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Conheci a obra de Única Zürn numa revista de psiquiatria. A breve e mordaz história 

ali descrita fez-me querer saber mais sobre a sua vida e obra, mas analisá-la implicou 

também referir o seu último companheiro e artista surrealista, Hans Bellmer. Reconhecido 

pelas temáticas sádicas que abordou numa década de agitação social e frenesim artístico, 

viveu com Zürn um romance à margem da sociedade. Engolidos pelo amor selvagem e 

obsessivo que nutriam um pelo outro, a relação é digna do termo surrealista: amour fou.

 Bellmer foi como um mestre para Zürn: guiou-a na sua carreira artística; desvendou-lhe 

os mistérios do universo do sexo, do controlo, e da submissão; e tomou decisões benévolas 

em seu nome quando esta já se encontrava num estado de desequilíbrio total. Por outras 

palavras, arrebatou o mundo da artista desde o primeiro momento em que entrou na sua 

vida. Zürn para ele foi a sua boneca, sua musa, e sua amante, com quem transgrediu os 

limites do erotismo e do prazer carnal mencionados por Georges Bataille. Participou também 

nos seus trabalhos artísticos, como modelo e cobaia. Ambos utilizaram as várias vertentes 

da Arte para exprimirem as suas “fomes” e vivências. Construíram uma relação peculiar que 

com o tempo se foi tornando doentia, mas eterna. 

 Este trabalho de investigação surge no âmbito de privilegiar e, metaforicamente 

falando, trazer do reino de Hades, duas personagens excêntricas e controversas no seu tempo 

mas dotadas de uma grande criatividade. Porém, os seus nomes parecem ter desaparecido 

do circuito artístico (apagados dos livros de História de Arte e do âmbito escolar), facto 

intrigante principalmente no caso de Bellmer que foi um artista activo no grupo surrealista.

 Reuni nesta dissertação uma recolha das suas vidas, obras1, insanidades, sucessos 

e insucessos, tentando fazer uma ponte entre as datas dos trabalhos artísticos e os 

acontecimentos dessa mesma época, com o intuito de verificar se existe uma correlação 

entre os parâmetros nomeados. Do meu ponto de vista, grande parte das criações artísticas  

têm origem nas experiências, traumas e estados emocionais do respectivo criador. Tendo 

em conta que algumas das ligações e explicações presentes não são possíveis de apurar, as 

mesmas devem ser vistas como meras suposições ou especulações.

 A fragmentação dos acontecimentos e de outros aspectos, foi a solução que me 

pareceu mais simples para a planificação e descrição das suas vidas e trabalhos foi a partir da 

fragmentação. Foi feita a separação dos dados biográficos das obras artísticas, e consta ainda 

um breve capítulo sobre possíveis parafilias e traumas. O  capítulo sobre o contexto histórico, 

político e social é sucinto. Enumera unicamente os eventos e aspectos mais importantes que 

ocorrem e determinaram a primeira metade do século XX. O terceiro capítulo é dedicado 

à vida pessoal e profissional de cada um, individualmente e em conjunto, divididas em 

subcapítulos da seguinte maneira: o primeiro subcapítulo é referente à vida de Bellmer antes 

de conhecer Zürn, de 1902 a 1953; o segundo, como não poderia deixar de ser, é sobre 

a vida de Zürn antes de conhecer Bellmer, de 1916 a 1953; o terceiro (e mais importante) 

1  O desenho foi a técnica privilegiada. Devido ao extenso trabalho que ambos produziram foi necessário 

abdicar das restantes expressões plásticas (como a fotografia, escultura, pintura, etc.) e das obras 

literárias, excepto quando estas tinham algum valor ou ligação com determinado acontecimento ou 

desenho.
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subcapítulo é, finalmente, sobre a união de ambos, desde o momento em que se cruzaram 

até à sua separação, de 1953 a 1970; e por último, a vida de Bellmer após perder a sua 

companheira, Zürn, de 1970 a 1975. O quarto capítulo aborda as perturbações e obsessões 

do casal, escrito a partir de conferências2, leituras sobre o conceito de arte-terapia, com o 

auxílio de manuais psiquiátricos e ainda com a ajuda do médico psiquiatra, Óscar Nogueiro. 

A análise dos trabalhos artísticos encontra-se no quinto capítulo.

 Lamentavelmente, durante a minha pesquisa, verifiquei que os recursos bibliográficos 

existentes, seja de Bellmer como de Zürn, são de difícil acesso e são raros os exemplares 

disponiveis na maioria das bibliotecas ou livrarias. Para agravar ainda mais a situação, a 

bibliografia disponível está redigida maioritariamente na língua materna de cada biógrafo 

(principalmente, em alemão e francês). Este entrave, dificultou a minha investigação e acredito 

que também seja um dos factores dominantes para a sombra que se abateu sobre o casal. 

Portanto, deixo aqui o meu contributo para que outros futuramente possam ler e estudar a 

vida e obra de Hans Bellmer e de Unica Zürn.

2  15º Congresso Português de Arte-Terapia, realizado por Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia (SPAT), 

25 e 26 de Outubro de 2014, Centro Cultural de Cascais.
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A primeira metade do século XX foi desastrosa, particularmente para a Europa. Composta 

por inúmeros e problemáticos acontecimentos, ficou marcada por uma carga patriótica 

excessiva; uma economia que oscilava e era motivo de rivalidade entre os países europeus; 

um novo regime instaurado por Lenine, influenciado por Marx – defensor da supressão das 

classes sociais – que revolucionou a politica na Rússia (1917); a Primeira Guerra Mundial (1914-

1918); a Segunda Guerra Mundial (1939-1945); um pós-guerra difícil em todos os conflitos, 

suportados com escassas verbas, e uma lenta reconstrução dos países afectados; a edificação 

do muro de Berlim (1961); etc.

