Deutsche Welle (DW)11, Reinata diz “Quando sonhava, de manhã
concretizava os meus sonhos no barro. Mas agora já não sonho,
as ideias surgem e concretizo-as”, apontando para a relação do
onírico com o seu trabalho. Ela lembrou, inclusive, de interpretações dadas por alguns artistas brasileiros sobre os seus trabalhos, como Mestre Galdi e Bispo do Rosário.

11 DW é a emissora internacional da Alemanha, que oferece serviços de TV,
rádio e mídia digital em 30 idiomas. Está presente em todos os continentes do
mundo. Para saber mais: https://www.dw.com/en/about-dw/profile/s-30688
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Importante ressaltar que seu trabalho carrega a força
de uma mulher que tem uma posição política muito clara. Reinata
participou dos combates liderados pela Frente de Libertação do
Moçambique (FRELIMO), que culminaram na independência do
país em 25 de junho de 1975. Devido à guerra civil que teve lugar
em Moçambique, em 1980, Reinata emigrou para a Tanzânia,
onde residiu até 1992, ano em que voltou à Moçambique e instalou-se em Maputo. Em Maputo, ela recebeu bastante apoio de
Augusto Cabral, o então Diretor do Museu de História Natural de
Moçambique, que lhe ofereceu um espaço de estúdio dentro do
próprio museu. Quando está em Maputo, na capital moçambicana, ela tem seu ateliê de trabalho no Museu de História Natural.
Helga Gamboa (1961 - __) nasceu em Malange, Luanda
(Angola). Começou sua prática artística em 1978, no curso de
Instrutores de Artes Plásticas, o qual, na época, era promovido
pelo Conselho Nacional de Cultura. Radicou-se no Reino Unido,
na década de 1990, quando foi estudar cerâmica.
Figura 8 - Helga Gamboa, “Lost Childhood”, 2004, cerâmica com decalque e
folha de ouro, 29 x 22 cm. Coleção da Universidade de Aberystwyth/País de
Gales, Reino Unido.

Fonte: https://apps.carleton.edu/campus/gallery/worldceramics/
exhibition/diaspora/?module_api=image_detail&module_identifier=module_identifier-mcla-ImageSidebarModule-mloc-sidebar-mpar-dcca48101505dd86b703689a604fe3c4&image_id=452219
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Seu trabalho na cerâmica tem como tema primordial
problematizar a condição da vida em Angola, ressaltando aspectos do feminino nesse contexto que vive a herança do período
colonial. Sua obra carrega símbolos dessa identidade cultural
que ela vivenciou e que faz parte dela. Também perpassa a experiência de ter vivido em meio à guerra civil. A artista e professora portuguesa Teresa Matos Pereira publicou um artigo, em
2012, sobre o trabalho de Helga Gamboa. Sua pesquisa revela
que Helga foi recriando formas de potes tradicionais, buscando
resgatar técnicas de suas ancestrais. A artista agrega a esse
objeto cerâmico um tom de denúncia por ter crescido em um
país colonizado, cujo colonizador impôs sua cultura como se
fosse superior, negando aos habitantes, como Helga, a construção de uma ligação com suas raízes e de toda uma história que
lhe foi negada.
Essa questão tão importante para Helga lembrou-me
muito do que se vive no Brasil, enquanto país colonizado. Nessas
circunstâncias, percebi grande afinidade com sua obra.
Considerações Finais
Todos os países que receberam pessoas escravizadas
africanas tiveram momentos posteriores de produção de cerâmica negra desenvolvida por esses indivíduos e o mesmo se deu
no Brasil. A prática cerâmica é considerada como parte de ressignificação e reinserção dessa cultura ancestral. Na contemporaneidade, essa materialidade tem dado forma à discussão sobre
racismo e identidade negra. Assim, a partir desta observação
sobre a produção artística da cerâmica africana, fica o convite
para observar mais de perto o cenário de produções artísticas
com argila/barro/cerâmica que discutem experiências sociais,
vivências negras e identidade.
O intuito é dar a conhecer a arte cerâmica africana,
observando quem se apropria dessa materialidade a partir da
construção de diálogos artísticos do corpo negro no mundo.
Neste artigo, selecionei, então, alguns artistas africanos que possuem obras em cerâmica e que trazem, como parte da poética, as
relações com raízes ancestrais, histórias de diáspora e marcas
do colonialismo e pós colonialismo.
Tornou-se necessário trazer para esta pesquisa uma
discussão sobre a produção cerâmica contemporânea, pois
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quando iniciei a fase de levantamento de artistas que trabalham com essa materialidade, ficou aparente como conhecemos pouco dessas produções. O número de artistas ceramistas
africanos que conhecemos no Brasil é muito baixo, em especial
quando comparados à quantidade de artistas brancos ceramistas conhecidos no mundo da arte.
É relevante apontar que o âmbito desta pesquisa contempla uma produção artística tridimensional, que se apropria
da cerâmica numa perspectiva entre o ancestral e o contemporâneo, convidando para uma reflexão sobre arte e cultura africana.
Este estudo se debruçou também sobre o conceito de
ancestralidade negra na cerâmica brasileira, sobre os ancestrais
que chegaram aqui. Como se dava a cerâmica em sua terra natal,
África, e conhecer as práticas artísticas que traziam na cabeça e
no coração quando aqui se instalaram, como colocaram em prática a sua cerâmica.
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ANIKI-BÓBÓ E VÍTIMAS DA TORMENTA:
A TESSITURA DA NULIFICAÇÃO REPRESENTADA
EM IMAGENS
ANIKI-BÓBÓ AND SCIUSCIÀ: THE TESSITURE OF THE NULLIFICATION REPRESENTED
IN IMAGES
Frederico Osanan Amorim Lima1

RESUMO: Este estudo parte do pressuposto de que as imagens
cinematográficas podem funcionar como repositórios de informações históricas sobre os processos de nulificação. Nesse prisma, esta pesquisa recorre a dois aspectos: às maneiras como o
cinema representou as formas de sujeição na primeira metade
do século XX e à forma como, diante dos diversos desenhos de
transgressões sociais, as imagens denunciaram, ainda que implicitamente, os meandros do poder disciplinar. Empiricamente, recorro a dois filmes europeus dos anos 1940, Aniki-bóbó
(1942), do português Manoel de Oliveira e Vítimas da Tormenta
(1946), do diretor e ator italiano Vittorio De Sicca. De um ponto
de vista conceitual, dialogo com a produção filosófica e historiográfica do francês Michel Foucault. Os filmes, postos em situações convergentes e descontínuas, acabam por revelar que, a
cada nova condição histórica, os saberes sobre a disciplina e os
procedimentos de sujeição se modificam.
Palavras-chave: História; Cinema; Nulificação;
ABSTRACT: This study assumes that cinematographic images
can function as repositories of historical information about the
nullification processes. In this perspective, this research uses
two aspects: the ways in which cinema represented the forms
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Associado II da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar). E-mail:
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of subjection in the first half of the 20th century and the way in
which, in view of the different designs of social transgressions,
the images denounced, albeit implicitly, the intricacies of
disciplinary power. Empirically, I use two European films from
the 1940s, Aniki-bóbó (1942), by the Portuguese Manoel de
Oliveira and Sciuscià (1946), by the Italian director and actor
Vittorio De Sicca. From a conceptual point of view, I dialogue
with the philosophical and historiographical production of
French Michel Foucault. The films, placed in converging and
discontinuous situations, end up revealing that, with each
new historical condition, knowledge about the discipline and
procedures of subjection change.
Keywords: History; Cinema; Nullification;
1. Cinema: Elaborações Estéticas da Nulificação
Porto, 1942. Crianças de tenra idade perfazem um trajeto comum de afazeres juvenis no Ocidente: correm, brincam,
frequentam a escola e se envolvem em pequenos embates emocionais. Expressam, nas suas falas e olhares, o medo do castigo
e da repreensão. Medem suas ações pelos gestos disciplinadores
das várias figuras que constituem o escopo repressivo de sua sociedade, tais como o professor, o policial e a figura materna. São
punidas com castigos, acenos de reprovação e obrigações escolares. Nas ruelas da cidade antiga do Porto, essas crianças enunciam os elementos da moral, dos bons costumes e da disciplina
dos adultos em frases, brincadeiras, gestos e nas suas próprias
vestimentas.
Roma, 1946. Crianças e adolescentes figuram num
universo mediado por questões relacionadas habitualmente ao
mundo adulto: fazem negócios escusos, sustentam financeiramente familiares, burlam as leis, se envolvem em diversos tipos
de delitos, brigas, trapaças e até homicídio. Durante boa parte
do tempo, alimentam sonhos de liberdade, vingança, obtenção
de vantagens ilícitas ou pensam em ações que desabonem outras
pessoas. Nas ruas e num reformatório da cidade italiana, sob o
império do olhar e da força, exasperam no corpo desses personagens a angústia, o peso da autoridade, a surpresa com as dobras das leis e a constante sensação de culpa.

484 – PPGHA/UNIFESP

No Porto, o cenário majoritário é a rua. Espaço público por excelência e ambiente historicamente conhecido por ser
ponto de articulação política, de manifestações, de encontros,
onde a coletividade se expressa das formas mais variadas. Nas
ruas do Porto em questão, o colorido que é resultado da diversidade de práticas e ações coletivas é frequentemente substituído
por uma escolha arbitrária de lugares onde prevalece o escuro.
São nessas ruelas onde os sujeitos, imersos nesta trama, dão vazão à ideia de que “na arte, não são as relações absolutas as decisivas [...] mas as relações arbitrárias dentro de um sistema de
imagens ditadas pela obra de arte particular” (Eisentein, 2002, p.
99). Essa vazão objetiva articula, sensorialmente, uma cor a uma
emoção. No cenário do Porto da narrativa, as sensações despertadas com as cores não são derivadas da mera utilização de “um
catálogo fixo de símbolos de cor, mas a inteligibilidade emocional
e a função da cor surgirão da ordem natural de apresentação da
imagem colorida da obra, coincidente com o processo de moldar o
movimento vivo de toda obra” (Eisentein, 2002, p. 99-100). O escuro, mais que alusão ao medo, é o tom de um disciplinamento
que interage com a incapacidade de enxergar tudo, que impede o
movimento do personagem sob o risco do perigo iminente; é um
tipo de gradação do medo que gera paralisia, que educa o corpo, especialmente a partir da visão, para a imobilidade, para a
apatia. O escuro, no conjunto da obra, é a antítese sensorial que
confere permissão ao espectador para reconhecer no cenário de
claridade a existência de uma configuração estética em que as
obediências juvenis funcionam como garantia de uma harmonia
e paz social.
Em Roma, prevalece o reformatório. Sua estrutura
de celas agrupadas na horizontal e vertical, de espaços reduzidos, de espaços que sugerem pouca ventilação, pouca luz solar,
é marca de uma signagem sensitiva de disciplinamento atrelada
à arquitetura. Ali, a cela e o pátio, espaço contíguo aos cubículos
dos internos, são sugestivos de uma engrenagem articulada para fazer os homens somatizarem a obediência, o bom comportamento; a pouca mobilidade é indicativa de uma educação para a
passividade, docilidade, paralisia. Para semiotizar esse espaço,
é quase necessário partir da premissa de que seu projeto arquitetônico, semelhante a uma prisão, resultou num “aparelho disciplinar exaustivo”, voltado para um controle ininterrupto das
ações dos indivíduos, sem deixar brechas para os desvios, uma
categórica “disciplina incessante” (Foucault, 2013, p. 269).
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Nos personagens, a cela gera inúmeros sentimentos
ambivalentes: proteção e privação, aconchego e desconforto,
imobilidade e sossego. A atmosfera cinzenta, traduzida na proeminência dos espaços fechados, realça uma tonalidade de disciplinamento centrada no castigo, na necessidade de reconhecimento da culpa, de se readequar aos padrões, de se recolocar no
restante do tecido social com um comportamento agregador e
socialmente aceito.
As descrições acima compõem dois cenários fílmicos
distintos construídos à luz da ação de personagens cuja idade
permeia uma faixa etária localizada, aproximadamente, entre os
doze e os dezoito anos. São filmes com uma significativa semelhança do ponto de vista enunciativo, mas profundamente diferentes nas formas de revelar as questões sociais, políticas, econômicas e culturais que marcaram a emergência das técnicas
de captura do corpo pelo poder durante a década de 1940. São
filmes, contudo, que dialogam entre si e com sua época e, assim,
permitem compreender algumas das múltiplas formas como o
cinema tratou o tema do controle social.
O que proponho para este estudo parte, em primeiro lugar, de uma constatação. Ela diz respeito a uma ausência,
pelo menos no Brasil, de um debate que envolva variáveis como
“medo”, “disciplinamento”, “cinema” e “História”. Via de regra,
quando se articula, por exemplo, a variável “medo” e “cinema”,
a ampla maioria dos trabalhos trata, quase que exclusivamente
dos filmes de terror, de uma certa estética do medo, atrelada, sobretudo, ao pavor do sofrimento físico. Ou, então, a exemplo do
que fez Adauto Novaes, é comum se trabalhar com o medo como
o sentimento por trás do surgimento das várias sociedades distópicas que o cinema criou (Novaes, 2007). Da mesma forma, há
uma carência de trabalhos que tomem, no curso de um processo
histórico, o medo como uma estratégia de disciplinamento social tomando por referência empírica, ou para discussão, o amplo material fílmico disponível.
Em função da carência dos trabalhos que apontei acima é que coloco outra questão como, inclusive, a minha proposta. Inicialmente, proponho um recuo no tempo até os anos 1940.
Nesta década, o cineasta português Manoel de Oliveira e o italiano Vittorio De Sicca produziram, respectivamente, os filmes
Aniki-Bóbó (Oliveira & Ribeiro, 1942) e Vítimas da Tormenta (De
Sica & Tamburella, 1946). São películas que tomam como per-
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sonagens centrais crianças envolvidas em pequenos ou grandes
delitos. Esse elemento em comum conduz a outro que aponta
para as múltiplas manifestações de disciplinamento que os filmes, como expressões de uma época e de uma sociedade, apresentaram. São películas que sinalizam para a compreensão de
uma condição histórica em que os poderes agem diretamente
sobre os corpos e as subjetividades juvenis e, sob o pretexto de
educá-los, promovem o que chamo de uma ética da nulificação.
A nulificação é um conceito que venho trabalhando como forma de dialogar com as representações da sujeição
apontadas em diversos filmes. É um conceito, neste caso, proposto à luz de uma História Política voltada para o debate em
torno de imagens que configuram práticas e representações da
sujeição presentes na ficção cinematográfica. Se “representação”, na compreensão do historiador francês Roger Chartier, é,
simplificadamente, a forma como os indivíduos e as sociedades
conferem sentido ao mundo, os filmes, no meu caso, oferecem
a possibilidade de reconhecer, no próprio processo histórico,
maneiras diferentes de ficcionalizar as técnicas de captura do
corpo e das subjetividades pelo poder (Charter, 1990).
Nas narrativas fílmicas analisadas, esse processo de
nulificação se estrutura e aparece caracterizado em dois elementos principais. O primeiro é a composição de personagens
desprovidos de narrativas que o antecedam, “de uma História,
de uma marca identitária, relacional, histórica e afetiva, de um
projeto de vida ou de uma memória que explique a sua constituição” (Lima, 2021, p. 150-159). Essa composição, muito recorrente
na literatura de Franz Kafka, em que os personagens emergem
quase sempre sem nenhuma vinculação a um elemento formativo, aparece, por exemplo, no filme Vítimas da Tormenta, com
a existência de crianças sem um elemento referencial de sua
trajetória formativa (Albuquerque Júnior, 2004, p. 13-32). Ao
sabor da narrativa, elas são apresentadas no reformatório sem
um componente processual, sem um elo com o seu passado. No
máximo, se sabe que um garoto perdeu os pais na guerra e outro
tem família, mas sua permanência nas ruas desfigura os laços
relacionais de seu processo formativo familiar.
O segundo elemento está na figura do nulificado, expressa nessas películas, que “se desenrola em pequenos desvios
punidos com o peso da consciência ou com a força do hábito”
(Lima, 2021, p. 152), constituintes que representam o argumento
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ficcional recorrente para sugerir o apagamento das singularidades. Na configuração ficcional em que impera a perda de consciência e se estimula ou obriga o hábito, a repetição acaba levando
“à crença da normalidade no comportamento dócil [...]” (Lima,
2021, p. 152). É esse comportamento dócil, no filme Aniki-bóbó,
que se espera em Carlitos depois do sentimento de culpa e medo
desencadeados com o roubo de uma boneca e as consequências
que esse gesto causou.
Enfim, este estudo parte, enquanto fonte e problema, da análise comparativa dos filmes Aniki-bóbó e Vítimas da
Tormenta, e de como as condições históricas atinentes ao seu
tempo de produção permitem responder à seguinte questão:
que formas de práticas e representações do medo e da punição
são vistas nos filmes para que, às manifestações da transgressão,
se observe uma estética da nulificação?
2. Aniki-Bóbó e a Poética do Medo e da Culpa que Adestram
A narrativa tem contornos de uma história infantojuvenil. Várias crianças, majoritariamente do sexo masculino,
socializam seus sentimentos e angústias em torno de brincadeiras e tarefas escolares. Carregam consigo objetos que ganham
sentido à medida que são inseridos na trama, ao mesmo tempo
em que potencializam seus afetos sob o signo da posse de determinadas mercadorias. Em Aniki-bóbó, brincadeira que dá
nome ao filme, por trás de uma singela história de amor, ecoa
a ideia de que na produção humana não existe gesto inocente, e
de que o sentimento de culpa deve permanentemente funcionar
como um mecanismo de controle comportamental e de ajuste
sistemático aos padrões. Sob a alegórica brincadeira de polícia
e ladrão, Aniki-bóbó, à sombra da leitura de um Michel Foucault
irônico e metafórico, sub-repticiamente sugere uma pergunta: o
que é possível de se ver no que está sendo visto?2

2 Em A arqueologia do saber, o filósofo e historiador francês, inquirindo os
textos sob o viés de uma análise dos discursos, problematiza a “análise do
pensamento”, afirmando o seu caráter alegórico em “relação ao discurso que
utiliza”, para, por fim, dizer que na análise que ele propõe, a “sua questão, infalivelmente, é: o que se diz no que estava dito?” (Foucault, 2005. p. 31).
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À simplicidade de uma disputa afetiva entre dois garotos e uma menina, remonta o argumento central do filme. Nele, Carlitos figura como um menino humilde, ingênuo, de poucas
posses, de uma formação pautada no valor da dignidade e honestidade, elementos que devem lhe conferir um lugar de respeito
no interior da sociedade. Em Teresinha, personagem que atrai a
atenção de Carlitos, subjaz o signo da ternura e serenidade; nela
se encontra embutido o desejo, os elementos da primeira paixão
juvenil e a personagem por quem o peso da disciplina vale à pena ser transgredido. Eduardito, garoto mais forte, valente e de
trajes que denunciam certo favorecimento social, preenche um
quadro de disputas afetivas envolvendo os três personagens. No
centro da ação, como a prescrever a ideia de que a oferta de determinados objetos deve garantir uma atenção e acesso a alguns
envolvimentos emocionais, está uma boneca.
O filme de Manoel de Oliveira recupera um momento
da infância em que a força e o vigor da postura adulta reverberam
com frequência nas sensibilidades juvenis. Um filme produzido
a partir do olhar das crianças, em que a presença dos adultos às
vezes se faz apenas com o som de uma voz ou a ameaça de uma
punição. Os adultos, como um contraponto de singularidades ao
multifacetado mundo juvenil, já aparecem com identidades fechadas, bem definidas, com lugares e posições sociais reguladas
pelas instituições ou regras de civilidade: o policial, o professor,
o lojista e a mãe.
Manoel de Oliveira, um dos principais expoentes do
Novo Cinema Português, produziu um filme cujo debate posterior tentou reposicioná-lo como precursor do neorrealismo3.
Possivelmente sem intenções de promover uma ruptura na configuração estética do cinema de ficção, o que o filme português
de 1942 permite enxergar, entre outras coisas, são os meandros
de uma malha de micropoderes perpassando o universo de
crianças portuguesas.

3 Essa discussão está presente, por exemplo, em: Em busca de um novo cinema português (2011).
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O próprio título do filme é remissivo a um jogo cuja
condição de liberdade é sobreposta a uma permanente fuga à
ação dos agentes do poder estatal. Aniki-bóbó, terceiro e definitivo nome escolhido para a película – depois de “Corações pequeninos” e “Gente miúda” –, é análogo a uma “lenga-lenga ritmada
que os miúdos usavam na Ribeira para escolher os parceiros de
jogos (‘Aniki-bébé / Aniki-bóbó / Passarinho, totó / Berimbau,
cavaquinho / Salomão, sacristão / Tu és polícia, tu és ladrão’)”
(Pina, 2012, p. 18). Simbolicamente, a encenação de captura dos
ladrões pelos policiais na brincadeira é uma projeção, no mundo das crianças, de uma atmosfera social binária, de opostos,
de contrastes, de marcas bem definidas e delimitadas da ação
social, assinalada, por exemplo, na existência de mocinhos e
bandidos. Esta configuração, de nada inocente, está assentada
na compreensão de uma dinâmica social que simplifica as ações
humanas e confere, com sutileza, a existência de dois polos antagônicos no processo formativo: seguir a lei ou correr o risco de
ser capturado pelos agentes que a colocam em prática.
No filme, a brincadeira toma contornos dramáticos quando o roubo de uma boneca por parte de Carlitos passa a atormentá-lo. A trama, arquitetada no filme por Manoel de
Oliveira, segue o seguinte roteiro: no afã de construir um laço
emocional com a garota que desperta e alimenta seus interesses
afetivos, Carlitos rouba uma boneca exposta na vitrine da “Loja
das Tentações”; durante uma noite, caminhando pelos telhados
das casas do Porto antigo, entrega, pela janela do quarto de Teresinha, o objeto roubado. Uma reação de afeição por parte dela nutre em Carlitos a esperança de um amor correspondido. A
boneca, além de simbolizar esse elemento de união entre ambos, representa a possibilidade de afastar Eduardito da disputa por Teresinha. Por outro lado, logo que os valores morais que
permeiam a educação de Carlitos são dispostos nas cenas como
alerta, o roubo cria nele a fantasia de uma perseguição constante, capaz de mobilizar grande parte de suas ações e pensamentos. O que se segue, após a entrega da boneca para Teresinha, é
uma dramatização ancorada num paradoxo: de um lado, uma
escolha indevida, impensada, imprudente, um gesto realizado à
luz de um interesse particular; o choque com um preceito familiar, com um preceito grafado na bolsa que Carlitos levava para a
escola dizendo: “segue sempre por bom caminho”; do outro lado,
o afeto de Teresinha, sua atenção e a possibilidade de garantir, a
partir da boneca, a manutenção do interesse dela. Este paradoxo
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faz Carlitos vivenciar um cenário de inquietação em que qualquer ato que convergisse para uma relação direta ou indireta
com sua idoneidade, seria seguido por uma reação de culpa, medo e aflição. Quando, durante uma noite, é escolhido para ser ladrão na brincadeira, Carlitos efusivamente reage: “não quero ser
ladrão”. Convencido a ser ladrão, sob ameaça e um dedo em riste
apontado em sua face por Eduardito, Carlitos corre pelas ruas
do Porto sendo perseguido por sombras, sons, pensamentos e
imagens que enrijecem seu corpo, paralisam suas ações, geram
espanto e um profundo incômodo. A partir deste ponto, Carlitos será surpreendido com frequência pelo peso de um tribunal
subjetivo, em função do peso da escolha errada que ele passa a
julgar que fez.
Na literatura portuguesa, é comum encontrar Aniki-bóbó sendo apontado como um filme em que Manoel de Oliveira
desejava chamar atenção para questões relacionadas à necessidade de solidariedade entre os homens. Este argumento, inclusive, encontra um suporte contextual em função do cenário de
Guerra que a Europa vivenciava quando o filme foi produzido e
lançado. Embora Portugal não estivesse envolvido diretamente
na Segunda Guerra Mundial, a ditadura salazarista, iniciada em
1933 e só finalizada em abril de 1974, comportava um canal ideológico de apreço pelos regimes totalitários envolvidos no conflito, e isso é apontado como sintomático, em parte desta literatura, na elaboração estética e narrativa do filme.
Manuel António Pina, jornalista e uma das principais referências portuguesas no campo literário, dedicou uma
de suas obras a propor uma espécie de “leitura sacralizada”
de Aniki-bóbó e Manoel de Oliveira. Na obra de António Pina,
o primeiro ponto de localização temporal e circunstancial do
filme é o próprio regime de governo instituído por António de
Oliveira Salazar:
Os anos 30 foram uma década de organização e instalação do chamado ‘Estado Novo’ salazarista: um regime de
partido único, autoritário, conservador, profundamente antidemocrático, suportado numa feroz polícia política e numa imensa panóplia de outros instrumentos repressivos, muito particularmente a censura prévia. Portugal era então um país rural e
pobre, com uma taxa de analfabetismo que rondava os 75 por
cento, e a política cultural e educativa de Salazar traduziu-se,
desde o início, no desencorajamento e perseguição aos artistas
e intelectuais, na extinção do ensino infantil e na degradação do
primário. (Pina, 2012, p. 14)
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O livro, que carrega no nome o próprio título do filme,
foi publicado em 2012, ano, inclusive, de falecimento do escritor.
Resultado de um profundo envolvimento emocional com o filme
e seu diretor, o livro faz uso de uma linguagem poético-afetiva
em que as cenas e situações envolvendo a película são sutilmente trabalhadas com algumas citações teórico-conceituais numa
tentativa de afirmar uma postura crítica e argumentativa. A poesia ou o teor poético saltam aos olhos em muitas partes do texto.
Ressalte-se, por exemplo, os títulos de alguns capítulos ou tópicos da obra: “o rapaz do trapézio voador”, “um filme ‘inspirado’
num poema”, “uma história de amor”, “o céu e a terra” ou o epílogo “o cinema português nunca mais teve poesia” (Pina, 2012).
Partindo da premissa do filósofo francês Paul Ricoeur
de que sobre um texto é possível fazer uma série de interpretações em função da sua “autonomia semântica”, tomo uma parte
da obra de Manuel António Pina não só como elemento de reflexão e análise, mas, principalmente, como instrumento capaz
de abrir novos canais interpretativos do filme4. Disse, anteriormente, que o ardil responsável por conferir ação à trama de Manoel de Oliveira é o roubo de uma boneca por parte de Carlitos.
Em torno deste artifício, se desenrolam todas as outras questões
centrais do filme. Manuel Pina também ressalta esta questão como central. Dois elementos, entretanto, chamam a atenção na
obra de Pina. O primeiro deles diz respeito à ruptura disciplinar operada por Carlitos no caso da boneca. Em António Pina,
ela é apresentada com a sutileza de ser um gesto ocorrido por
uma “impensada audácia”; uma audácia que se configura em
fuga moral porque se contrapõe aos “conselhos maternos para
que nunca se afaste do ‘bom caminho’” (Pina, 2012). O segundo
elemento refere-se a ele conferir a esta centralidade uma atitude que atribui ao ato de Carlitos uma dimensão pecaminosa e
continuamente moral, ao prolongar, como extensão do crime da
criança, uma dimensão impura. Ele diz: “a partir do roubo da boneca (e mesmo antes, quando, ainda dentro da ‘Loja das Tentações’, se prepara para roubar), toda a vida interior de Carlitos fica
marcada pelo conflito com o seu pecado” (Pina, 2012, p. 49). Esta
extensão relativa à sua condição subjetiva, à moral, a sua “vida
interior”, tem relação direta, ainda segundo Pina, com a ideia de
que a boneca foi retirada da “Loja das Tentações”; argumento,
4 Segundo Paul Ricoeur, “faz parte da significação de um texto estar aberto a
um número indefinido de leitores e, por conseguinte, de interpretações. Esta
oportunidade de múltiplas leituras é a contrapartida dialética da autonomia
semântica do texto” (Ricoeur, 2016. p. 45).
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também, que é sustentado na premissa de que muitos elementos
da cena parecem autorizar essa compreensão. Ao substantivar
o “roubo” como “pecado” ao invés de tipificá-lo como crime; ao
propor uma leitura da ação de Carlitos como “impensada”; ao insistir no caráter ingênuo e elementar da película, a intenção de
Pina parece ser a de representar o delito cometido por Carlitos
como algo de menor potencial lesivo, o que autorizaria a leitura
da repreensão que se segue como um ato relativo a uma correção
moral, pautada nos valores familiares e escolares. Este é o ponto
de inflexão que permite lidar com a punição numa ótica subjetiva, desvinculada de uma dinâmica estatal e expressamente voltada para uma dimensão microcomportamental.
Assim, tomando Aniki-bóbó como fonte e fazendo seu
cotejamento com a obra de António Pina, é possível pensar numa
micropolítica das representações punitivas capaz de promover
a nulificação expressa em imagens. Aniki-bóbó, enquanto uma
obra de ficção, expõe uma representação da punição que não está
configurada no exercício de um poder estatal, de um agente, de
uma instituição, lei ou governo. A representação está configurada
como um conjunto de imagens de punição diária, cotidiana, interior, moral, que surge, por exemplo, no alardear simbólico de
sons, figuras, no simples aparecimento de autoridades constituídas ou na emissão de determinadas palavras ou prefigurações gestuais. No lugar de uma ação objetiva por parte de uma instituição
ou agente estatal, essa punição age no âmbito subjetivo, furtivo,
ocultado por lições de moral que, no caso de Aniki-bóbó, parecem
interpelar Carlitos a todo instante: “você não seguiu por bom caminho”. Este elemento subjetivo, revestido com status de punição,
promove uma operação que visa o disciplinamento, corrigindo os
desvios, fazendo colidir as expectativas do indivíduo em torno de
um bem coletivo maior, sob a justificativa de que esse é o “bom
caminho”. Carlitos, com o possível castigo, tomado pelo medo, pela ameaça de punição caso seja descoberto, mas, também, com o
olhar do policial, com a rigidez gestual do professor, passa a dar
sentido e valores às suas ações de forma contraposta ao fluxo de
seus interesses e vontades.
A obra de António Pina oferece, ainda, outra abertura de análise. Desta vez porque considero que ela oferece pistas
sobre uma ética da nulificação vinculada, também, a um escopo
interpretativo. Há uma operação no âmbito da linguagem que
submete o indivíduo a uma sujeição e punição que parte de uma
dimensão moral, como uma parte do texto de Pina sugere e as
expressões e gestos contidos no filme permitem compreender.
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Ao usar como um continuum de “roubo” a expressão “pecado”
e oferecer um conjunto de elementos que autorizam a leitura
desta circunstância como fruto de um desvio ético, Manoel de
Oliveira e Manuel Pina dão vazão a um dado punitivo que dialoga
com os elementos subjetivos, que incide sobre o comportamento individual modulando as suas manifestações. Na ameaça, no
risco da punição e no medo circunscrito a todo esse cenário de
apreensão, se desenha uma expectativa de aprendizado limitado
por normas e condicionamentos. O que se tem, em Carlitos, é
a representação de um corpo e de uma mente constituídos de
culpa; no medo, no pecado e na possibilidade de punição. “Aceitar a ordem do mundo”, como o próprio António Pina afirma, é
a garantia que Carlitos tem de reinserção no tecido social (Pina,
2012, p. 49).
Na narrativa contada por Manoel de Oliveira, a parte mais dramática e extenuante da culpa de Carlitos envolve um
acidente com Eduardito. Na sequência de uma briga entre ele e
seu desafeto, muitos garotos, incluindo Eduardito, correm para
o alto de uma ribanceira com o intuito de ver um trem passando
na parte de baixo. Carlitos avança na direção de Eduardito que,
num descuido, escorrega da ribanceira e sofre um grave acidente. Todos os olhares se voltam para Carlitos; ele, assustado, mesmo não tendo empurrado Eduardito, passa a carregar a culpa,
incidida na suspeita de ser o responsável pelo acidente. Como a
prescrever seu destino em função da escolha errada que fez ao
roubar a boneca, todas as suas ações serão guiadas pelo remorso, o levando a uma tentativa deliberada de fuga. A fuga, enquanto possibilidade de se livrar psicologicamente de uma situação
socialmente repreendida, faz Carlitos entrar clandestinamente
num barco. A tentativa esbarra na repreensão adulta, frustrada
pelos ocupantes do barco. A impossibilidade de fugir representa novo ato de incapacidade, de sujeição à vontade alheia. Uma
fuga de si, dos erros, de um universo social inquisitorial, que se
frustra sob os risos e ironias dos adultos. Uma punição que extrapola, portanto, a escala legal ou institucional, atravessando o
corpo social e se manifestando sob o estigma da moralidade ou
da própria condição adulta.
São essas expressões da punição, sucedidas ou correlacionadas ao medo, à ironia adulta, à incapacidade de gerir
sua própria liberdade e inocência, que vão dando corpo a uma
representação fílmica da nulificação. São nessas práticas sociais que se envolvem olhares de reprovação, dedos acusatórios,
preceitos morais, repetição de frases com efeito educativo; são
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nessas imagens que é possível identificar uma estratégia disciplinar, de controle, de sujeição, em que a sutileza e a mensagem
de solidariedade camuflam uma estética da nulificação pautada
numa dinâmica de ações micropolíticas. Aniki-bóbó é, neste sentido, um filme cuja narrativa permite construir um repositório
de imagens de ações e personagens nulificados, presos numa atmosfera social que não precisa da ordem e vigor do Estado para
operar as sensibilidades individuais e coletivas.