 Toda a agitação governamental vivida nas primeiras décadas do século XX – o jogo 

de persuasão dos movimentos políticos para angariar partidários – afligiu e inquietou a 

sociedade. Os governos contraíram empréstimos para aliviar a situação e obviamente esta 

ajuda proveio dos Estados Unidos que por não ter participado na Primeira Guerra Mundial e 

não sofrer dos mesmos conflitos políticos que abalavam a Europa encontrava-se mais estável 

economicamente. Contudo, houve uma repentina reviravolta nesta “fotografia” no ano de 

1929. A bolsa americana teve uma súbita queda, a qual ficou conhecida por Crash, que se 

alastrou e se fez ressentir mundialmente. Esta tragédia somada ao excesso de autoritarismo 

proclamado pelos lideres nacionalistas e socialistas que estavam no poder, fez despoletar a 

Segunda Guerra Mundial. Um dos conflitos mais atrozes deste século. Abalou o mundo pelas 

dimensões desproporcionais que tomou, como o holocausto e as bombas atómicas que 

atingiram Nagasaki e Hiroshima, no Japão . O ânimo geral era negativo e destrutivo e este 

reflectiu-se também no campo cultural. Na Alemanha, o regime nazi regulamentou a arte que 

era produzida na época. Toda a arte que não correspondia aos parâmetros estabelecidos 

pelo Estado, era classificada como Arte Degenerada. Esta designação, foi também usada 

como titulo para uma exposição de 1937, onde obras modernas (apreendidas) foram expostas 

ao ridículo. Os artistas que se encaixavam neste perfil pejorativo estavam sujeitos a ameaças, 

sanções, e à inibição de exibir ou vender os seus trabalhos.

 Paralelamente às guerras, a Europa viu-se envolvida noutro frenesim, desta vez, 

produzido pelas novas correntes artísticas. Oriundas de diferentes países e descontentes 

com os cânones tradicionais, fomentaram novos interesses e ideias. Ironicamente também 

elas despoletavam entre si e tentavam angariar novos membros. Reviraram toda a arte, desde 

os suportes e materiais até à definição do conceito e da própria Arte, mas principalmente 

combateram os tabus e o pensamento preconceituoso da sociedade. A vontade de inovar 

era de tal ordem que foram muitos os artistas que consumiram substâncias ilícitas (a paleta 

de escolhas integrava desde tranquilizantes a alucinogénios) para alterarem as suas emoções 

durante o processo de criação.

 Estávamos  numa Era de aceitação de qualquer tipo de Arte e existia um enorme 

fascínio pela arte produzida por aqueles que eram e são considerados estranhos, isto é, 

que fogem à “normalidade”. Preocupavam-se ainda com o irracionalismo e a fluidez. 

Outra diferença abissal entre o passado e o presente de então, foi a introdução de um 

novo sentimento ao espectador: o choque. O choque seja pela origem, temática, técnica 

ou suporte da obra de arte. Este choque não tinha que ser necessariamente de carácter 

negativo. Os artistas apostavam mais propriamente na surpresa ou no espanto que a obra 

7



de arte poderia causar ao espectador, como o despoletamento de vivências ou experiencias 

emotivas.

 É a partir da destruição que se constrói e se progredi. Efectivamente, existiram 

benefícios culturais e sociais com o advento das guerras. Para além da depreensão dos 

estragos, requereu também uma reflexão politica e, consequentemente, uma reconquista 

da sociedade, uma reformulação dos princípios da humanidade, e uma reestruturação e 

planeamento arquitectónico. Neste século, em particular, motivado pela devastação, 

o Homem adoptou uma nova visão, como a preocupação com o planeta, a ecologia, a 

descolonização e o incentivo pela paz.
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1. Hans Bellmer

Hans Bellmer nasceu na cidade de Kattowitz, Alemanha1, no dia 13 de Março de 1902. 

Filho de Hans e Maria Bellmer, tinha um irmão, cinco anos mais novo, Friedrich. A sua 

infância, longe de ser perfeita, deixou-lhe marcas permanentes para o resto da vida. Cresceu 

com um pai autoritário e de mau feitio, pelo qual detinha sentimentos de horror, e com uma 

mãe extremosa, também ela vitima das tiranias do seu marido.

 I was born with a very pronounced need for a sense of well-being, for a carefree 

paradise without limits. But the limits took the form – for me – of the ‘father’ and (a little 

later) the ‘police’. Beyond the warmth and comforting presence of my mother, there 

was a hostile, masculine authority: the enemy, the possessor of an arbitrary, external 

power.2

 Entre 1921 e 1922, teve algumas divergências com a policia, sendo obrigado a 

cumprir serviços comunitários. Em causa estavam as suas leituras de esquerda, de autores 

como Lenine e Marx, e a exibição de trabalhos a guache que não “condiziam” moralmente 

com as normas do Estado. Aos 21 anos, por insistência do seu pai, matriculou-se no curso 

de engenharia na Technische Hochschule de Berlim, o qual abandonou ao fim de um ano. 

Nos três anos seguintes participou e elaborou diversos projectos: trabalhou como aprendiz 

tipográfico na Malik Verlag; executou a capa do livro Jack der Aufschlitzer, de Elena 

Gottschalk Verlag; cooperou com o semanário satírico comunista Der Knuppel (colaboração 

1     Actualmente a cidade de Katowice pertence à Polónia.

2     TAYLOR, Sue, Hans Bellmer: The Anatomy of Anxiety, MIT PRESS LTD, 2002. página 19.
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que durou até 1927); abriu uma agência de design em Berlim; e ilustrou os livros Gegen 

Morgen de Walther von Hollander, Das Eisenbahnunglück oder der Anti-Freud de Mynona, 

Les Enchaînements de Henri Barbusse, Die Tigerin e Der Pfiff um die Ecke, ambos de Walter 

Serner, e por último, Der Eiserne Strom de Alexander Serafimowitsch. Em 1928, casou-se 

com Margarete Schnell.

 O ano de 1931 revelou-se difícil para a família Bellmer. O pai reforma-se, após 

sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) que lhe paralisou o braço direito. Após quatro 

de casamento, Margarete adoece, sendo diagnosticada com tuberculose. Devido a esta 

complicação, visitaram países como a Itália e a Turquia em busca de um novo lar que 

oferecesse melhores condições à situação de Margarete.

 O regime autoritário e a tensão vivida naquela época fez com que Bellmer tomasse 

a decisão de fechar a agência de design. Inconformado com o rumo do País, declarou 

que nenhuma arte sua mencionaria ou faria alusão a qualquer tipo de política. Face a isto, 

dedicou-se a trabalhos pessoais, e assim surgiu a sua primeira boneca. Die Puppe (imagem 

23) nasceu no ano de 1933, com a ajuda do seu irmão, Fritz. Esta pequena marioneta foi a 

solução que Bellmer encontrou para se refugiar do mundo. Isolou-se no seu apartamento, 

em Berlim, e apenas manteve contacto com aqueles que lhe eram mais íntimos – a sua 

família. Fê-lo esquecer-se dos seus problemas conjugais, da doença do seu pai, dos seus 

próprios conflitos interiores, da sua dependência financeira (era auxiliado pela sua mãe), e da 

fase crítica pela qual a Arte (principalmente na Alemanha) estava a passar3. Para além destes 

factores, houve ainda três acontecimentos que o inspiraram na idealização da Die Puppe: a 

chegada da sua prima adolescente, Ursula Naguschewski, a Berlim (1931); a descoberta de 

uma caixa com brinquedos na casa dos seus pais; e a visualização da peça Tales of Hoffmann, 

de Jacques Offenbach’s. Através da sua prima Ursula, que na época estudava em Paris, 

enviou uma carta, juntamente com uma fotografia da sua sublime obra, ao líder surrealista, 

André Breton. Em Dezembro desse mesmo ano, a Die Puppe surgiu na revista Minotaure. 