3. Vítimas da Tormenta: A Estética da Sociedade Punitiva
Na abertura, sob o traçado grosseiro que dá título ao
filme, repousa, congelada, a imagem do interior de um reformatório. No centro, vazio, um pátio. Vago, monolítico, sem brilho,
mas tracejado com as sombras e luzes das venezianas de amplas
janelas horizontais. No fundo, uma escada circular que leva a
um pequeno púlpito de observação e discursos. Nada de móveis,
cores, portas e coisa alguma que representasse uma possibilidade de saída ou fuga. No lado esquerdo da imagem, as janelas, perfazendo o quadro de uma paisagem exterior para os internos. Na
frente, uma parede com escada e o púlpito incrustados. No lado
direito, dispostas em térreo, primeiro e segundo andares, celas,
algumas dezenas delas. O que se segue aos créditos iniciais é carregado de alegria, sensação de liberdade e euforia, mas desbanca, no meio tempo, para uma narrativa áspera e de sucessivas
covardias e violências.
“Sciuscià”, distribuído no Brasil com o título de Vítimas da Tormenta, foi lançado em 1946, no rescaldo da Segunda
Guerra Mundial e tendo como cenário uma Roma que, a tomar
pela opção estética predominante no neorrealismo, se apresenta
imersa numa visível crise moral, proveniente dos fracassos políticos, econômicos e militares do fascismo. O filme de Vittorio De
Sica, um dos principais expoentes do neorrealismo italiano, ao
escancarar um lado nebuloso dos afetos juvenis, mostra crianças
que vivenciaram as consequências da Guerra sendo transformadas em personagens de um drama urbano disciplinar, imersas
numa sociedade que procura garantir a ordem sustentada num
arcabouço de vigilâncias, punições, gestão de conflitos e no uso
da força.
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O filme começa com crianças disputando uma corrida de cavalos. Crianças italianas, com sorrisos, exalando liberdade e gestos desmesurados, alardeadas pela possibilidade de
conquistas materiais e esperança de felicidade constante. Na
sequência à euforia, corte brusco para a realidade laboral e cotidiana deste fragmento da juventude italiana. Nas ruas de Roma,
Pasquale e Giuseppe, meninos cuja amizade é selada numa relação de cumplicidade e lealdade, aparecem, em meio a outros
tantos garotos, ganhando dinheiro engraxando sapatos nas calçadas. A despeito de tudo o que pode ter gerado essa amizade, De
Sica une a história dos dois, logo no início do filme, em torno de
um objetivo em comum: adquirir um cavalo.
O escritor e estudioso de cinema Roberto de Castro
Neves, de forma suscita, mas potencialmente rica em símbolos
elucidativos das condições sócio-históricas presentes na narrativa fílmica, descreve o percurso de Vítimas da Tormenta da seguinte forma:
Roma. Pasquale (Franco Interlenghi) e Giuseppe (Rinaldo Smordoni) são dois meninos engraxates que vivem em situação de extrema pobreza. Pasquale, o mais velho, perdeu os
pais durante a guerra. Giuseppe tem uma família, mas vive quase
sempre nas ruas. O sonho dos dois é comprar um cavalo branco.
Para conseguir o dinheiro necessário para a compra do animal,
atraídos pelo irmão mais velho de Giuseppe eles se envolvem
em uma operação de contrabando. Presos, negando denunciar
os mandantes, são conduzidos a um reformatório. Em um dos
interrogatórios, achando que Giuseppe estava sendo torturado,
Pasquale acaba abrindo o bico. Sem saber as circunstâncias em
que a delação foi feita, Giuseppe acha que foi traído pelo amigo.
Aproveitando uma sessão de cinema no reformatório, Giuseppe
consegue fugir juntamente com outros meninos. Revoltado por
estar sendo considerado um traidor, Pasquale se oferece à direção do reformatório para ajudar a localizar o fugitivo (Neves,
2012, p. 69).
Na descrição do filme feita por Roberto Neves, a prevalência dos aspectos sociais e a forma como eles são abordados
sugere uma mudança significativa – levando em consideração a
perspectiva de Manuel Pina abordada anteriormente – em torno
dos olhares sobre as condições juvenis na Europa durante a década de 1940. Tomando os elementos sociais como centrais, De
Sica e Roberto oferecem o filme e sua interpretação, respectivamente, quase como retóricos ou autoexplicativos: são crianças
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pobres, que vivem nas ruas, envolvidas num crime e que acabam
sendo presas. Parece lógico, a tomar pelo encadeamento das
cenas e a descrição feita pelo escritor, que só seria possível um
único destino para os meninos, o reformatório. Contudo, o que
tanto De Sica quanto Roberto permitem enxergar, na própria exposição desses elementos objetivos e supostamente lógicos, são
as formas de expressão de uma estética da nulificação operando
em novo suporte de punições e processos de sujeição envolvendo crianças.
Pasquale e Giuseppe, meninos desprovidos de uma
estrutura familiar e educacional, descobrem, logo cedo, a fração
corrupta que medeia o mundo adulto. Na tentativa de conseguir de forma mais rápida dinheiro para adquirir um cavalo, são
convidados e aceitam participar do contrabando de uma roupa
americana. A descoberta do negócio ilícito pela polícia acaba levando os dois amigos para um reformatório. O desenrolar dessa
história, sob o pretexto de fazer justiça e reparar o dano social
que as crianças causaram, é marcado pela existência de um conjunto de punições e ações melindrosas, tirânicas e perniciosas
que partem dos adultos, constituídos em autoridades, e atravessam o restante da sociedade se manifestando por meio de conivência e consenso com as arbitrariedades.
Fig. 1 – Interior do reformatório com os internos saindo das
celas e perfilando-se.
Fig. 1 – Interior of the reformatory with the inmates leavinh the
cells and profiled.

Fonte: Fotograma de Vítimas da Tormenta, 1946.
Frame of Sciuscià, 1946.
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Essas situações que compõem o lado disciplinar presentes em Vítimas da Tormenta, acabam aproximando o filme
dos escritos de Michel Foucault. Na análise que faz sobre a chamada “sociedade punitiva”, o filósofo e historiador francês apresenta um conjunto de aspectos históricos e de saberes envolvido nas práticas punitivas (Foucault, 2015). O filósofo propõe um
olhar para as punições fundidas na órbita do Estado e de suas
extensões institucionais a partir do século XVIII, momento em
que teria ocorrido o aparecimento de uma nova condição histórica das penalidades, ligadas ao aparecimento de um repertório
processual que envolvia “instituições do ministério público, da
instrução, da ação judiciária e [a] organização de uma polícia judiciária que permitirão que a ação pública se desenvolva a contento” (Foucault, 2015, p. 33).
A sociedade punitiva, na ótica de Foucault, emerge,
assim, com uma mudança de sentido sobre a concepção de poder e saber sobre a punição. A compreensão de Foucault sobre
as punições originárias dessa nova configuração do poder permite que se faça um diagnóstico da existência de uma ação de
coação exterior ao culpado, de um poder que age em direção ao
seu corpo ou aos seus bens. “Excluir, organizar um ressarcimento, impor uma compensação, marcar ou encarcerar” são, nessa
nova dinâmica das punições, táticas punitivas que reconhecem,
necessariamente, a existência de uma autoridade alheia ao corpo do culpado, que deve agir sobre ele como forma de garantir o
ressarcimento social pelo seu delito (Foucault, 2015). São táticas
punitivas que recorrem a uma prerrogativa de ação direta da autoridade que incidem sobre um corpo caracterizado socialmente como criminoso.
Em Vítimas das Tormenta, o escopo visual, sonoro, o
arranjo das falas, o conjunto dos personagens e das instituições
e a própria composição geral da película representam, visualmente, uma estética da sociedade punitiva ancorada nos moldes
daquela concebida por Michel Foucault. Incidem sobre os personagens da película, por exemplo, formas e saberes punitivos
adjacentes àqueles que o filósofo francês identificou no processo histórico e que resultou nas chamadas “táticas finais da sanção” (Foucault, 2015, p. 7). Excluídos do convívio social depois da
acusação de contrabando, Pasquale e Giuseppe, encarcerados,
concebidos como criminosos, são submetidos a uma teia de “ra-
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cionalidade autoritariamente instaurada no âmbito das relações
de poder”, que define com clareza o lugar do transgressor e da
autoridade responsável pela sua correção disciplinar (Foucault,
2015, p. 5).
A macropolítica das punições analisada por Foucault,
ao tratar da possibilidade de se “classificar as sociedades de acordo com o destino que reservam [...] aos vivos dos quais querem se
livrar”, encontra em Vítimas da Tormenta um repositório ficcional de práticas punitivas. Expressas nas ações contra meninos
transgressores, o filme fala da maneira como a sociedade italiana
ambicionava controlar “aqueles que tentam escapar ao poder” e
de como reagia “àqueles que transgridem, infringem ou evitam as
leis, de uma forma ou de outra” (Foucault, 2015, p. 3).
Além disso, a obra de Foucault permite reconhecer, no
filme, que a circulação do discurso em torno do disciplinamento extrapola as dimensões espaciais do reformatório e reverbera
na sociedade. Aquilo que é vigilância no interior do reformatório, no restrito espectro das relações de poder intrínsecas envolvendo inspetores e delinquentes, acaba resvalando na sociedade
como um prolongamento, como uma necessária atenção diária
sob o pretexto da conservação da ordem.
No universo social de Vítimas da Tormenta, a figura
dos adultos aparece frequentemente como semeadora de conflitos e incapaz de promover a conciliação. O conflito, inclusive, é uma condição que assegura a manutenção da autoridade.
O primeiro deles começa quando as autoridades envenenam as
relações sociais. Com a pretensa intenção de descobrir os verdadeiros nomes dos criminosos envolvidos no contrabando, Pasquale e Giuseppe, os dois jovens amigos engraxates presos são
submetidos a uma prova que atesta um dos muitos paradoxos
que permeiam a condição humana, a lealdade. Diante de um
compromisso mútuo de não denunciar os verdadeiros culpados
pelo contrabando, Pasquale, acreditando que o amigo Giuseppe
estava sendo torturado, acaba delatando o nome dos adultos envolvidos no crime. A partir deste ponto, o atrito entre Pasquale e
Giuseppe condicionam suas existências a um constante embate
de forças emocionais. O cárcere e suas regras, ao separar e limitar o poder de ação dos envolvidos no conflito, enerva as relações
entre os transgressores e alimenta um sentimento de vingança.
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A gestão desse sentimento por parte das autoridades alimenta
ressentimentos e acaba transformando vítimas em criminosos.
A trágica cena final do filme de De Sica em que Pasquale agride
e mata acidentalmente Giuseppe é, por fim, a representação ficcional de um desejo de anulação dos transgressores que dialoga
com a sociedade punitiva em sua extensão sensorial mais sombria, aquela que reverbera o brando “deixem que se matem”.