Aos 31 anos, o seu nome foi catapultado para a ribalta do meio artístico.

 Em 1935, conheceu pessoalmente Breton e participou em duas exposições do grupo 

surrealista na Galeria des Quatre Chemins, em Paris, e numa galeria em Tenerife. Iniciou 

também o projecto da segunda boneca e terminou-a antes do fim do ano. Tal como na boneca 

anterior, elaborou uma sessão fotográfica com The Doll. Esta surgiu também na Minotaure 

(8 e 10), na Cabiers d’Art, e na revista japonesa Mizue, em 1937. Seguidamente, produziu as 

esculturas Jointure à boule, de 1936, e Machine Gunneress in a State of Grace (imagem 4), 

de 1937. Participou na Exposição Internacional Surrealista (Paris) expondo fotografias da Die 

Puppe, em 1938. No início deste ano, Margarete foi hospitalizada devido ao agravamento 

da sua doença pulmonar, vindo a falecer no dia 16 de Fevereiro. Na estação seguinte, ainda 

revoltado com a situação política do seu País e angustiado pela recente perda, partiu para 

a capital francesa. Executou vinte e quatro desenhos sobre os escritos de Hugnet, Oeillades 

ciselées en branche (imagem 34), obra publicada no ano seguinte.

3     Toda a arte que não correspondia aos parâmetros do regime nazi, era designada como Arte 

Degenerada.
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2. Hans Bellmer e The Doll

3. Camp des Milles

4. Machine Gunneress in a State of Grace | 1937

5. Joë Bousquet | 1945
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 Recentemente, Adam Boxer (Ubu Gallery) descobriu uma série de desenhos realizados 

por Bellmer em 1938, dedicados a Lizica Codreanu (1901-1993), uma dançarina romena. Estes 

levantam a hipótese de um possível envolvimento (aparentemente fugaz) entre os dois. Ainda 

nesse ano, através de Georges Hugnet, Bellmer conheceu a escritora inglesa, Joyce Reeves, 

com a qual manteve um caso amoroso durante aproximadamente um ano.

 Logo após o detonar da Segunda Guerra Mundial, em Setembro de 1939, foi 

internado no Camp des Milles4, situado no sul de França. Mais tarde, juntaram-se-lhe Max 

Ernst e Ferdinand Springer. Durante o ano seguinte foi transferido para outros locais, chegou 

ainda a pedir abrigo a Camille Canonge, em Castres, até se juntar ao grupo de Breton, em 

Marselha. Aqui aprendeu com Óscar Domínguez o processo de decalcomania e foi incluído 

numa exposição surrealista no México. Em 1941, após o seu regresso a Castres, conheceu a 

francesa, Marcelle Céline Sutter – sua futura esposa e mãe das suas filhas (gémeas), Doriane e 

Béatrice (1943). Esta união pode ter sido uma jogada estratégica de Bellmer, pois oferecia-lhe 

permanência legal em França. Paralelamente, na Alemanha, o seu pai sucumbiu (Bellmer só 

foi notificado da respectiva fatalidade anos mais tarde). Pouco tempo depois do nascimento 

das suas filhas, o seu casamento entrou numa fase de ruptura tendo o seu fim, em 1947.

 Durante a época em que esteve casado, exibiu todo o tipo de trabalhos (desenhos, 

pinturas, fotografias, etc.) na livraria de Silvio Trentin, em Toulouse. Alain Gheerbrant oferece-

lhe uma proposta de trabalho como ilustrador para uma nova edição do livro Histoire de 

l’oeil (1928), de Georges Bataille. Esta encomenda de certa forma “rejuvenesceu” o artista: 

voltou a fotografar (após quase 10 anos de interrupção), aprendeu a técnica de gravura, e 

desenhou a um ritmo frenético. Possivelmente, dedicou-se de coração e alma a este projecto 

talvez por se identificar com os escritos e o pensamento de Bataille. Foi também através de 

Gheerbrant que conheceu Nora Mitrani (1921-1961), sua musa durante 1945 a 1949. No ano 

de 1946, um dos mais produtivos, para além do projecto com Bataille, elaborou uma serie de 

desenhos inspirados no Marquês de Sade. Participou na exposição Le Surréalisme en 1947, 

direccionada por Breton e exibida na Galeria Maeght. Somente nesta fase, passados cinco 

anos, descobriu o falecimento do seu pai e a detenção do seu irmão na Rússia.

 A relação tremida com Mitrani forçou-o a passar uma temporada em Paris mas pouco 

tempo depois, regressou para junto da mesma. Durante um período do ano de 1948, conviveu 

com Joë Bousquet (1897-1950), em Carcassonne. Conheceu o psiquiatra Gaston Ferdière 

(1907-1990) que ironicamente mais tarde foi seu médico e também de Zürn. Retratou Breton, 

desenho que foi publicado na obra André Breton, de Julien Gracq. Pôs um ponto final na sua 

relação com Mitrani e retornou a Paris, onde residiu na rua Mouffetard nº 88. Publicou Les 

Jeux de la poupée (1949), obra que continha poemas de Paul Eluard e fotografias da segunda 

boneca, The Doll. Elaborou uma ilustração para a folha de rosto da obra Justine ou les Malheurs 

de la vertu, de Sade. Em 1950, foi lançado o primeiro livro sobre a sua carreira artística desde 

4     Em consequência da Segunda Guerra Mundial, uma antiga fábrica de tijolos foi reaberta e 

transformada num campo de deportação – Camp des Milles. Todos aqueles que eram considerados como possíveis 

aliados do partido nazi foram enviados para este campo. Os intelectuais e artistas de nacionalidade alemã, 

imigrados em França, foram os primeiros a serem “recrutados” para estas instalações.
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1934 até 1950. Lamentavelmente, neste mesmo ano, morreu o seu amigo Bousquet (imagem 

5). Nos três anos seguintes, ilustrou as obras L’Histoire d’O, de Pauline Réage; Claque-mur, de 

Maurice Raphael; Appogiatures, de Jean Cocteau; e Le Con d’Irène, de Louis Aragon. Visitou 

a sua mãe, em Berlim, onde permaneceu durante nove meses. Expôs na Galeria Morihien e 

na Galeria de Jean-Jacques Pauvert (ambas em Paris), na Exibição Internacional Surrealista 

(Saarbrücken), e ainda, na Maison de France (Berlim). Foi na inauguração da exposição em 

Berlim que o mito de Pigmalião voltou a ganhar vida. No ano de 1953, Bellmer vislumbrou 

pela primeira vez Unica Zürn, que se irá materializar como a mulher das suas fantasias.
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Zürn
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6. e 7. Unica Zürn

Unica Zürn foi uma figura peculiar do seu tempo por diversas razões mas, fundamentalmente, 

pelo seu trabalho gráfico, pela sua escrita, e pela relação de 17 anos que viveu com o 

surrealista Hans Bellmer.