Considerações Finais
Aniki-bóbó e Vítimas da Tormenta são resultados de
condições históricas bem distintas. Frequentemente apontada
como uma das principais películas do neorrealismo italiano, Vítimas da Tormenta está inserida no interior de um movimento
cinematográfico já amplamente discutido e documentado. Aniki-bóbó, por sua vez, a despeito de já ter sido ventilado como,
inclusive, precursor do neorrealismo, não gravita em nenhuma
escola de cinematografia e durante muito tempo foi visto como
um filme sem maior importância. Ambos, entretanto, sinalizam
para um ponto em comum: as representações estéticas do poder
que procura anular e moldar comportamentos de jovens europeus na década de 1940.
A nulificação em Aniki-bóbó responde por uma espiral de moralidade, medo e culpa. Não há reformatórios, leis ou
sistema penal apontados como regulamentadores de ações. Há
um processo de anulação condicionado pelo peso da culpa, pelo
medo da punição e pelas premissas morais. No filme, a nulificação é, antes de mais nada, uma operação que se dá por intermédio de uma ética, de um cuidado de si.
Nos nulificados de Vittorio De Sica, a estética da anulação se dá pelo encarceramento, pela exclusão, pelo afastamento do convívio social, pelo regramento e controle dos elementos
fisiológicos e afetivos. É um corte brusco no fluxo das ações com
a privação da liberdade e uma constante vigilância, além da possibilidade de uma iminente punição. O próprio cenário predominante na película, o reformatório, sugere uma arquitetura de
punições com base no isolamento social, no disciplinamento
constante realizado por intermédio de agentes do Estado.
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Embora inseridos em contextos diferentes, os dois
filmes oferecem um repertório ficcional de imagens da nulificação. É possível que repercutam valores e projeções pessoais
dos seus diretores, assim como tentou referendar, sobre essas
obras, parte da historiografia. Mas, como fontes, são reveladoras
de uma dinâmica social dos processos de sujeição que é, como
se tentou mostrar neste texto, plenamente pertinente e necessário.
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SOBRE O CONCEITO DE TEATRALIDADE OBSCURA (T)
NAS ARTES VISUAIS

ON THE CONCEPT OF OBSCURE THEATRICALITY (T)
IN THE VISUAL ARTS

Jorge Luiz Dutra Soledar 1

RESUMO: O presente artigo, extraído da minha tese de doutorado
Exercícios de imobilidade (PPGAV-EBA/UFRJ, 2017), manifesta
interesses cinéticos, escultóricos e afetivos em torno da problemática da imobilidade corporal, contribuindo, em particular, para
uma expansão de significados sobre o estatuto de teatralidade na
arte contemporânea. Para tanto, forjo o conceito de teatralidade
obscura (T) mediante reflexões sobre proposições artísticas que
encenam constrições ou apagamentos da figura humana.
Palavras-chave: Arte contemporânea; Imobilidade; Teatralidade;
ABSTRACT: This article was extracted from my doctoral thesis
Immobility Exercises (PPGAV-EBA/ UFRJ, 2017), based on kinetic, sculptural and affective conditions about the issue of corporal immobility, in which I aim to expand meanings of theatricality as a concept in the field of Contemporary Art. In that
case, I introduce the new concept I called “obscure theatricality
(T)” based on reflections about aesthetic propositions that play
constrictions or erasures of the human figure.
Keywords: Contemporary art; Immobility; Theatricality;
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Em 2011, tive contato com a Cia. Municipal de Dança
de Caxias do Sul, a convite da coreógrafa Dagmar Dornelles, no
sentido de desenvolvermos uma pesquisa híbrida entre artes
visuais e dança.
Uma questão em torno de meu profundo interesse
pelo movimento e pela imagem corporal me levou a exercitar
modos de imobilidade em cena, com base em modelos corporais
baseados em geometrizações — retas, quadrados e triangulações
— que provocavam um obscuro cerceamento dos bailarinos.
A série “Torre (T), casa (i^i) e ponte (I-I)” (Figura 1),
produzida nesse contexto, foi desdobrada como proposição do
corpo como substância, aspecto recorrente em meus trabalhos
com pessoas, e se configurou a partir de três geometrizações
lançadas aos movimentos dos bailarinos: uma encenação física
de I (torre), i^i (casa) e i-i (ponte), no intuito de investigar uma
instância que hoje considero análoga à obra L-Beams, de 1965,
do artista estadunidense Robert Morris (Kansas City, 1931-2018).
Antes do reconhecimento de Morris como um dos
expoentes da vertente minimalista, o artista também se aproximou do campo cênico ao longo dos anos 1950, sobretudo após
seu casamento com a coreógrafa Simone Forti, ainda em São
Francisco2. Em 1959, ao migrar para Nova York e ao concluir,
em 1963, o curso de mestrado em escultura pela Hunter College,
Morris se interessou por uma configuração de objetos escultóricos como espécies de estruturas básicas ou morfemas que estimulavam o movimento.
Por contraste, o caráter cinético de seus estudos pode
ser visto em Box for Standing, originalmente construído em 1961.

2 Sobre o importante trabalho da artista Simone Forti, recomendo a leitura de
Notes on Dance, não desenvolvido aqui em razão de um enfoque no conceito
de teatralidade exposto na obra de Morris, com vistas ao estabelecimento de
uma sustentação na hipótese centrada em modos escultóricos de encenar a
imobilidade ou a perversão dos movimentos.
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Figura 1 – Torre - I, Casa i^i e Ponte I-I (com Dagmar Dornelles), 2011.

Fonte: acervo do autor.

Minha leitura desses exercícios evoca a questão de
uma teatralidade em meus modos escultóricos de operar encenações de imobilidade, proposição que reflito em termos de um
pensamento desviante ao debate geral da obra de Morris, sintetizado pelo famoso pressuposto do artista Frank Stella: what you
see is what you see [o que vemos é o que vemos].
A noção de desvio que abordo com base em minha
pesquisa artística se estende sobre um aspecto que a escritora e
crítica de cinema Annette Michelson também afirma sobre um
leitmotiv na obra de Morris. Nas suas palavras:
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Robert Morris migrou, em uma década, da criação de
objetos a uma mudança de “temperatura” e de terreno,
passando através de uma série de estratégias em paralelo
com o espaço cênico, alcançando horizontes a um teatro
de operações. O interesse central disso, transgressor em
vários sentidos, é abordado pela maneira como seus disparos, alternância entre ênfases e direções, extensões e
tensões [contractions] de escala, tornaram nítidos e revisaram as categorias de processos escultóricos, redefinindo e
ampliando a arena do discurso estético [em torno de sua
obra] (Michelson, 2013. Tradução livre. Grifos meus).

Com isso, é curioso notar de que modo a transgressão
e o desvio no processo artístico geralmente são pensados como
questão no debate estético, que insiste em dada ordem ou coesão
de linguagem, como se desejos e acasos evocados durante um
processo constituíssem negativos descarrilamentos.
Na contramão desse pensamento, Michelson tece uma
leitura que corrobora meus interesses desviantes do assunto —
em particular, segundo misturas entre as linguagens das artes
e da cena. Tendo por base a obra Arizona, de 1964 (Figura 2),
Morris salienta:
Meu envolvimento com o teatro tem sido pelo corpo em
movimento. Contudo, esse interesse [pelo movimento]
pode ser alterado ou reduzido durante a elaboração dos
seus meios, mas o foco continua no movimento. [...] Desde
o início, eu queria evitar os termos “puxe para cima”,
“tempo esgotado” e dispositivos antigravitacionais que não
apenas definem um corpo e um papel de “dançarino”, mas
que também qualificam ou delimitam seus movimentos
disponíveis. O desafio é encontrar movimentos alternativos. [...] Os objetos que eu usava não tinham nenhum significado inerente para mim, mas eram meios para lidar com
problemas específicos. Por exemplo, o estabelecimento
de uma relação inversa entre o movimento, o espaço e a
duração foi implementado pelo uso de uma forma em alvo
[T-like form] que eu pudesse ajustar e afastar, ajustar novamente e se afastar, e assim por diante, até a conclusão de
uma sequência de movimentos (Michelson, 2013).
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Figura 2. Arizona, 1964

Fonte: Robert Morris.

Voltando a um dos eixos centrais desta reflexão, ou
seja, o de uma teatralidade antropomórfica e oculta pelas imóveis colunas de Morris, em L-Beams (Figura 3) trato de uma
discussão sobre modos escultóricos de encenar algo obscuro
ou “retirado de cena” — isto é, o corpo em movimento. Curioso
notar que, em termos de uma falta do significante (forma
humana) na referida obra, é possível imaginar um paralelo
com o conceito de foraclusão [verwerfung], conforme proposto
por Jacques Lacan, grosso modo, em torno de um “furo” ou
desvio no mecanismo de castração do significante (nome do
pai) durante a formação da estrutura neurótica. Embora esse
conceito esteja geralmente associado às psicoses, parece-me
interessante frisar a ausência da figura humana na obra de
Morris, em parte, por esse viés.
Fico interessado em discorrer futuramente sobre o
operador verwerfung em leituras sobre a questão de evidentes
exclusões em significantes visuais — tema de próximos estudos.
No entanto, em respeito aos limites deste artigo, isto é, da relação
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entre modos escultóricos de encenar a imobilidade, não seria
possível desconsiderar essa chave [foraclusão] como potência
de estudos futuros3.
Uma questão em torno da figura humana ou do antromorfismo por detrás das inertes colunas de Morris se mostrou
objeto recorrente de minhas leituras, sobretudo como elemento
em diálogo do exercício Torre - I, Casa i^i e Ponte I-I.
Em O que vemos, o que nos olha, o filósofo francês
Georges Didi-Huberman explora com profundidade esse tema,
à medida que nos alerta sobre o risco de uma “fábula filosófica”,
caso pretendêssemos reconstruir o corpus teórico da arte minimalista à luz do antropomorfismo, visto que, segundo ele, “nos
falta uma história séria, circunstanciada e problemática desse
período artístico” (Didi-Huberman, 1998).4
Um debate sobre a arte minimalista seria, portanto,
tão complexo quanto quixotesco, no sentido proposto pelo teórico, além do que se estenderia para outro escopo de investigação, de maneira que estabeleço apenas um apontamento sobre o
assunto, a fim de evitar confusões.
Ainda de acordo com o viés antropomórfico, L-Beams
pode ser visto como um desvio dos pressupostos não ilusionistas da teoria minimalista, conforme Didi- Huberman nos provoca como fábula, à esteira de outra historiografia possível em
termos da “ultrapassagem na problemática de seus companheiros minimalistas”.5

3 Sobre uma introdução comentada ao assunto, recomendo o artigo de
Cristine Lacet, psicanalista e pesquisadora vinculada ao curso de psicologia da Universidade de São Paulo (USP). Em particular para uma leitura
mais detalhada do conceito de foraclusão [verwerfung], recomendo o livro
Seminários 3: as psicoses, e o texto “De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose”, de Jacques Lacan.
4 Ver Didi-Huberman, G. (1998). O que vemos, o que nos olha. Exercício que
pretendo realizar como desdobramento de tese.
5 Ver Didi-Huberman, G. (1998). O que vemos, o que nos olha. Grifo meu.
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Por outro lado, considerando novamente os limites
dessa investigação, em vez de aprofundar tal viés antropomórfico como uma ultrapassagem que a obra de Morris representaria junto ao debate da arte minimalista, desejo propor aqui
apenas os modos escultóricos de encenar a imobilidade, que me
permitam considerar L-Beams como material de conceituação
do operador estético teatralidade obscura (T) a respeito de meus
próprios exercícios de imobilidade.
Nas palavras de Didi-Huberman:
A coluna erguida [de um dos objetos específicos em
L-Beams] se encontra irremediavelmente em face da
coluna deitada como um ser vivo estaria em face de um
ser jacente ou de uma tumba. Isso só é possível graças ao
trabalho temporal a que o objeto doravante é submetido,
sendo portanto desestabilizado em sua evidência visível.
Quisera-se eliminar todo detalhe, toda composição e toda
“relação”, vemo-nos agora em face de obras feitas de elementos que agem uns sobre os outros e sobre o próprio
espectador, tecendo assim toda uma rede de relações.
Quisera-se eliminar toda ilusão, mas agora somos forçados
a considerar esses objetos na facticidade e na teatralidade
de suas apresentações diferenciais. Enfim e sobretudo,
quisera-se eliminar todo antropomorfismo: um paralelepípedo devia ser visto, especificamente, por aquilo que
dava a ver. Nem de pé nem deitado, mas paralelepípedo
simplesmente. Ora, vimos que as Colunas de
Robert Morris — mesmo sendo paralelepípedos muito
exatos e específicos — eram subitamente capazes de uma
potência relacional que nos fazia olhá-las de pé, tombando
ou deitadas, ou mesmo mortas (Didi-Huberman, 1998).

Com base no trecho acima, sustento que um aspecto
antropomórfico da obra de Morris é tácito, no qual as colunas
estariam, de acordo com Didi-Huberman, como “em face de um
ser jacente [...] que nos fazia olhá-las de pé, tombando ou deitadas, ou mesmo mortas”, de modo que a questão de uma teatralidade é vista também pela crítica, e não apenas pela óptica do
artista, conforme já expus.
Uma conhecida polêmica, geralmente associada ao
assunto, foi popularizada pelo célebre artigo Arte e objetividade, de 1967, do crítico norte-americano Michael Fried, no qual
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assinala um “ocultismo antropomórfico no trabalho literalista”,
motivo pelo qual, de acordo com ele, os trabalhos principalmente de Morris e Tony Smith rumariam numa direção “incuravelmente teatral” (Fried, 2002, p. 131-147).
Se para o autor esse traço é incurável, a meu ver representa uma potência antropomórfica na série L-Beams (1965), de
Morris, e For V. T. (1969), de Smith, aspecto que destaco à guisa
de uma encenação de imobilidade corporal.
Segundo Didi-Huberman, por detrás da aparente
vacuidade formal desses objetos, uma leitura antropomórfica
estaria sobretudo associada a outro artista norte- americano,
Tony Smith, cujo modo escultórico, radicalmente austero, nos
incita a olhar uma presença faltante na aparente concretude da
obra. A esse olhar antropomórfico que projeta na coisa inerte,
imóvel, uma presença viva, ainda que latente, proponho nomear
por uma teatralidade obscura (ou T) como operador nessa trama
de estudos de uma imobilidade teatralizada.
Nas suas palavras:
Pode-se imaginar um objeto mais “específico” e “simples”
(single, no sentido de Donald Judd) que um simples cubo
de aço preto? Pode-se imaginar um objeto mais “total”,
estável e desprovido de detalhes? No entanto, será preciso admitir, diante dessa forma perfeitamente fechada
e autorreferencial, que outra coisa poderia de fato nela
estar encerrada. [...] A inquietude retira, então, do objeto
toda a sua perfeição e toda a sua plenitude. A suspeita de
algo que falta ser visto se impõe doravante no exercício
de nosso olhar agora atento à dimensão literalmente
privada, portanto obscura, esvaziada, do objeto. O
inexpressivo cubo, com sua rejeição consequente de todo
“expressionismo” estético, chumbar-se-á finalmente com
algo que chama uma jazida de sentido, jogos de linguagem,
fogos de imagens, afetos, intensidades, quase corpos,
quase rostos. Em suma, um antropomorfismo em obra.
(Fried, 2002, p. 118-119. Grifo meu.)
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Figura 3 – L-Beams, 1965

Fonte: Robert Morris.
Figura 4 – For V. T., 1969.

Fonte: Tony Smith.
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Como artista implicado em temas do corpo e do movimento, também recorro a modos escultóricos que se valem de
geometrias, porém as opero como instrumentos de imobilidade
ou de formas daquilo que designei por panóplias incorretoras,
descritas em estudos anteriores.
Conforme vimos até aqui, as formas geometrizantes
de Morris e Smith permitem um olhar antropomórfico e de viés
obscuro em relação aos consagrados discursos de prisma tautológico já consolidados pela teoria da arte minimalista. Por óbvio,
tema de uma discussão mais ampla, que enfoca em especial uma
proposição artística de teatralidade obscura (T) na encenação de
atos perversos ao movimento.
Figura 5 – Atravessamento (Sol Casal), 2015.
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Fonte: acervo do autor.

Atravessamento, de 2013, tem geometricamente
formas sintéticas como as do cubo de Smith e as colunas de
Morris, mas explicitamente aberta a projeções tanto de natureza figurativa quanto afetiva. Trata-se ainda de uma proposição
do corpo em substância, que sustentou a reflexão da proposição
T exposta anteriormente.
O corpo como obra está vivo, ainda que encene —
com a panóplia em gesso — uma presença obscura baseada num
estado de completa imobilidade ou morte. Entretanto, somente
os tornozelos estão atravessados pelo bloco, liberados duas
horas depois por mim. O bloco fraturado, então, deixa exposto
ao público uma marca antropomorficamente negativa do exercício abaixo.
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Figura 6 – Atravessamento (negativo do exercício), 2015.

Fonte: acervo do autor.