 Berlim (Alemanha) foi a cidade que a viu nascer a 6 de Julho de 1916. Decorria então 

a Primeira Guerra Mundial. Filha do oficial de cavalaria e posteriormente editor e jornalista, 

Ralph Zürn, e da sua esposa, Helene Pauline Heerdt. A sua infância foi passada no bairro 

de Grunewald e maioritariamente na companhia da sua mãe (o emprego do pai obrigava-o 

a ausentar-se frequentemente). O casamento dos seus pais desfez-se em 1930, durante 

a adolescência de Zürn. Em 1931, deixou os estudos e, dois anos mais tarde, trabalhou 

nos escritórios e depois como argumentista (em anúncios de publicidade) na produtora 

cinematográfica UFA.

 Em 1942, casou-se com Erich Laupenmühlen, um homem muito mais velho do que 

ela, com quem teve dois filhos, Katrin (1943) e Christian (1945). Separaram-se após 7 anos de 

união, ficando o seu ex-marido responsável pela custódia dos filhos. Após o divórcio, iniciou 

uma carreira profissional multifacetada como repórter, escritora de pequenos contos para 

jornais, e escreveu ainda peças de rádio. Permaneceu neste registo de trabalho durante seis 
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anos encerrando este capítulo da sua vida por volta de 1955. A sua carreira esteve sempre 

muito ligada à escrita e à literatura, gosto que ganhou do seu pai.
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1953 - 1970

Bellmer + Zürn
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As suas vidas sofreram uma drástica e irreversível mudança após o encontro de ambos em 

Berlim. Naquela época, Zürn teria 37 anos e Bellmer 51 anos.

 Em 1954, Bellmer trabalhou nas ilustrações para L’Anglais décrit dans le château 

fermé, de Pierre Morion. Devido a atrasos na execução e entrega das mesmas, não foram 

introduzidas na obra mas surgem, em 1967, na sua obra Mode d’emploi. Pintou um fresco na 

residência de Silberbaurer1. Zürn, incentivada por Bellmer a progredir a sua carreira artística, 

produziu desenhos automáticos e anagramas – “jogos” típicos do Surrealismo2. Nesse 

mesmo ano redigiu e lançou o livro Hexentexte, com desenhos e anagramas da sua autoria e 

um texto de Bellmer. Expôs ainda na Galeria Springer (Berlim) e na Galeria Le Soleil dans la 

1     Actualmente já não existe.

2     O Surrealismo revolucionou a técnica do desenho e rompeu com os cânones passados. Rejeitou 

o controlo racional e deu privilégio à expressão directa e às práticas do autoconhecimento, no âmbito 

de aumentar os seus reportórios do imaginário e do onírico. Distinguiu-se das outras vanguardas pelas 

leis e normas a que se regia. Uma das mais inovadoras estava na aceitação de tudo o que era derivado 

do subconsciente do individuo criador, e como tal, não existiam quaisquer exclusões a nível temático ou 

técnico. Optou pelo desenho proveniente da mente, excluindo o esboço prévio no processo de trabalho. Ou 

seja, os desenhos eram espontâneos, gerados pela psique e subconsciente, e não sofriam alterações durante 

ou a qualquer momento do processo. A imaginação era a autora absoluta da obra. O sujeito transpunha para 

o papel o seu intimo e as suas alucinações, sem medos e receio de ser rejeitado pela sociedade pela sua 

exposição total. Este método criativo ficou conhecido por desenho automático. 

8. Hans Bellmer e Unica Zürn

9. Hans Bellmer, Unica Zürn e The Doll
8
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Tete (Paris), onde voltou a expôr em 1956. 

 Zürn mudou-se para Paris, berço da Arte, para estar junto de Bellmer. Na nova cidade 

(e vida) foi apresentada e integrada no grupo artistico do seu companheiro. Conheceu alguns 

dos membros, tais como: Hans Arp, Henri Michaux, Max Ernst, Marcel Duchamp e Man Ray.

 I was allowed to accompany Bellmer during all the portrait sittings: Man Ray, 

Gaston Bachelard, Henri Michaux, Matta, Wilfredo Lam, Hans Arp, Victor Brauner, 

Max Ernst…There are those who must be adored and others who adore. I have always 

belonged among the latter. Being full, constantly full of wonder, admiration and 

adoration. Remaining in the background, watching, looking—that is the passive manner 

in which I lead my life.3

 Bellmer retratou alguns dos seus amigos, colegas e entes queridos, por volta de 1954 

até 1957, entre os quais constava o retrato da sua mãe, Maria Bellmer (imagem 47). Voltou a 

ter contacto com Georges Bataille, em 1955, desta vez com uma encomenda para o conto 

Madame Edwarda (imagem 58)4. Ilustrou também L’Image (1956) de Catherine Robbe-Grillet, 

mas publicado sob o pseudónimo de Jean de Berg. Lançou o livro da sua autoria: Petite 

Anatomie de l’inconscient physique ou L’Anatomie de l’Image (1957).

 Nesta época, a ligação entre Zürn e Henri Michaux levantou suspeitas. Especula-se 

que o relacionamento tenha transgredido a barreira da amizade. A artista participou nas 

“investigações em prole da arte”5 deste seu amigo. Pouco tempo depois, Zürn manifestou 

os primeiros indícios de uma psicose.

 Foi no ano de 1958 que irromperam as polémicas fotografias do surrealista e da sua 

companheira. Zürn pousou como modelo fotográfico para a objectiva de Bellmer numa sessão 

intitulada Unica Tied Up. No ano seguinte, Bellmer foi integrado na exibição Internacional 

Surrealista, em Paris e executou a capa para Mon arrestation du 26 août, da autoria de Sade. 

Visitou ainda a sua mãe já muito débil, Maria Bellmer, que veio a falecer a 22 de Dezembro 

desse ano. 

 O estado de Zürn agravou-se e, em Outubro de 1959, foi internada no hospital 

psiquiátrico Karl Bonhoeffer Nervenklinik (Berlim). Voltou a ser internada no ano seguinte, 

em Sainte Anne (Paris). Bellmer, por sua vez, reestruturou uma escultura de 1937, Machine 

Gunneress in a State of Grace, e publicou o livro Plus Lourde (pour A Sade), com dez ilustrações 

suas. Em 1962, foram relançados dois livros: uma nova versão de Le Com d’Irène, de Louis 

Aragon, novamente com uma ilustração de Bellmer na capa, e a obra de Die Puppe/Die 

Spiele der Puppe/Die Anatomie des Bildes por Gerhardt Verlag.6

 Zürn não foi a única a ser hospitalizada devido a desequilíbrios emocionais. Bellmer 

3     Disponivel em: http://sigliopress.com/two-halves-unica-zurn

4     Bataille publicou o respectivo livro sob o pseudónimo de Pierre Angélique.

5   Exploração do desenho através do uso de substâncias psicotrópicas, como a mescalina.

6     TAYLOR, Sue, Hans Bellmer: The Anatomy of Anxiety, MIT PRESS LTD, 2002. página 206.
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era alcoólico e no início de 1963 recebeu finalmente tratamento. Contudo, mesmo com 

este contratempo, chegou a organizar uma exposição a solo na Galeria Daniel Cordier, em 

Paris. Zürn começou a escrever o conto Homem-Jasmim, o qual demorou dois anos a ser 

concluído, e somente foi publicado sete anos depois da sua morte. No ano seguinte, o 

artista foi incluído na exposição Documenta, em Kassel (Alemanha), e na exposição 50 Years 

of Collage no Museu de Artes Decorativas de Paris. Dispensou cinco meses para ir de férias 

para a Ilha de Ré com Zürn. Perto desta ilha, Zürn foi internada após as respectivas férias no 

asilo Lafond, em La Rochelle, e foi nesta clinica que conheceu o médico psiquiátrico Gaston 

Ferdière. Simultaneamente, Bellmer foi também internado, novamente por alcoolismo, numa 

clinica em Andilly (França).

 Após a sua dispensa da clinica, o surrealista visitou na companhia de André-François 

Petit os locais por onde passou e permaneceu temporariamente durante a Segunda Guerra 

Mundial: Castres, Carcassonne, e Revel. Terminada a viagem de Bellmer e de volta a Paris, o 

casal decidiu-se mudar para a Rua de la Plaine, nº 4. Somente no ano de 1965, foi lançado o 

livro de Madame Edwarda que continha trabalhos de Bellmer no seu interior. Zürn publicou 

Oracles et Spectacles, com uma ilustração de Bellmer na capa. O surrealista exibiu também 

uma retrospectiva sua no Ulm Museum (Alemanha). Tencionava expôr na Galeria Robert 

Fraser, em Londres, gravuras com alusões aos escritos de Sade mas cancelou o evento 

repentinamente por recear possiveis represálias pelas autoridades. Zürn foi mais uma vez 

hospitalizada e passou o verão de 1966 na clinica Maison Blanche (Paris).

 Bellmer encontrou-se com a sua filha Doriane no início do ano de 1967. Concluiu 

as ilustrações de três obras: Dialogues, do seu amigo e falecido, Bousquet; Petit Traité de 

Morale, da sua autoria e inspirada (mais uma vez) no Marquês de Sade; e Les Marionettes, de 

Heinrich von Kleist. Nesse mesmo ano, expôs em diferentes locais, como Berlim, Munique 

e Hanover. O casal passou o verão em Cavalaire-sur-Mer, no sul de França, com os seus 

quatro descendentes: as gémeas de Bellmer, e a filha e o filho de Zürn. Em 1968, o artista 

participou na exposição Obsesive Image no Instituto de Arte Contemporânea (Londres) e na 

Dada, Surrealism, and Their Heritage no Museu de Arte Moderna (Nova Iorque). O verão foi 

passado novamente em família em Ermenonville, perto de Paris, com as filhas de Bellmer e 

com a sua prima, Ursula.

 Na época balnear seguinte, o casal passou férias com as gémeas e com o neto de 

Bellmer, Dorian. Foi publicado o livro Dark Spring, de Zürn. Em setembro, Bellmer viajou até 

ao norte de França (Colmar) com o seu genro, Jean-Marie Bihl-Bellmer, com o objectivo de 

conhecer o lar da sua filha. Durante a viagem de regresso a casa, sofreu um AVC que o deixou 

paralisado, sendo internado no Hospital Lariboisière. Esta paralisia poderá ter afectado o 

seu desempenho sexual, ou até mesmo o tornado impotente (uma das possiveis sequelas 

de um acidente vascular cerebral). Consequentemente, os papéis do casal podem se ter 

invertido. Bellmer, que outrora, assumira o papel de dominante, involuntariamente deixou 

de ser capaz de exercer o mesmo. Visto a natureza da relação ser de ordem masoquista e 

sadomasoquista, este incidente poderá ter colocado um entrave para ambos.

 Desconhecendo-se a razão ou as razões, Bellmer terminou o relacionamento de 

praticamente dezassete anos com Zürn. Durante o longo período em que estiveram juntos, 
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o casal separou-se por diversas ocasiões mas desta vez Bellmer parecia bastante convicto 

da sua decisão. Talvez ciente do seu novo e frágil estatuto que provavelmente o impedia 

de continuar a cuidar da sua parceira, optou por pôr um fim à relação de ambos. Também 

poderá ter tomado consciência de que os dois eram corrosivos, e estando juntos, tornavam-

se autodestrutivos.

 O ano de 1970 mudou por completo as suas vidas. Bellmer optou por fazer uma 

pausa da sua prática artística. Por sua vez, Zürn foi internada devido ao seu complicado 

estado psicológico, novamente na Maison Blanche, sendo depois transferida para Château 

de Chailles (Paris). Liberada por cinco dias do último hospício referido, Zürn visitou o antigo 

companheiro no seu respectivo apartamento, em Paris. O encontro possivelmente não correu 

como esperava, e ao tomar consciência do desfecho da sua relação, num acto implacável 

(e auto-destrutivo), atirou-se da janela. Incapacitado desde o ano anterior, Bellmer apenas 

pôde testemunhar o suicídio da sua amada. Unica Zürn faleceu a 19 de Outubro de 1970, 

com 54 anos.
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10. Hans Bellmer e Unica Zürn

Depois da morte de Zürn, Bellmer continuou a desenhar e participou em projectos 

biográficos. Em 1972, aceitou dar uma entrevista sobre a sua vida profissional e privada a 

Peter Webb. Em 1973, participou no filme Hans Bellmer, realizado e produzido por Catherine 

Binet. O respectivo filme estreou no ano seguinte. A tragédia de 1970 chamou a atenção da 

imprensa e do meio artístico, o que explica a origem destes trabalhos e o interesse sobre a 

vida, a obra,  e a personalidade de Bellmer.