Com base nessas articulações de vieses teórico-processuais, proponho contribuir com ampliações de significados
da questão da teatralidade nas artes visuais, mediante a interface com temas da subjetividade. Por outro lado, reservo o foco
sobre sintomas sociais em estudos posteriores, de modo a aprofundar a conceituação da teatralidade obscura (T) como operador crítico e estético por detrás das proposições antropomórficas supracitadas, como em Morris e Smith.
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Por fim, reforço o viés da corporeidade como eixo
transdisciplinar acerca do real, em particular percebendo em
encenações perversas um modo crítico de estranhar o olhar
diante de maneiras cada vez mais elipsadas de condicionar
corpos e almas.
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RESENHA

FAZ ESCURO MAS EU CANTO / RESENHA DA 34ª BIENAL
DE SÃO PAULO
Curador chefe: Jacopo Crivelli Visconti
Curador adjunto: Paulo Miyada
Curadores convidados: Carla Zaccagnini, Francesco Stocchi e
Ruth Estévez
Pavilhão Ciccillo Matarazzo
Fundação Bienal de São Paulo

Laura Escorel de Moraes1

“Faz escuro mas eu canto”, verso final do poema
“Madrugada Camponesa”, de Thiago de Mello (1926), apresenta o mote da 34ª Bienal de São Paulo. Publicado em 1965, o
poema fala da necessidade de cultivar a esperança na chegada
do dia para que se possa atravessar a noite entendida, aqui,
como metáfora da resistência à ditadura militar, instaurada
no Brasil em 1964. Definido antes da propagação da pandemia
de Covid-19, anunciada em março de 2020, o título se refere ao
sentimento de incerteza e falta de perspectiva da vida contemporânea. No caso do Brasil, é impossível não associar o título
a uma situação política que encontra ressonância em outros
cantos do mundo, onde o avanço de posturas fascistas promove
a perseguição das atividades artísticas e culturais, assim como
dos grupos minoritários. Com a propagação da Covid o escuro
do título ganha novas camadas de sentido, na medida em que
além do obscurantismo político se torna necessário atravessar
também uma crise sanitária.
Em setembro de 2021, quando o Pavilhão Ciccillo
Matarazzo finalmente abriu suas portas para a 34ª Bienal, o
público encontrou o que o título prometia: um espaço ocupado por
1 Designer, editora e pesquisadora. Graduada em Desenho Industrial com
especialização em Comunicação Visual (PUC-Rio, 2001), pós-graduada em
Gestão de Bens Culturais (FGV, 2017), Mestre em História da Arte (UNIFESP,
2019) e doutoranda em História da Arte MAC-USP. E-mail: lauraescorel@
gmail.com. Orcid: 0000-0002-6292-102X
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produções artísticas vindas de várias partes do mundo dando testemunhos de formas de resistência à tirania e de questionamento
das velhas estruturas. Apresentando cerca de 1.100 trabalhos de 91
artistas, o projeto curatorial toma como referência o livro Poética
da relação, de Édouard Glissant (1928), no qual o poeta e pensador
da diáspora africana trata do trauma da escravidão, da multiplicação das diferenças culturais e suas consequências. Outra estratégia da curadoria é a organização dos trabalhos em 14 conjuntos
definidos a partir de enunciados sugeridos por documentos, imagens ou objetos, vestígios do tempo que não são identificados como
arte, mas dão testemunho da História. Cada um desses conjuntos
recebe um título e um texto que busca aproximar o visitante das
relações conceituais propostas pela curadoria. Essa proposta
se reflete na arquitetura da exposição, realizada pela equipe da
Andrade Morettin Arquitetos, que reúne os trabalhos em ilhas
em torno dos enunciados, demarcando o espaço monumental do
pavilhão de forma a acolher o visitante. É a partir dessa estrutura
que se organiza o que o curador adjunto Paulo Miyada identifica,
no texto do catálogo, como máquina mnemônica.
Ainda no andar térreo do pavilhão, o primeiro enunciado proposto, “Objetos do Museu Nacional”, mobiliza a memória do incêndio sofrido pela instituição, em setembro de 2018, que
destruiu praticamente tudo o que constava nas coleções histórica
e científica, vinte milhões de itens colecionados ao longo de dois
séculos. Em torno de três objetos que, cada um à sua maneira,
sobreviveram ao incêndio, a equipe curatorial reforça a ideia
apresentada no título da exposição sobre a importância de resistir e seguir em frente, incorporando as mudanças como parte
da vida e se empenhando nas tarefas de reconstrução. Dentre os
três objetos, se destaca o meteorito Santa Luzia, encontrado em
Goiás no ano de 1921. Depois de viajar pelo universo e atingir temperaturas acima de 1.000ºC ao atravessar a atmosfera da Terra,
o meteorito emerge intacto do incêndio que destruiu o museu.
É com essa estrutura que carrega a memória do trânsito pelo
universo que dialoga o trabalho de Carmela Gross (1946), Boca
do Inferno (2020), cujo nome faz referência ao apelido do poeta
Gregório de Mattos (1636). A série de 150 monotipias, que ocupa a
quase totalidade da parede curva que define o espaço deste núcleo
expositivo, funciona como um eco do meteorito no espaço bidimensional. Composta a partir de imagens de vulcões trabalhadas
digitalmente, retrabalhadas em desenhos e transferidas para as
chapas metálicas antes de imprimir a superfície final, a série de
monotipias cria um enorme painel de manchas que metaboliza a
indignação da artista com o Brasil contemporâneo.
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Na entrada do primeiro pavimento, o segundo núcleo
expositivo, “O sino de Ouro Preto”, mobiliza a memória de um
objeto insurgente, que não se cala diante da opressão do Estado.
A instalação em vídeo reproduz o sino da Igreja dos Homens
Brancos, em Ouro Preto, Minas Gerais, e o som de suas badaladas. As únicas badaladas que soaram por toda a colônia, no dia 21
de abril de 1792, desobedecendo às ordens oficiais da Coroa que
proibiam homenagens a Tiradentes, membro da Inconfidência
Mineira executado naquele dia. Entre os trabalhos reunidos em
torno deste segundo enunciado se destaca Dilatáveis, de Regina
Silveira (1939). A série em vinil adesivo sobre madeira, produzida originalmente em 1981 para a pesquisa de doutorado da
artista na ECA-USP, parte da apropriação de fotografias veiculadas na imprensa para criar imagens em alto contraste nas quais
a projeção das sombras é distorcida de modo exagerado. Dessa
maneira, a artista busca acentuar o caráter opressivo de determinados ícones da vida política e cultural brasileira, acentuando
o aspecto ameaçador das promessas de felicidade, ordem e progresso feitas pela ditadura militar.
No final do primeiro pavimento se encontra o terceiro núcleo de obras, organizado em torno dos rascunhos de
Hélio Oiticica (1937) sobre a instalação A ronda da morte. O trabalho remete ao genocídio da população negra promovido pelo
Estado, pois resulta do choque vivido pelo artista ao retornar
à Mangueira, depois de um período no exílio, e perceber que
a maioria de seus amigos do morro havia sido assassinada ou
encarcerada. A instalação inédita seria montada pela primeira
vez na 34ª Bienal, mas foi suspensa por conta da pandemia. Os
rascunhos manuscritos por Oiticica, no entanto, trazem para o
espaço da Bienal o debate sobre a relação entre produção artística e iniciativas de denúncia da violência de Estado. É nesse
contexto que se coloca o trabalho Chiaroscuro (2021), de Alfredo
Jaar (1956). Autor de uma produção extremamente crítica, o
artista chileno desenvolve um trabalho orientado pelo desejo
utópico de transformar o mundo. Um trabalho que, frequentemente, rejeita o espaço da galeria se realizando no espaço das
ruas. Os cartazes nas cores da bandeira brasileira empilhados
ao final do primeiro pavimento estão disponíveis para o público
gratuitamente, rompendo com o padrão de troca monetária do
sistema de arte. O texto de Antonio Gramsci (1891) serigrafado
nos cartazes lembra que “o velho mundo está morrendo, o novo
demora a nascer. Nesse claro-escuro, surgem os monstros”,
trecho de Cadernos do cárcere (1947), escrito no período em
que o Gramsci esteve preso pelo governo fascista de Mussolini.
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É uma mensagem que pode ser lida de modo otimista, acreditando na chegada do novo, ou reticente, como alerta acerca dos
monstros que surgem nesse processo.
Ao final da rampa, que leva ao segundo pavimento,
está o enunciado do quarto conjunto de obras, organizado em
torno dos retratos de Frederick Douglas. Nascido em 1817, nos
Estados Unidos, filho de uma mulher negra escravizada e, provavelmente, de um homem branco que não o reconheceu, Douglas
tornou-se escritor, político e abolicionista. Em 1841 encomendou seu primeiro retrato fotográfico e, a partir de então, manteve
o hábito de registrar a própria imagem em fotografia como uma
ferramenta na luta antirracista, tornando-se a pessoa mais fotografada do século XIX nas Américas. Os trabalhos reunidos em
torno deste enunciado convidam o público a refletir sobre violências do passado que ainda reverberam no presente. Ao lado
desse conjunto de fotografias, apresentado de maneira quase
integral pela primeira vez em uma exposição de arte, está a instalação de Arjan Martins (1960) idealizada para o vão do prédio:
uma âncora cujas cordas esticadas formam um triângulo,
fazendo referência ao triângulo Atlântico formado por África,
Américas e Europa no período do tráfico negreiro. A instalação,
montada em um espaço de grande visibilidade, funciona como
lembrete de que os processos de descolonização e construção de
democracias seguem inacabados.
Em “Cadernos de Carolina Maria de Jesus”, enunciado seguinte da exposição, os trabalhos se organizam a partir
de manuscritos da autora de Quarto de despejo (1960) escritos
após a publicação do livro. Estes cadernos falam da necessidade
de analisar a produção da escritora em toda a sua complexidade,
evitando reduzi-la a seu livro mais famoso. Os trabalhos reunidos em torno deste enunciado convidam o público a refletir
sobre a mobilidade de histórias, vidas e corpos, como no caso
de Dancer of the year (2019), de Trajal Harrell (1973). Performer
que mistura referências da história da dança tradicional a movimentos surgidos em contextos populares, revelando conexões
entre campos distintos das artes performáticas, Harrell convida
o espectador a imaginar outras histórias da dança. Dancer of the
year diz respeito ao sentimento de autoestima desencadeado no
artista ao ser eleito dançarino do ano pela revista Tanz, em 2018.
A performance ocorre no espaço da instalação Dance of the Year
Shop #3, uma loja na qual Harrell coloca à venda objetos familiares de valor inestimável. Tanto na performance quanto na
instalação estão presentes questões ligadas às ideias de origem,
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legado, autoestima e valorização da arte. O trabalho de Harrell
tensiona os limites das artes performáticas no espaço de museus
e exposições.
O sexto conjunto de trabalhos da Bienal, “Dois bordados de João Cândido”, propõe seu enunciado a partir dos bordados feitos pelo líder da Revolta da Armada no período em que
esteve encarcerado na Ilha das Cobras, composições delicadas e
líricas que contrastam com a imagem violenta associada a líderes revolucionários. É um enunciado que enfatiza a necessidade
de expressão estética mesmo diante da tragédia incontornável, e
a convicção de que luta e poesia são partes integrantes da vida. É
neste núcleo que se encontra o trabalho de Jota Mombaça (1991),
realizado em parceria com Musa Michelle Mattiuzzi (1983).
Artista cuja produção se debruça sobre as políticas de morte
e silenciamento impostas aos corpos racializados ao longo
do período colonial, e que seguem reverberando no presente,
Mombaça questiona a ideia de luminosidade e transparência
como valores positivos, associando-os aos conceitos de vigilância, exclusão e autoritarismo. Colocando em questão uma ideia
presente no próprio título da Bienal, na qual ‘noite’ e ‘escuridão’
são associadas a incerteza e medo, Mombaça pesquisa o papel
do escuro como meio de proteção. 2021: Spell to be Invisible, trabalho em processo iniciado em 2019 durante o projeto Ecos do
Atlântico Sul, é uma performance que se desenvolve em várias
etapas, e na qual Mombaça e Mattiuzzi mobilizam o conceito de
profecia ou feitiço. Os painéis presentes na Bienal são vestígios
de uma das etapas da performance na qual, após estudar e debater alguns textos, os artistas redigem citações e pensamentos
em uma enorme folha de papel para, no momento seguinte, ler
as anotações em voz alta e apagá-las imediatamente. Uma prática que combina desenho e oralidade e na qual se encontram
intenções de compartilhamento e proteção.
“Cartas de Joel Rufino para seu filho”, o sétimo enunciado da exposição, toma as cartas escritas nos dois anos em que
o professor esteve preso pela ditadura militar brasileira como
ponto de partida para a reunião de trabalhos que apontam as
frestas nas estruturas que nos permitem contornar a censura
ou escapar à prisão, ainda que isso só seja possível por meio
da imaginação e da criatividade. Presente neste núcleo, o trabalho de Claude Cahun propõe o rompimento com uma estrutura de gênero binária, apresentando-se na Bienal por meio
de uma série de fotografias. Reconhecida como um dos mais
importantes autores Surrealistas, Cahun produz fotografias
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que são usualmente encenadas e cuidadosamente construídas,
mobilizando de forma bem humorada a noção de identidade.
Referência no campo dos estudos de gênero, a artista trabalha
com a ideia de metamorfose por meio de uma performance que
é simultaneamente pública e privada. A presença constante de
recursos como reflexos, simetrias e multiplicação de imagens
indica o desejo de fugir do binarismo e do previsível.
O diálogo entre Édouard Glissant e Antonin Artaud
proposto por Ana Kieffer compõe o enunciado do oitavo conjunto de trabalhos da Bienal. Uma rede de textos, desenhos
e cadernos de autores aparentemente diferentes, que materializa um encontro imaginário de dois estilos de escrita que
atravessaram regimes autoritários. É neste conjunto que se
encontram os trabalhos Alma no olho (1973), de Zózimo Bulbul,
(1937) e Carta ao Velho Mundo, de Jaider Esbell (1979-2021).
Primeiro curta-metragem de Bulbul, Alma no olho apresenta
o próprio diretor em uma sequência de situações icônicas que
condensam os estereótipos da imagem do homem negro na
História do Brasil. Criação sem precedentes no cinema brasileiro, o filme marca o início do compromisso de Bulbul com um
cinema feito por pessoas negras, para pessoas negras. Já Carta
ao Velho Mundo, de Esbell, é um trabalho de intervenção no
livro Galeria Delta da Pintura Universal. Embora o original seja
apresentado ao público em uma vitrine fechada que impede
seu manuseio, suas páginas foram reproduzidas e dispostas em
um grande painel no qual é possível observar as intervenções
em desenhos e textos feitas pelo artista. Enquanto as páginas
de texto são preenchidas com grafismos característicos da cosmogonia Macuxi, as reproduções de pinturas do Renascimento
e do Barroco na Itália recebem intervenções verbais em forma
de marginália ou balões de quadrinhos que dão voz às personagens. A voz que surge nas imagens traz uma mensagem política que denuncia o genocídio das populações indígenas e a
destruição da Amazônia, invertendo o sentido de civilização e
barbárie defendido pelo discurso colonizador. Artista, escritor,
curador, educador e ativista, Esbell exerceu papel central no
movimento de consolidação da arte indígena contemporânea
no Brasil desde 2013, quando organizou o I Encontro de Todos
os Povos. O reconhecimento da 34ª Bienal como “a Bienal da
arte indígena” se deve, em grande parte, à militância de Esbell
que colaborou para a inclusão de artistas como Gustavo Caboco
(1989), Sueli Maxakali (1976), Uyra (1991) e Daiara Tukano (1982)
na exposição.
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Presente em dois núcleos expositivos do terceiro
andar, o trabalho de Daiara Tukano é marcado pelas visões
conhecidas como Hori, decorrentes do uso medicinal da ayahuasca, que integram a cultura visual do povo Tukano. Artista
que rejeita a categorização de seu trabalho como “arte”, assumindo-o como “mensagem” que transcende o valor estético,
Daiara produz imagens que, em muitos casos, remetem a
aspectos da existência invisíveis ao olhar. No décimo segundo
conjunto de trabalhos da Bienal, cujo enunciado parte da dedicatória de Constantin Brancusi em um catálogo ofertado a
Oswald de Andrade e Tarsila Amaral para enfatizar o quanto a
arte é capaz de criar pontes entre contextos distintos, o trabalho de Daiara dialoga com o de Lygia Pape (1927). Em Dabucuri
no céu (2021), conjunto de quatro telas suspensas com pinturas
de pássaros sagrados da cultura Tukano, a bidimensionalidade
é rompida pela instalação de mantos de pena no verso das telas.
A instalação faz referência aos tradicionais mantos de pena da
cultura indígena que deixaram de ser produzidos por conta
do genocídio dos povos originários e da extinção dos pássaros
sagrados, compondo um trabalho que trata de questões ligadas às experiências do sagrado e do luto. Ao lado da instalação
de Daiara estão os trabalhos de Lygia Pape, artista que realiza
uma revisão crítica da proposta antropofágica defendida pelos
modernistas da geração de 1920, com uma produção experimental acerca das feridas coloniais. Em Amazoninos vermelhos
(1989-2003), trabalho em lâminas de ferro e pintura automotiva, a artista parte de planos que remetem ao espaço da tela,
projetando formas variadas no espaço. Trabalhadas de modo
que pareçam leves como papel, as formas de ferro saltam da
lâmina de base rompendo com o espaço bidimensional em uma
evocação abstrata do imaginário amazônico.
O décimo quarto e último conjunto de trabalhos
da exposição organiza seu enunciado a partir da cerâmica
paulista, tomada como exemplo de persistência cultural do
povo Tupiniquim. Mobilizando a ideia de resiliência e, dessa
maneira, fechando o círculo narrativo da Bienal ao se referir
aos conceitos em torno do Museu Nacional apresentados ao
início da exposição, este último conjunto apresenta trabalhos
como Insurgências botânicas: Phaseolus Lunatus (2017-2020), de
Ximena Garrido-Lecca (1980). A instalação botânica na qual as
sementes são plantadas em uma estrutura hidropônica faz referência ao conhecimento ancestral da cultura peruana acerca de
sistemas de irrigação. Dando ênfase ao poder de transformação
das coisas vivas, a instalação contrasta com a transformação
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operada pelo fogo que abre a exposição, encerrando a Bienal
com uma nota de otimismo.
Ainda que tenha dedicado salas ao trabalho de nomes
consagrados como Antonio Dias (1944), Giorgio Morandi (18901964), Lasar Segall (1889-1957), Léon Ferrari (1940-2013) e Pierre
Verger (1902-1996), a Bienal se concentrou em uma produção
contemporânea e politicamente engajada. Ainda assim, recebeu observações da crítica especializada acerca da ausência do
experimentalismo e de jovens artistas. Com um projeto curatorial que se propôs a lidar com questões como diferença e identidade, a 34ª Bienal de São Paulo buscou promover o encontro
entre diferentes artistas e poéticas apostando na ruptura com
conceitos como pureza, originalidade e superioridade, como
meio de superar a ideologia colonial. A morte de Jaider Esbell,
no entanto, ocorrida no período da Bienal e comentada por
Denilson Baniwa em carta pública, traz à tona questões problemáticas acerca do sistema de arte que, mesmo quando imbuído
das melhores intenções, pode acabar reproduzindo a ideologia
colonial que se propõe superar.
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DOCUMENTOS