 A morte de Zürn abalou-o e a ausência da mesma produziu nele uma solidão absoluta. 

A 24 de Fevereiro de 1975, com 72 anos, deu o último suspiro e mergulhou no sono profundo. 

Faleceu devido à evolução da sua doença, já prolongada, cancro na bexiga.

 Foi sepultado ao lado daquela que eventualmente terá sido a mulher da sua vida – 

Zürn – no cemitério Père Lachaise. Na sua lápide consta a seguinte inscrição: Mon amour le 

suivra dans l’Éternité, Hans à Unica.
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Misógino ou Filógino?

Muitos críticos e observadores, interpretam as figuras femininas que surgem em todo 

o seu trabalho como sendo um ataque e uma desconsideração pelo ser feminino, 

outros acreditam que a paixão que sentia por este ser delicado era simplesmente excessivo. 

Bellmer sempre afirmou que a sua intenção estava na transgressão das mentes. Exprimia o 

que lhe era mais intimo e pessoal, e esperava que outros lhe seguissem as pegadas. Não só 

no campo do erotismo e do pornográfico, mas no saborear da total liberdade de expressão 

em qualquer matéria, suprimindo todos os constrangimentos ou reprovações ditadas pela 

sociedade. Encarar de forma natural e sem aplicar nenhum tipo de juízo de valor sobre 

os outros e até nós próprios. Em termos teóricos, este raciocínio é atractivo. O problema 

reside nas ideologias de cada um, nomeadamente, a visão de Bellmer ou de Picasso que 

aparentemente possuiam ideias contorversas e que por vezes chegavam a ser desumanas, 

como por exemplo: as mulheres são máquinas para sofrer.1

 Possivelmente também pôs em prática na vida real os mesmos cenários (como 

por exemplo, a utilização de cordas) que ilustrou nos seus desenhos. Devido ao tipo de 

tratamento que infligiu ao sexo oposto, diversos críticos questionam a verdadeira orientação 

sexual de Bellmer, havendo suspeitas de que escondeu sentimentos homossexuais pelo seu 

pai. Durante a infância disputou, com o seu irmão, a atenção dos seus pais. O seu pai – 

possivelmente ou pelo menos na perspectiva de Bellmer – dispensou mais carinho e dedicação 

ao filho mais novo. Freud achava que as crianças vitimas de ataques psicológicos e físicos 

no seio familiar podiam/poderiam manifestar, mais, tarde, parafilias2 do tipo do masoquismo 

ou do sadomasoquismo. A criança tem a percepção de que não recebe a devida atenção 

e pode tentar ir buscá-la por outra via, como por exemplo, impor-se às regras que lhe são 

estabelecidas, o que se traduz no dito “mau” comportamento. Inconscientemente, quando é 

castigada por um ou por ambos os seus progenitores, o seu raciocínio formula a mensagem 

de que esta repreensão é para seu bem. A criança sente-se amada porque os adultos se 

“importam” com ela e com a sua conduta. Logo, a agressão, seja de que género for, é um 

acto de amor:

I am being beaten by my father = I am loved by my father3

 Suleiman classifica o trabalho de Bellmer, Bataille, e de outros vanguardistas, como 

o portal do “drama da transgressão através do corpo da mãe”, que por sua vez, tem origem 

numa relação conturbada entre o pai e o filho.4 Bellmer, em determinadas ocasiões, chegou 

a enfrentar ou a provocar o seu pai. Uma das situações mais emblemáticas ocorreu durante 

a viagem de Kattowitz até  à cidade onde planeava estudar engenharia (Berlim), que fez na 

companhia do seu progenitor. Relutante e revoltado com esta decisão do seu pai, Bellmer 

1     BRITO, Carlos Pina e, Biografia Clínica de Pablo Ruiz Picasso, Lisboa: Grupo TECNIFAR, 2011. página 3.

2     Parafilia: Designação genérica para comportamentos sexuais que se desviam do que é geralmente 

aceite pelas convenções sociais, podendo englobar comportamentos muito diferentes e com diferentes graus 

de aceitabilidade social. (Dísponivel em: priberam.pt)

3     TAYLOR, Sue, Hans Bellmer: The Anatomy of Anxiety, MIT PRESS LTD, 2002. página 87.

4     TAYLOR, Sue, Hans Bellmer: The Anatomy of Anxiety, MIT PRESS LTD, 2002. página 153.
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viajou maquilhado, consciente de que iria envergonhar o seu “acompanhante”.

 A visão de Bellmer pode também ser comparada à de Gustav Klimt. Ambos serviram-

se da mulher, como objecto de estudo e culto, para criar obras de arte de carácter erótico. 

A silhueta feminina é constante nos trabalhos dos dois artistas mas as interpretações são 

distintas. Klimt partilhava a obsessão de Bellmer pela fisionomia deslumbrante do sexo oposto 

mas o seu prazer estava na contemplação do mesmo. Bellmer precisava mais do que da sua 

visão para alcançar prazer similar. Era através do toque, da apalpação e do manuseamento 

das curvas sinuosas do ser feminino que o artista atingia o êxtase. Basta observar o desenho 

64 de Bellmer e o quadro As três idades da Mulher de Klimt. Ambos os artistas desenharam 

a mulher em três momentos existenciais: o nascimento, a fase adulta e o fim da vida. Na 

primeira fase, Bellmer desenha um recém-nascido enquanto que Klimt opta por uma criança 

com cerca de 2-3 anos de idade. No estágio seguinte, a figura adulta de Bellmer surge junto 

de um homem que, literalmente, devora-a. Na composição de Klimt esta personagem (que 

recorda tempos antigos pintados por Alma Tadema) possui traços delicados e sublimes, a 

sua pigmentação é de tons suaves, e os seus cabelos estão cobertos de flores. Ao seu lado 

e de cabeça baixa está a sua posteridade. A pele encarquilhada e a protuberância disforme 

das costas revelam a sua idade já avançada. Não obstante a sua idade, Klimt delineou com 

primor os contornos desta mulher. Por sua vez, numa alegoria da morte, Bellmer parece 

reduzir a mesma mulher de idade avançada às suas entranhas.

 Analisando as escolhas de cada um compreendemos que Klimt venera não só o físico 

feminino mas todo o esplendor que este ser emana. Bellmer possui uma visão semelhante 

mas de extremos: privilegia o auge de cada fase e o ciclo da vida (desde o momento em que 

nasce, passando pela idade adulta até à ruína e deterioração do corpo). As duas atitudes 

convergem no reconhecimento da beleza da mulher mas separam-se na forma como cada 

um tira proveito da mesma.

*

Fantasias Pedófilas

Critérios de diagnóstico para Pedofilia

A. Fantasias sexualmente excitantes, impulsos sexuais ou comportamentos, recorrentes 

e intensos, durante um período de pelo menos 6 meses, implicando actividade sexual 

com uma criança ou crianças na pré-puberdade (geralmente com 13 anos ou menos);

B. A pessoa actuou debaixo destes impulsos sexuais, ou os impulsos sexuais ou fantasias 

provocam mal-estar clinicamente significativo ou dificuldades interpessoais;

C. A pessoa tem pelo menos 16 anos e é pelo menos 5 anos mais velha do que a criança 

ou crianças do Critério A.

Nota: não incluir um sujeito na adolescência tardia envolvido num relacionamento sexual 

com uma criança de 12 ou 13 anos.5

5     American Psychiatric Association, DSM-IV-TR: Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações 

Mentais, 4ª edição, Lisboa: Climepsi Editores, 2002. página 572.
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 Surgem nas suas obras, principalmente numa primeira fase pictórica, insinuações 

pedófilas. Nos anos 30, retrata crianças de um orfanato; constrói a sua primeira boneca, 

Die Puppe, de proporções idênticas hás-de uma rapariga de “carne e osso”; seguidamente, 

elabora uma nova boneca, The Doll, mais uma vez de aparência juvenil, contudo menos frágil 

do que a primeira; etc. Com o passar dos anos, estas pequenas figuras são menos frequentes 

nos seus trabalhos e dão lugar a jovens moças. Substitui também o laçarote e os sapatos 

mary-jane, regularmente aplicados no inicio da sua carreira, por meias listradas ou sapatos 

de salto alto, adereços mais adultos.

 Estatisticamente, o alegado pedófilo tem idade igual ou superior a 16 anos e a vitima 

encontra-se na pré-puberdade. Bellmer tinha perto de 30 anos quando retratou as raparigas 

do orfanato. Este episódio pode ser entendido como um indício do transtorno sexual referido 

ou a forma como Bellmer escolheu para evoluir a técnica de desenho.

 Na sua obra, denota-se uma curiosidade um pouco excessiva por jovens na pré-

puberdade e puberdade. Manifesta atracção sexual pelas mesmas, que lhe despertam 

prazer – ou apenas atracção visual – pela sua inocência e pureza. Tentado pela casticidade, 

corrompe selvaticamente este paradigma, não na vida real, mas nomeadamente através de 

fantasias ou do desenho. Expresso, por exemplo, nas composições que incluem jovens ou 

crianças esventradas. Aparentemente Bellmer possuia alguns dos sintomas presentes no 

quadro clinico acima, como as fantasias do critério A, mas não existem registos de que as 

tenha alguma vez posto em prática. Esta perversão/fascínio pode também estar ligada ao 

sadomasoquismo.

*

Sadomasoquismo

 Depreende-se que o individuo com disfunção psicossexual sadomasoquista atinge 

a excitação sexual através do poder que exerce sobre o seu parceiro. Domínio este que 

gera sofrimento e humilhação a nível físico e psicológico no outro. Por vezes, a satisfação 

passa também pela ideia de violação (o reconhecimento do pânico e terror da vitima “pela 

antecipação do acto sádico iminente”6). Os impulsos desta natureza podem simplesmente 

ficar pelo registo de fantasias e pensamentos, ou podem ser concretizados com um parceiro 

com distúrbio masoquista (ou seja, com o consentimento de ambas as partes). Em casos 

extremos, o sujeito comete um crime e realiza os seus desvairos sexuais em vítimas que 

molesta. 

 Apresentam, por norma, uma personalidade anti-social, solitária, e introvertida. São 

também indivíduos de “poucas palavras”, reservados e com nenhum ou poucos amigos 

chegados. Incompreendidos e estigmatizados pela sociedade que os classifica como 

personagens sinistras e inaceitáveis.

6     American Psychiatric Association, DSM-IV-TR: Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações 

Mentais, 4ª edição, Lisboa: Climepsi Editores, 2002. página 573.
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 Há uma correlação entre os traços da personalidade, as fantasias e os trabalhos 

plásticos que produzem. As obras, seja qual for o meio adoptado (pintura, desenho, escultura, 

fotografia, etc.), padecem da mesma parafilia do seu autor. No caso dos sadomasoquistas, 

manifestam frequentemente o desejo de mutilar, punir, ou matar as suas vitimas. As 

respectivas figuras podem ser conhecidas do autor (como por exemplo, parentes) ou 

então figuras estereotipadas retiradas do mundo obscuro e pornográfico como prostitutas, 

colegiais, raparigas ou rapazes jovens, secretárias, professoras, etc. Visto tratar-se de uma 

parafilia crónica, esta afecta também o registo artístico destes autores: os temas sádicos 

são abordados consecutivamente. Muitos deles confessam sentir excitação sexual durante a 

execução dos trabalhos, comparando este prazer à masturbação.

 Todos estes critérios constam no trabalho e na vida de Bellmer, nomeadamente e 

fundamentalmente, a materialização das suas perversões. De mente perversa e com um 

evidente gosto pelo sadismo, toda a sua obra desvenda-nos a aparente faceta sexual do 

surrealista. Entregou todo o seu talento e criatividade às suas fantasias, desejos, e atracções 

do universo erótico e sexual.

 Existem várias formas de percepcionar e de catalogar a “pornografia”. Segundo 

Susan Sontag, esta está presente em pelo menos três cenários distintos: como fenómeno 

psicológico; como um componente integrante da História; e ocupa uma parcela ainda que 

ínfima como temática no campo das artes. Portanto, as várias pornografias estão bastante 

patentes no decorrer do nosso quotidiano, por exemplo, a vertente sexual de determinado 

sujeito é exposta e analisada frequentemente nos casos jurídicos e nos diagnósticos clínicos. 

Acreditam que esta faceta pode incitar determinado comportamento no sujeito - Pornography 

is a malady to be diagnosed and an occasion for judgment7.

 As nossas excentricidades, perversidades e humilhações são mais facilmente retidas 

na memória dos outros do que as nossas qualidades e sucessos. Subtilmente, o “senão” ou 

o “mas” mancham o nosso nome, por exemplo: seria um bom homem senão fosse alcoólico. 