CARTA DE LEON BATTISTA ALBERTI A MATTEO DE’
PASTI, 18 DE NOVEMBRO DE 1454

LETTER FROM LEON BATTISTA ALBERTI TO MATTEO DE’
PASTI, 18 NOVEMBER 1454

Patricia D. Meneses1

Introdução
A reconstrução da Igreja de San Francesco, em Rimini,
melhor conhecida como Tempio Malatestiano, é um dos marcos
da arquitetura do primeiro Renascimento.2 Como se sabe, em
torno de 1450, Sigismondo Malatesta (1417-1468), condottiero e
então senhor de Rimini e Fano, decidiu realizar uma verdadeira
reedificação da antiga igreja do século XIII, transformando-a em
um monumento moderno (HOPE, 1992). A austeridade franciscana dava lugar a uma opulência de mármores policromados e
referências à arquitetura imperial romana. A obra (fig. 1) nunca
foi completada em razão da reviravolta na fortuna de Malatesta
após a Paz de Lodi (1454), quando ele amargou uma série de derrotas militares e virou alvo da aberta animosidade do Papa Pio
II, culminando na sua excomunhão da igreja católica em 1460.
O caráter declaradamente autocelebrativo do projeto do Tempio,
pensado na prática como um mausoléu familiar, e o grande
relevo dado à figura de Isotta degli Atti, amante e, mais tarde,

1 Professora do Departamento de História da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp). E-mail: patriciadalcanale@gmail.com. ORCID:
0000-0001-7993-1921
2 Há uma imensa bibliografia sobre o Tempio Malaestiano e Leon Batista
Alberti. Indico aqui somente alguns títulos selecionados: Hope, 1992; Borsi,
1996; Anstey, 1999; Bulgarelli at alli 2006, Bulgarelli, 2008, Pasini, 2018.
Imagem: Revista de História da Arte – 529

terceira esposa de Sigismondo Malatesta, não melhoraram sua
situação diante do papado.
A carta que se apresenta aqui pela primeira vez ao
público lusófono, é o documento textual mais importante de
todo o conjunto de fontes vinculadas ao Tempio Malatestiano.
Enviada em 1454 por Leon Battista Alberti (1404-1472) ao escultor Matteo de’ Pasti (1410?-1468), representa um momento em
que o canteiro de obras estava bem avançado, mas prestes a ser
gradualmente abandonado, diante dos infortúnios do comitente,
bem como das dificuldades técnicas apresentadas pelo projeto.
A decisão de construir uma nova estrutura ao redor
das paredes originais da igreja, enclausurando o edifício original, colocou a questão de como harmonizar dois conjuntos edilícios de proporções diferentes. O maior desafio vinculado a esta
discrepância era a enorme cúpula prevista, a qual não foi nem
iniciada. Já a decoração interna, independente das dificuldades
estruturais, foi em grande parte realizada, com uma rica ornamentação em mármore e um afresco de Piero della Francesca.
A importância do documento reside, primeiramente, no fato de que esclarece os papéis dos dois personagens
(remetente e destinatário) na empreitada de Rimini. Apesar da
presença de uma inscrição no interno da igreja, com os dizeres MATTHEI VS. D. P. ILLUSTRIS ARIMINI DOMINI NOBILSS.
ARCHTECTI OPUS, sugerir um papel de proeminência a Matteo
de’ Pasti, na carta, é Leon Battista Alberti, humanista refinado,
quem surge nas vestes de arquiteto projetista, enquanto o escultor parece encarregado de coordenar a realização do projeto do
Tempio Matalestiano. O documento contém, também, a única
indicação direta sobre o projeto por parte de seu autor original,
bem como o único desenho autógrafo de Alberti que conhecemos, um detalhe da fachada. A célebre medalha de Matteo de’
Pasti (fig. 2) que traz uma imagem do Tempio é de quatro anos
antes, e a própria carta mostra como o projeto amadureceu
neste período.
O texto ilustra, assim, as tensões entre o gosto filológico e antiquário de Alberti e a cultura vêneta, com fortes tintas
tardo-góticas, de Matteo de’ Pasti.3 Tudo parece indicar que de’
Pasti sugeriu mudanças no projeto, em particular na fachada,
3 Sobre as diferentes visões do antigo no Tempio, vide Warburg, 2004.
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numa tentativa de resolver as dificuldade causadas pela superposição das duas estruturas: a original e a nova. As reclamações
de Alberti sobre a proposta de incluir óculos na fachada ilustram
perfeitamente o quão distante estavam remetente e destinatário
em termos de gosto e referencial visual.
A austera suntuosidade da fachada de Alberti, com
efeito, contrasta com a profusão decorativa das capelas, no
interno, plenas de relevos, policromias e elementos arquitetônicos puramente ornamentais. De’ Pasti e seu colaborador,
Agostino de Duccio, trabalharam o espaço interno como um universo à parte, cenário para expor as intrincadas ornamentações
em pedra. O arquiteto, por outro lado, como ele próprio afirma,
baseava-se na razão e nos modelos antigos, na funcionalidade
dos elementos, e na busca de um equilíbrio musical/harmônico
que perpassasse o edifício como um todo.
Nota sobre o documento e a tradução
O manuscrito autógrafo original é conservado atualmente na Pierpont Morgan Library, de Nova York, tendo sido
adquirido em 1956.4 O conteúdo do documento já era conhecido
dos estudiosos, ainda que com vários erros e imprecisões, pois
havia sido publicado pelo abade Giovanni Benedetto Vittarelli
em 1779, quando a carta ainda era parte de um códice miscelâneo
da Biblioteca do Monastério de San Michele, em Murano.5 Por
muito tempo, porém, perdem-se os rastros da carta de Alberti.
Cecil Grayson [1999, p. 244] sugere que muito provavelmente a
carta foi separada do códice e vendida a privados em torno de
1810, durante as supressões napoleônicas, quando a coleção da
biblioteca foi dispersada.
A versão aqui apresentada é baseada na transcrição
de Cecil Grayson, publicada originalmente em uma monografia
de 1957, e revisada e reeditada em 1999 [GRAYSON, 1999], que
apresenta uma rigorosa leitura filológica e corrige problemas
da transcrição original do século XVIII. Em se tratando de uma

4 http://corsair.themorgan.org/vwebv/holdingsInfo?searchId=327&recCount=50&recPointer=2&bibId=80444
5 Antigo códice CIX, Biblioteca do Monastério de San Michele, Murano.
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tradução, porém, a grafia dos nomes e a pontuação foi adaptada
para o uso contemporâneo, a fim de facilitar a compreensão do
leitor atual.
...............................................................................................
Prestantissimo viro Matheo de Pasti et caetera amico
dulcissimo

In Arimino
Salve. Molto mi fur grate le littere tue per più
rispetti, et fummi gratissimo che il Signor mio facesse chome
io desiderava, cioè ch’el pigliasse optimo chonsiglio chon tutti.
Ma quanto tu mi dici, ch’el Manetto afferma che le chupole
deno esser due larghezze alte, io credo più a chi fece Therme et
Pantheon et tutte queste chose maxime che a llui, et molto più
ala ragion che a persona. Et se lui si reggie a oppinione, non mi
maravilgierò s’egli errerà spesso.
Quanto al fatto del pilastro nel mio modello,
ramentati ch’io ti dissi, questa faccia chonvien che sia opera
da per sé, peroché queste larghezze et alteza delle chappelle
mi perturbano. Richordati et ponvi mente che nel modello, sul
chanto del teto a man ritta et a man mancha, v’è una simile chosa:

e dissi, questo pongho io qui per choprire quella parte del teto,
id est, del choperto, qual si farà entro la chiesa, peroché questa
larghezza dentro non si può moderare chon la mostra facciata,
e vuolsi aiutare quel ch’è fatto e non guastare quello che s’abbia
a fare. Le misure et proportioni de’pilastri tu vedi onde elle
naschono: ciò che tu muti si discorda tutta quella musica. Et
ragionamo de choprire la chiesa di chosa leggiera. Non vi fidate
su que’ pilastri a dar loro charico. Et per questo ci pare ache lla
volta in botte fatta di legniame fusse più utile. Hora quel nostro
pilastro, se non responde legato chon quello della chappella non
monta, peroché quello della chappella non harà bisognio d’aiuto
verso la nostra facciata, et se bem gli bisognerà, ello è sì vicino et
quasi legato ch’el arà molto aiuto. Adonque se chosì per altro vi
pare, seghuite el disegnio quale a mio iuditio sta bene.
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Del fatto delli occhi, vorrei chi fa professionne
indentesse el mestier suo. Dichami perché si squarca el muro et
indeboliscono lo edifício in far finestre? Per necessità del lume.
S’tu mi puoi chon men indebolire havere più lume, non fai tu
pessime farmi quel incomodo? Da mam dricta a mam mancha
dell’occio riman squarciato, et tanto archo quanto el semicircolo
sostiene el peso di sopra; di sotto sta nulla più forte el lavoro
per esser occio, et è obturato quello che debba darti el lume.
Sonci molte ragioni a questo proposito, ma sola questa mi basti,
che mai in edifício lodato presso a chi intese quello che niuno
intende oggi, mai, mai vederai fattovi occhio se non alle chupole
im luogho della cherica; e questo si fa a certi tempii, a Iove, a
Phebo, quali sono patroni della luce, et hanno certa ragione in
la sua larghezza. Questo dissi per mostrarvi onde escha el vero.
Se qui verrà persona, quanto sarà in me sarò in me
darò ogni modo de satisfare al Signior mio. Tu preghoti examina,
et odi molti et referiscimi. Forse qual sia dirá chosa da stimarla.
Raccomdami, s’tu lo vedi o scrivi, al Signior a chui desidero in
qualunche modo essere grato. Raccomandami al magnifico Ruberto
et a Monsignior il prothonotario, et a tutti quelli a chi tu credi che
me amino. Se harò, vi manderò Echatomphile et altro. Vale.
Ex Roma xviii Novembris [1454]
Baptista Alberti
......................................................................................
Excelentíssimo senhor Matteo de’ Pasti etc., amigo
dulcíssimo
Em Rimini
Saudações. Muito me agradaram tuas cartas por
vários motivos, e fiquei satisfeitíssimo que o meu Senhor fizesse
como eu desejava, isto é, que ouvisse ótimos conselhos de todos.
Mas aquilo que me dizes, que o Manetto6 afirma que as cúpulas
devem ser altas quanto duas larguras, eu confio mais em quem
6 A identidade do personagem mencionado nesta frase não é certa. Giuliano
Tanturli propõe identificá-lo com o entalhador e arquiteto Antonio Manetti
Ciaccheri (1404/5 – 1460), ou com o humanista Giannozzo Manetti (13971459). Cf. TANTURLI 2007.
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fez as Termas e o Panteão e todas estas coisas excelentes do que
nele, e muito mais na razão do que nas pessoas. E se ele se guia
por opiniões, não me maravilharei se ele errar com frequência.
Quanto ao fato da pilastra no meu modelo, lembra-te
do que te disse, convém que essa face seja autoportante porque
estas larguras e alturas das capelas me preocupam. Recorda-te
e tenha em mente que no modelo, no canto do telhado, do lado
direito e esquerdo há uma coisa assim:

E eu disse: isso eu ponho aqui para cobrir aquela parte
do telhado, ou seja, da cobertura que se fará dentro da igreja,
porque não é possível ajustar esta largura de dentro com a nossa
fachada, e quer-se melhorar o que foi feito, não estragar o que se
deve fazer. As medidas e as proporções das pilastras, tu vedes de
onde nascem: o que mudas desafina toda aquela música. E pensamos em cobrir a igreja de material leve. Não confiai naquelas
pilastras para suportar o peso. E, por isso, nos parecia que a abóboda de berço feita de madeira fosse mais útil. Ora, aquela nossa
pilastra, se não corresponde precisamente àquela da capela,
não importa, porque aquela da capela não precisará de suporte
da nossa fachada, e ainda que precisasse, ela está tão próxima
e encostada que haveria muito suporte. Então se estiverdes de
acordo, segui o desenho, o qual, no meu entender, está bom.
Com relação aos óculos, gostaria que quem se diz profissional compreendesse seu ofício. Dize-me, porque se rasga o
muro e enfraquece o edifício fazendo janelas? Pela necessidade
de luz. Se tu podes ter mais luz com menos enfraquecimento,
não fazes tu um grande erro em causar-me esse incômodo? Do
lado direito até o esquerdo do óculo a parede permanece rasgada, e o arco do tamanho do semicírculo sustenta o peso acima;
embaixo, o muro não está nem um pouco mais forte por causa
do óculo, e a abertura que deveria dar-te luz está obstruída.
Existem muitos argumentos que podem ser usados com relação
a isso, mas só um me basta: nunca, em um edifício louvado por
quem entendeu aquilo que hoje ninguém mais entende, jamais,
jamais verás um óculo, senão nas cúpulas, como uma tonsura; e
isso só se faz em certos templos dedicados a Júpiter e Febo, que
são patronos da luz e têm justificativa pelas suas grandes dimensões. Digo isso para mostrar-te de onde vem a verdade.
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Se vier alguém aqui, farei o meu melhor para satisfazer ao meu Senhor. Tu, peço-te, examina e escuta a opinião de
muitos, e mantenha-me informado. Talvez alguém diga alguma
coisa relevante. Recomenda-me, se o vires ou lhe escreveres,
ao meu Senhor a quem desejo demonstrar gratidão de todos os
modos. Recomenda-me ao magnífico Roberto e ao Monsenhor
protonotário, e a todos que crês que me querem bem. Se conseguir alguém de confiança, mandar-vos-ei uma cópia de
Ecatomphile e outros escritos. Fica bem.
De Roma, 18 de Novembro [1454]
Battista Alberti
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REGNANS IN EXCELSIS – BULA DE EXCOMUNHÃO DE
ELIZABETH I – 1569

REGNANS IN EXCELSIS - BULL OF EXCOMMUNION OF
ELIZABETH I – 1569

Ettore Quaranta1
Lucas Olles2

Introdução
A excomunhão, ou a sua ameaça, sempre foram utilizadas como um instrumento de Papas e do catolicismo contra
todos aqueles que se colocassem na contramão da instituição,
dos ensinamentos, das regras e condutas impostas pela Igreja
de Roma. Durante as Idades Média e Moderna, a excomunhão
era tida como um ato catastrófico, pois retirava o indivíduo dos
ordenamentos cosmológico, religioso e social, ceifando a chance
de salvação quando do Juízo Final e da segunda vinda de Cristo.
Em suma, a excomunhão é:
Uma prática rígida do Cristianismo com a intenção de
abolir uma pessoa dos ambientes da religião. Essa é uma
conduta que vem sendo praticada pela Igreja Católica
desde seu nascimento baseando-se em textos bíblicos que
apontam exemplos de pessoas que foram julgadas indignas de comunhão com os demais fiéis. A palavra em si,
1 Responsável pela tradução do documento. Tradutor e Professor de História
Antiga no Departamento de História da PUC-SP. E-mail: quarenta_32@
hotmail.com. Orcid: 0000-0002-6483-4800.
2 Autor da introdução. Mestrando em História da Arte, PPGHA/Unifesp.
E-mail: lucas.olles@unifesp.br Orcid: 0000-0001-7656-5137.
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Excomunhão, significa exatamente isso, colocar alguém
fora da comunhão. Ou seja, criando sanções capazes de
banir os crentes de diversas atividades. Mas, embora o
termo seja muito associado à Igreja Católica, é preciso
recordar que não é uma prática exclusiva do cristianismo,
acontece também em outras religiões, na medida em que
condena espiritualmente um indivíduo ou todo um grupo.
No contexto da Igreja Católica, a Excomunhão é temida por
ser uma das maiores penalizações que o fiel pode receber.
O excomungado perde o direito de receber Sacramentos e
dos atos eclesiásticos. É uma punição severa com propósitos de correção. O processo de Excomunhão pode ser
revertido, pois ele já é imposto com o objetivo de afastar
o fiel pecador e fazê-lo refletir sobre seus atos, esperando
que retome a consciência e seja digno de voltar a dividir
a comunhão com os demais crentes. Seria uma espécie de exílio religioso com o intuito de recuperação da fé
(Vizcaíno, 2012)3.

O século XVI, graças à Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero (1483 – 1546) assistiu a muitas excomunhões, inclusive do próprio Lutero, de João Calvino e de
Henrique VIII (1491-1547), este em 1534. Apesar das inúmeras
tentativas e com diversificadas abordagens, o rei inglês não recebeu a dispensa papal para se divorciar de sua primeira esposa,
a católica Catarina de Aragão (1485 – 1536), para então casar-se
com Ana Bolena (1501/1507 – 1536); com a nova união matrimonial, Henrique, o outrora modelo de príncipe católico e Fidei
Defensor4 buscava gerar um herdeiro varão para a sua coroa. O
atrito entre a Inglaterra e o papado se avolumou rapidamente,
e no ano de 1534 a cisão religiosa foi aprovada no Parlamento
inglês sob forte pressão do monarca.
A Inglaterra tornou-se um país protestante, resultado
da Reforma religiosa estatal. O rei tornou-se o “Chefe Supremo

3 Vizcaíno, P. M. R. (2012, fevereiro). A pena de excomunhão no Direito
Canônico. Bíblia Católica News. Recuperado de: http://www.bibliacatolica.
com.br/blog/doutrina-catolica/a-pena-de-excomunhao-no-direito-canonico.
4 Defensor da Fé. Título outorgado pelo Papa Leão X em 11 de outubro de 1521,
em virtude dos atos do rei contra a disseminação das traduções e escritos dos
reformadores, incluindo a bíblia, na Inglaterra.
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da Igreja da Inglaterra”, ou seja, Henrique VIII e seus sucessores
(até hoje) passaram a conciliar em si também o poder religioso.
Um corpo religioso somado ao corpo político. Em virtude da
ruptura com Roma, fruto deste processo conturbado, violento
e impositivo da Reforma conduzida pela coroa, o rei foi excomungado em 11 de julho de 1533 pelo Papa Clemente VII. Porém,
Henrique VIII não seria o último monarca inglês a ser alvo de
uma bula de excomunhão vaticana.
A filha do rei com Ana Bolena, a jovem e ruiva
Elizabeth (1533 – 1603), verdadeiramente fruto da Reforma
Protestante, tornou-se rainha em 1558 após os reinados conturbados de seus meios-irmãos, o protestante Eduardo VI (1537 –
1553) e a católica Maria I (1516 – 1558). Nos primeiros anos como
monarca, Elizabeth pareceu assumir como filosofia a parcimônia (ou receio) religiosa em relação aos católicos na Inglaterra.
Mas um fato relevante teve lugar em 1561: sua prima católica,
Maria Stuart (1542 – 1587)5, a rainha da Escócia e ex-rainha da
França, cruzou o Canal da Mancha e retornou ao seu país após
anos na corte francesa. Maria já havia se declarado rainha da
Inglaterra por direito, inclusive em seu brasão de armas, e
quando regressou para a Escócia, levou consigo as esperanças de
católicos ingleses e dos inimigos de Elizabeth em ter, em Maria,
novamente um soberano católico no trono inglês.
5 Maria Stuart era a única filha de James V (1512-1513-1542) e tornou-se rainha
da Escócia aos 5 dias de nascimento, graças a morte prematura do pai, o rei. A
Escócia passou a ser governada via regência por sua mãe, a francesa Mary of
Guise (1515-1560) e totalmente controlada pela França, o que acirrou as relações e confrontos com a vizinha Inglaterra. Maria Stuart foi enviada com 5
anos para a França, para receber educação e casar-se com o Delfim, o futuro
Francisco II (1544-1559-1560). Tratou-se de um complexo e ardiloso plano
arquitetado pelos sogros de Mary, os reis franceses Henrique II (1519-15471559) e Catarina de Medici (1519-1589), pois com este casamento, o eventual
filho de Maria e Francisco poderia concentrar sobre sua cabeça as coroas da
Escócia, da França e da Inglaterra, caso Elizabeth morresse sem filhos, já que
Maria Stuart era a sucessora direta ao trono inglês por ser neta de Margarida
Tudor (1489-1541), irmã mais velha do rei Henrique VIII, sendo assim prima de
Elizabeth. O desejo do rei francês era a formação de um grande império que
pudesse fazer frente ao império Habsburgo. Mas, assim que Francisco morreu
repentinamente aos quinze anos em 1560, a viúva Catarina (quem de fato
governava a França) enviou a afrancesada, deslocada e católica Maria Stuart
de volta à já muito diferente Escócia – após 18 anos –, governada então por seu
meio irmão bastardo e calvinista. O final desta história nós já sabemos.
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Em uma mesma ilha dois reinos, duas rainhas primas
e duas religiões conflitantes. Conspirações de ambos os lados da
fronteira começaram, e a situação de Elizabeth era ainda mais
frágil. A rainha que insistia em não se casar, daí a alcunha de
Rainha Virgem, tinha sob seu cetro um reino falido, sem exército permanente e agora, cercado pelas ambições das católicas
Espanha, França e Escócia.
Uma possível resposta a este conjunto de fatores de
risco ao trono de Elizabeth foi a promulgação, em 1563 – passados apenas cinco anos desde a ascensão da rainha e dois da chegada de Maria Stuart –, dos autocráticos e imperiosos Trinta e
Nove Artigos. Constitui-se como um conjunto de leis aprovadas
jurídica e politicamente pelo Parlamento inglês, dos quais chamamos a atenção para o Artigo XXXVII, que diz:
Majestade a Rainha sois vós chefe do poder neste reino
da Inglaterra e de outros domínios dela, chefe do governo
de todas as quintas deste reino, sejam elas civis ou eclesiásticas. Acaso, em todas as causas não é e nem devia ser
assunto de qualquer jurisdição estrangeira [...] mas nós
vemos a prerrogativa que têm sido dadas a todos os devotos
príncipes pelas Sagradas Escrituras e pelo próprio Deus,
isto é, que eles devem todos os graus e apego ao seu cargo
a Deus [...] O Bispo de Roma não tem e não faz nenhuma
jurisdição neste reino da Inglaterra.

A autoridade de Elizabeth I enquanto Chefe da Igreja
da Inglaterra precisou ser reafirmada e reeditada pelos Trinta
e Nove Artigos. Fizeram-se necessários. Agora, diferentemente
do Ato de 1534, a normativa legal trazia especificado o gênero da
Chefe da Igreja – “rainha”. Da mesma forma, confirmava a validade do poder religioso de Elizabeth e seu lugar de “majestade”
na hierarquia social. O artigo, ao concluir com “o Bispo de Roma
não tem e não faz nenhuma jurisdição neste reino da Inglaterra”
lança o golpe final, ao menos pela via jurídica e legislativa, no
processo da Reforma. Não somente ao reiterar a independência
da Igreja Anglicana e de Elizabeth, mas – principal e fundamentalmente – ao declarar que a Inglaterra estava, por fim, fora da
jurisdição papal. Trata-se de um texto contundente e que reverberaria por toda a Europa. Mas a resposta logo chegaria.
Em julho de 1568, lordes escoceses protestantes inflamados, também, pelas pregações de John Knox (1514 – 1572),
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obrigaram a rainha Maria Stuart a abdicar6 ao trono escocês em
favor do filho de um ano de idade, James. Ela então, temendo por
sua vida, cruzou às escondidas a fronteira e adentrou o reino de
sua prima protestante, em busca de asilo e auxílio para reconquistar seu trono. Maria foi então levada em custódia, primeiro
para o castelo Carlisle, depois para Bolton, em seguida para
Tutbury e por último Fotheringhay. Ao todo, ela ficaria 18 anos
e meio como uma “prisioneira bem recebida” em solo inglês.
Todavia, tramando e conspirando.7
Elizabeth tinha agora, in persona e em seu próprio
reino, a mulher que se declarava “rainha legítima da Inglaterra”.
Uma católica, nobre por pai e mãe e que gozava de apoio da
Espanha e do Papa para suas reivindicações. Por encarnar um
risco iminente ao estar em terras inglesas, Maria Stuart era

6 Podemos propor um paralelo entre o que ocorreu com Maria Stuart e
Elizabeth no que concerne a questão de gênero. Ambas sofreram por serem
mulheres em poder régio e, da mesma forma, a religião foi um fator imposto
à condição de reinarem soberanas por direito. De um lado, uma mulher católica rainha de um país protestante, do outro, uma mulher protestante rainha
de um país dividido entre a antiga e a nova fé. Mas, diversos pontos as diferenciavam, já que uma perdeu sua coroa e a outra não, uma perdeu a cabeça
(a mando da outra) e a outra não. Em meio a essas várias distinções entre as
duas primas, talvez a posição central em detrimento da região estatal, pode
ter pesado a balança para o lado da rainha inglesa. A atribuição do terceiro
corpo (religioso) pode ter sido primordial para manutenção dos outros dois,
o político e natural de Elizabeth I enquanto mulher reinante.
7 As trocas de cartas entre as primas reais são bastante interessantes.
Respeitosas uma com a outra, ambas se tratavam ora com carinho, ora com
fel, mas na maioria das vezes com retidão ao título uma da outra. Em algumas destas correspondências, elas chegam a discutir a possibilidade de
Elizabeth indicar publicamente Maria como sua sucessora legal e enquanto
Maria teria a ajuda da prima em reassumir seu trono perdido, aguardando “o
momento” de assumir a coroa inglesa, unindo, assim, ambos os reinos historicamente rivais. Vale também lembrar que, apesar do peso que uma tinha
na vida da outra e de Maria ter ficado por tanto tempo na Inglaterra, as duas
jamais se encontraram pessoalmente. Sir Francis Walsingham (1530-1590) chefe da espionagem inglesa - instigou e colheu a troca de cartas entre Maria
com conspiradores católicos que tramavam a deposição e a morte da rainha
inglesa. Estas serviram como prova cabal para a ordem de execução de Maria,
Rainha dos Escoceses, assinada pela prima, Elizabeth I.
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mantida aprisionada o mais distante possível do litoral, pois
temiam-se missões e incursões visando seu resgate. Também
por isso, ela era transferida de castelo em castelo e de fortaleza em fortaleza, para que não houvesse tempo em se mapear
eventuais fraquezas e rotinas de cada casa – prisão. Maria era
bem mantida com certos requintes e confortos, a depender de
onde estava presa; até um trono com seu brasão de armas foi
providenciado para a outrora rainha. Maria era um Príncipe
ungido por direito político e divino, mas mantido em cárcere. E isso parecia incomodar sua prima Elizabeth. Pode um
Príncipe ter autoridade para prender outro Príncipe aos olhos
de Deus?
No ano seguinte, em março de 1569, o Papa Pio V promulga a bula de excomunhão de Elizabeth I, Regnans in Excelsis.
Trazemos este documento integral em português, possivelmente pela primeira vez, em tradução realizada pelo Prof. Dr.
Ettore Quaranta.
Por meio desta bula, de escrita e conteúdo avassalador, o Pontífice é feroz e cabal ao expurgar os direitos religioso
e político de Elizabeth; pois o papa não só retirou da rainha
sua legitimidade enquanto Chefe da Igreja da Inglaterra (corpo
religioso), mas toda a sua autoridade como rainha soberana
(corpo político). Utilizando-se de acusações como “pretensa”,
“herética”, “que favorece os heréticos” e “anátema”, e também ao
liberar “os nobres, súditos e povo do citado reino e todos que de
qualquer modo prestaram juramento de qualquer espécie, que
sejam absolvidos para sempre conforme a autoridade dos presentes” e principalmente ao despojá-la “do seu pretenso direito
ao reino citado, de todo domínio, dignidade e privilégio”, Pio V
dilacerou completa, literal e moralmente a posição de Elizabeth
no ordenamento político-social de seu reino, pois ceifava as
ligações declaradas e os elos não manifestados, mas intrínsecos
entre todos os agentes sociais.
A bula papal declara, em entrelinhas, que o trono
inglês estava disponível a qualquer Príncipe cristão católico
(Felipe II? Maria Stuart? Carlos IX?) que dali retirasse a usurpadora, ilegítima, pecadora, desautorizada e mulher Elizabeth. Aos
olhos católicos, os três corpos da rainha – o religioso, político e o
natural foram esmigalhados e invalidados pelo Vaticano. Cópias
de Regnans in Excelsis foram impressas e enviadas a todas as
cortes da Europa.
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Os efeitos da bula foram sentidos em curto, médio e
longo prazo. Elizabeth mudou de postura em relação aos católicos ingleses, coibindo o culto e perseguindo potenciais inimigos
que professassem esta fé. A rainha também intensificou o auxílio, financeiro e militar, aos Países Baixos – região de ampla concentração reformada e revoltosa contra o Império Habsburgo,
além de ser um forte mercado consumidor de produtos ingleses. Da mesma forma, a Inglaterra passou a receber em número
maior intelectuais, artistas, pensadores e refugiados oriundos
do continente mergulhado em conflitos religiosos.
A bula, enquanto documento que fornecia aval e
incentivo papal, foi utilizado por Felipe II como fomento e impulsionador de seus planos de conquista do reino de Elizabeth. Em
1586, a rainha foi informada pelos seus conselheiros mais próximos que o rei espanhol intencionava invadir a Inglaterra para
a sua eventual deposição e a coroação de Maria Stuart como
rainha da Inglaterra e Escócia, tornando a ilha uma espécie de
protetorado espanhol. Elizabeth assinou, após muito protelar, a
pena de morte de Maria Stuart, sua prima, em 01 de fevereiro de
1587, sob legações de conspirar a morte da moarca inglesa. Uma
semana depois, a rainha dos escoceses foi decapitada no Castelo
de Fotheringhay.
A morte de Maria Stuart ecoou por toda a Europa e
tornou-se um bastião católico contra a rainha protestante. Em
1588, Felipe II lançou-se ao mar e, como sabemos, a Invencível
Armada – como era chamada a frota de Felipe II composta
de 130 embarcações e 30.000 homens –, foi derrotada pelos
navios ingleses disponíveis (mais leves que os pesados galeões
e capitaneados por experientes piratas, corsários e mercadores). Soma-se a esta vitória uma grande ajuda do mau tempo
e das águas bravias do Canal da Mancha. Deste triunfo sobre
a toda poderosa Espanha, a Inglaterra de Elizabeth emergiu
mais fortalecida e passou a mirar seus interesses para os
mares e oceanos. Era o início da consolidação do projeto inglês
de domínio marítimo.
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Figura 1: A Bula de Excomunhão “Regnans in Excelsis”.

Fonte: https://mygoodqueenbess.tumblr.com, acessado em 05/01/2022.

O conteúdo e as implicações da bula também alteraram as representações artísticas de Elizabeth I, sobretudo seus
retratos. No período imediato após a publicação da excomunhão, pode ser vislumbrada a transição entre o retrato de corte e
retrato de Estado para o retrato alegórico na corte inglesa, capaz
abarcar maior sobreposição de significados, temas e informações. Tratou-se de uma outra resposta e façanha da rainha em
se justapor ao documento e suas consequências: a sua elevação
imagética, beirando o mítico, como meio de legitimação.
Apesar dos esforços vaticanos, a promulgação de
Regnans in Excelsis fortaleceu a figura de Elizabeth I enquanto
soberana que reunia sobre seu corpo natural feminino, os
corpos político e religioso. Além disso, consolidou a imagem de
uma Inglaterra protestante e independente, política e religiosamente, tal qual a sua Rainha Virgem excomungada.
A tradução que agora segue foi realizada diretamente
do latim para o português. Tentou-se ao máximo durante este
processo a manutenção de terminologias canônicas e teológicas,
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de modo que não perdessem suas conotações e significados
históricos.
Regnans In Excelsis
Anno incarnationis dominae millesimo quingentisimo
sexagisimo nono, quinto kalendis Martii
Pope Pius V
Pius Episcopus Servus Servorum Dei, ad futuram rei
memoriam
Regnans in excelsis, cui data est omnis in coelo et
in terra potestas, unum sanctam Catholicam et apostolicam
ecclesiam, extra quam nulla est salus, uni soli in terris, videlicet
apostolorum principi Petro, Petrique successori Romano
pontifici, in potestatis plenitudine tradidit gubernandam. Hunc
unum super omnes gentes, et omnia regna principem constituit,
qui evellat, destruat, dissipet, disperdat, plantet, et aedificet, ut
fidelem populum mutuae charitatis nexu constrictum in unitate
spiritus contineat, salvumque et incolumem suo exhibeat
salvatori. Quo quidem in munere obeundo, nos ad praedictae
ecclesiae gubernacula Dei benignitate vocati, nullum laborem
intermittimus, omni opera contendentes, ut ipsa unitas, et
Catholica religio (quam illius author ad probandum suorum
fidem, et correctionem nostram, tantis procellis conflictari
permisit) integra conservetur. Sed impiorum numerus tantum
potentia invaluit, ut nullus iam in orbe locus sit relictus, quem
illi pessimis doctrinis corrumpere non tentarint; adnitente inter
caeteros, flagitiorum serva Elizabetha praetensa Angliae regina,
ad quam veluti ad asylum omnium infestissimi profugium
invenerunt. Haec eadem, regno occupato, supremi ecclesiae
capitis locum in omni Anglia, eiusque praecipuam authoritatem
atque iurisdictionem monstrose sibi usurpans, regnum ipsum
iam tum ad fidem Catholicam, et bonam frugem reductum,
rursus in miserum exitium revocavit. Usu namque verae
religionis, quam ab illius desertore Henrico VIII olim eversam,
clarae memoriae Maria regina legitima huius sedis praesidio
reparaverat, potenti manu inhibito, secutisque et amplexis
haereticorum erroribus, regium consilium ex Anglica nobilitate
confectum diremit; illudque obscuris hominibus haereticis
complevit, Catholicae fidei cultores oppressit, improbos
concionatores atque impietatum administros reposuit. Missae
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sacrificium, preces, ieiunia, ciborum delectum, coelibatum,
ritusque Catholicos abolevit. Libros manifestam haeresim
continentes toto regno proponi, impia mysteria, et instituta
ad Calvini praescriptum a se suscepta et observata, etiam a
subditis servari mandavit. Episcopos ecclesiarum, rectores,
et alios sacerdotes Catholicos suis ecclesiis et beneficiis
eiicere, ac de illis, et aliis rebus ecclesiasticis in haereticos
disponere, de ecclesiae causis decerenere ausa. Praelatis,
clero, et populo, ne Romanam ecclesiam agnoscerent, neve
eius praeceptis sanctionibusque canonicis obtemperarent,
interdixit; plerosque in nefarias leges suas venire, et Romani
pontificis auctoritatem atque obedientiam abiurare, seque
solum in temporalibus et spiritualibus dominam agnoscere,
iureiurando coegit; poenas et supplicia in eos qui dicto non
essent audientes imposuit, easdemque ab iis, qui in unitate fidei
et praedicta obedientia perservarunt, exegit; Catholicos antistes
et ecclesiarum rectores in vincula coniecit, ubi multi diuturno
languore et tristitia confecti, extremum vitae diem misere
finierunt. Quae omnia cum apud omnes nationes perspicua
et notiora sint, et gravissimo quamplurimorum testimonio ita
comprobata, ut nullus omnino locus excusationis, defensionis,
aut tergiversationis relinquatur, nos multiplicantibus aliis
atque aliis super alias impietatibus et facinoribus, et praeterea
fidelium persecutione, religionisque afflictione, impulsu et
opera dictae Elizabethae quotidie magis ingraviscente; quoniam
illius animum ita obfirmatum atque induratum intelligimus,
ut non modo pias Catholicorum principum de sanitate et
conversione preces monitionesque contempserit, sed ne huius
quidem sedis ad ipsam hac de causas nuncios in Angliam
traiicere permiserit, ad arma iustitiae contra eam de necessitate
conversi, dolorem lenire non possumus, quod adducamur in
unam animadvertere, cuius maiores de republica Christiana
tantopere meruere. Illius itaque authoritate suffulti, qui nos in
hoc supremo iustitiae throno, licet tanto oneri impares, voluit
collocare, de apostolicae potestatis plenitudine declaramus
praedictam Elizabetham haereticam, et haereticorum fautricem,
eique adhaerentes in praedictis, anathematis sententiam
incurrisse, esseque a Christi corporis unitate praecisos. Quin
etiam ipsam praetenso regni praedicti iure, necnon omni et
quocunque dominio, dignitate, privilegioque privatam; et item
proceres, subditos, et populos dicti regni, ac caeteros omnes,
qui illi quomodocunque iuraverunt, a iuramento huiusmodi, ac
omni prorsus dominii, fidelitatis, et obsequii debito, perpetuo
absolutos, prout nos illos praesentium auctoritate absolvimus;
et privamus eandem Elizabetham praetenso iure regni, aliisque
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omnibus supradictis. Praecipimusque et interdicimus universis
et singulis proceribus, subditis, populis, et aliis praedictis, ne
illi eiusve monitis, mandatis et legibus audeant obedire. Qui
secus egerint, eos simili anathematis sententia innodamus.
Quia vero difficile nimis esset, praesentes quocunque illis opus
erit perferre, volumus ut earum exempla, notarii publici manu,
et praelati ecclesiastici, eiusve curiae sigillo obsignata, eandem
prorsus fidem in iudicio, et extra illud ubique gentium faciant,
quam ipsae praesentes facerent, si essent exhibitae vel ostensae.
Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno
incarnationis dominae millesimo quingentisimo sexagisimo
nono, quinto kalendis Martii, pontificatus nostri anno quinto.
Reinar no Altíssimo
No ano de Nosso Senhor, 1569 após a encarnação, em
15 de março.
Papa Pio V
Sentença proclamada por nosso Papa Pio V contra
Elizabeth, pretensa rainha da Inglaterra, e seus aderentes heréticos. Na mesma são declarados absolvidos todos os súditos por
juramento de fidelidade ou por qualquer outro débito. E os que,
depois desta, continuarem obedientes a ela, serão envolvidos
pelo Anátema.
Memória.

O Santo Bispo, servo dos servos de Deus para futura

O que reina nas Alturas, a quem foi dado todo o Poder
no céu e na terra, uma única Igreja, santa, católica e apostólica,
fora da qual não existe nenhuma Salvação, certamente entregou
a Pedro, príncipe dos apóstolos, e ao Pontífice romano, sucessor de Pedro para governar com plenitude de poder. E constituiu este como único Príncipe sobre todos os povos e todos os
reinos, para que arranque, destrua, dissipe, disperse, plante e
edifique, para que apresente o povo fiel ao seu Salvador, unido
pelo nexo do amor mútuo, em unidade de espírito, salvo e sem
mácula. Na verdade, pela bondade de Deus, fomos chamados
para o desempenho das funções desta Igreja, não omitindo
nenhum labor, nos entregando a todas as obras para que a própria Unidade e a religião católica (da qual, o Criador, para provar
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a fé dos seus e nossa correção, se permitiu ser maltratado com
tantos flagelos) se mantivessem íntegras. Mas o número dos
ímpios cresceu com tanto poder, não restando nenhum lugar do
mundo onde eles não tentassem corromper com suas doutrinas
perversas. Se apoiando neles, Elizabeth, serva de escândalos,
pretensa rainha da Inglaterra, nela, os piores de todos encontraram um refúgio como um asilo. Esta mesma, ocupando o
reino e monstruosamente usurpando para si o posto de chefia
da Igreja suprema em toda Inglaterra, sua principal autoridade
e jurisdição, novamente reduziu o reino em flagelo, já então
voltado à fé católica e reconduzido à Virtude. E, na verdade , a
prática da verdadeira religião, outrora desviada pelo desertor
Henrique VIII, Maria, de ilustre memória, rainha legítima, com
apoio desta Sé, a reparara, reprimida com violenta autoridade,
seguidos e abraçados os erros dos heréticos, removeu o conselho régio composto pela nobreza inglesa e o preencheu com
obscuros homens heréticos, oprimiu os seguidores da fé católica, promovendo oradores perversos e ministros de impiedade.
Aboliu o sacrifício da Missa, as preces, os jejuns, a escolha de
alimentos, o celibato e os ritos católicos. Prescreveu por todo
o reino, livros contendo heresia manifesta, mistérios ímpios,
instituições por ela própria concebidas e observadas de acordo
com o prescrito de Calvino, ordenando aos súditos seguir. Os
bispos das igrejas, reitores e outros sacerdotes católicos retirou
de suas sedes e benefícios que, entre outras coisas, concedeu
a heréticos para decidirem causas eclesiásticas. Proibiu prelados, clero e povo a reconhecer a Igreja romana e obrigando
a maioria a não obedecer aos preceitos e sanções canônicas,
a aceitar suas leis iníquas e abjurar a autoridade do Pontífice
romano e prestar juramentos em assuntos temporais e espirituais apenas reconhecendo a Senhora. Impôs penas e suplícios
aos não seguidores e o mesmo aos que perseveraram na unidade
da fé e na predita obediência. Lançou em prisão dirigentes católicos e condutores das igrejas, onde muitos, enfraquecidos pelo
longo abatimento e tristeza, terminaram miseravelmente os
seus últimos dias de vida. Todos esses fatos, percebidos e notados em todas as nações e comprovados por muitos, não deixam
lugar para desculpas, defesas ou evasivas. E nós, multiplicando
outros fatos sobre outros de impiedade de crimes e além disto,
a perseguição aos fiéis e a aflição da religião por impulso e obra
da citada Elizabeth crescendo mais diariamente, entendemos
que sua mente se tornou enfurecida e dura de modo que tem
desprezado as pias preces e orientações quanto à Salvação e
Conversão, princípios do catolicismo, e não tem permitido
que núncios desta Sé atravessem para a Inglaterra. Levados a
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recorrer às armas da Justiça contra ela, não podemos aliviar
a dor que nos causa puni-la, cujos antepassados tão bem serviram à República Cristã e sendo assim, amparados pela autoridade Daquele que nos quis colocar neste supremo trono de
Justiça – e nós tão inferiores a tal fardo –, declaramos pela plenitude do Poder Apostólico, que a citada Elizabeth é herética
e que favorece os heréticos; a ela e seus aderentes acima ditos
incorre a sentença de anátema e que sejam separados da união
com o corpo de Cristo. E, além disto, que seja despojada do seu
pretenso direito ao reino citado, de todo domínio, dignidade e
privilégio. Liberamos os nobres, súditos e povo do citado reino e
todos que de qualquer modo prestaram juramento de qualquer
espécie, que sejam absolvidos para sempre conforme a autoridade dos presentes; privamos a mesma Elizabeth do pretenso
direito de reino e a todos os outros supraditos. Prescrevemos e
proibimos aos nobres, em geral e a cada um em particular, aos
súditos, povos e a todos preditos que não ousem obedecer a ela,
nem aos seus conselhos, instruções ou leis. Os que procederem
contrariamente envolveremos com a sentença do Anátema. Por
ser em verdade bastante difícil enviar para onde for necessário estas presentes resoluções, queremos que cópias delas, por
mão de um notário público e de um prelado eclesiástico, seladas
com o sinete da Cúria, tenham, de imediato, o mesmo crédito
em juízo e extrajudicial, em todas as nações onde forem exibidas ou ostentadas.
Dado em Roma, em São Pedro, no ano mil quinhentos
e sessenta e nove da encarnação do Senhor, no quinto dia das
Calendas de Março (25 de fevereiro), no quinto ano do nosso
Pontificado.
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