A característica que a nossa memória vai reter será o aspecto negativo (não é por acaso 

que existem e sempre se cultivaram as revistas e jornais de literatura ”cor-de-rosa”…). O 

mesmo padrão aplica-se ao sexo. A curiosidade desmedida em descortinar as intimidades 

dos outros cega os próprios curiosos. Se o ser humano está em constante formação e por 

isso tem diferentes estados e fases, é lógico que também os seus caprichos sexuais se 

alterem. Ou seja, qualquer tipo de manifestação considerada “anormal” pode ser na verdade 

experienciada por todos nós. Somente se deve considerar problemática a ou as práticas 

sexuais que causam o desequilíbrio das funções psicofisiológicas do sujeito. O hábito ou 

o sobejo de uma prática em particular pode provocar alienação do mundo, dificuldades 

interpessoais e, em caso extremo, disfunção sexual.

 Bellmer é um bom exemplo deste panorama. Toda a sua obra plástica “grita” 

a sua perversão sexual: o sadomasoquismo. Aquele que contempla os seus trabalhos, 

inconscientemente, classifica a sua arte como pornográfica, sádica e sórdida. Sempre que 

o nome deste artista surrealista surgir, independentemente do contexto, o respectivo 

7     SONTAG, Susan, Styles of Radical Will, Londres: Penguin, 2009. página 37.
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observador recordar-se-á instantaneamente da caracteristica pejorativa que lhe atribuiu 

anteriormente. O Marquês de Sade é outra das figuras notáveis que está intrinsecamente 

ligado aos seus escritos. O seu nome ficou associado e até deu origem à definição de 

sadismo, devido às obsessões e fantasias sexuais que praticou e redigiu.

 Por norma, os autores e os seus trabalhos mais sórdidos estão conectados. Por 

experiencia própria, verifiquei este quadro com o grande filósofo, Michel Foucault. Apologista 

do auto-conhecimento como base para uma boa relação entre o ser humano e a verdade, 

depreende-se, que grande parte dos seus estudou e analises teóricas sejam também eles 

ferramentas/fruto da sua própria investigação pessoal. A experiencia e a compreensão de 

cada um sobre determinada matéria é a fórmula perfeita para a criação e execução de um 

bom trabalho. Posteriormente à leitura de algumas das suas obras, li um artigo sobre a sua 

vida particular, onde se debatia a orientação sexual do mesmo. Nesse exacto momento, 

interliguei e compreendi (e nunca mais me esqueci) o interesse de Foucault por algumas 

das temáticas abordadas nos seus livros (como por exemplo: A Historia da Sexualidade, A 

História da Loucura, Vigiar e Punir, Microfísicas do Poder, etc.).

 É precisamente sobre o campo da literatura dita pornográfica que Sontag escreve 

o ensaio A imaginação pornográfica8. Sendo um dos assuntos mais delicados e de difícil 

debate é visto ainda hoje como um tabu pela sociedade. Como o velho ditado profetiza 

“o fruto proibido é o mais apetecido”, o mesmo dogma se aplica à pornografia. O facto de 

estar encoberta por uma névoa e de haver uma persistente cautela na proferição da mesma, 

aumenta ainda mais a curiosidade de todos os integrantes da sociedade. É também por esta 

razão que se diz que o sexo vende.

 Os livros deste género são considerados pela maioria como literatura de baixo nível e 

pobre. No entender de Sontag, há uma linha muito ténue que distingue as obras literárias que 

unicamente têm o objectivo de vender da literatura enquanto modelo de arte. A diferença 

está na visão e na experiencia que o autor proporciona ao leitor, ou seja, a vivência que este 

sente durante a leitura. Considera as obras Histoire de l’oeil e Madame Edwarda, de Georges 

Bataille, L’Histoire d’O, de Pauline Réage, e L’Image, de Catherine Robbe-Grilletde, como 

obras de excelência da literatura pornográfica. Não é por mero acaso que Bellmer ilustrou 

os respectivos livros, mencionados por Sontag. Possuia também ele a mesma perspectiva e 

capacidade destes escritores, de tornar a pornografia em obra de arte.

*

Alcoolismo

 O artista foi internado entre 1963 e 1964 por consumo excessivo de álcool. São 

múltiplos os casos em que indivíduos alcoólicos utilizam frequentemente esta substancia 

como forma de “tratamento” para as suas restantes inquietações ou traumas. Está também 

associado a indivíduos com perturbações de personalidade antissocial. O alcoolismo traz 

malefícios para a vida social, familiar, e profissional: violência doméstica, ócio laboral, 

afastamento dos que lhe são próximos, lesões no sistema nervoso central, inaptidão de 

8     SONTAG, Susan, Styles of Radical Will, Londres: Penguin, 2009. página 35.
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julgamento, disfunções sexuais, agitação emocional.9 Durante o processo de desintoxicação 

o paciente pode padecer de “delirium tremens (alteração cognitiva global, perturbações 

emocionais, ilusões/alucinações visuais, elevada mortalidade, etc.); encefalopatia de Wernicke 

(confusão mental, ataxia10 e oftalmoplegia11); e síndrome de Korsakov (síndrome amnésica 

importante, com perturbação da memória de fixação e confabulação12).”13

 Curiosamente, neste mesmo período, Zürn também estava internada devido ao seu 

débil estado mental, crítico à praticamente sete longos e duros anos. Impossível de saber a 

verdadeira situação do casal naquele tempo, apenas se pode especular de que forma este 

problema atingiu o artista surrealista. Possivelmente, inconsolado com esta fase afagou as 

mágoas na bebida, ilustrando no desenho 42 (1963) a decadência das suas vidas.

9     SAMPAIO, Daniel, FIGUEIRA, Maria Luísa, AFONSO, Pedro, Manual de Psiquiatria Clínica, Lidel, 2014. 

página 357-364.

10     Desequilíbrio e incoordenação dos movimentos corporais.

11     Entorpecimento dos músculos do olho.

12     Acto de conversar.

13     SAMPAIO, Daniel, FIGUEIRA, Maria Luísa, AFONSO, Pedro, Manual de Psiquiatria Clínica, Lidel, 

2014. página 365.
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Complexo de Édipo

É evidente o Complexo de Édipo em Unica Zürn. A sua propensão por homens muito mais 

velhos do que ela – o seu ex-marido, Hans Bellmer, e Henri Michaux – é um sinail desse 

transtorno. Formulado por Sigmund Freud, este complexo tem a sua origem na infância. A 

criança, quando toma consciência da existência do sexo feminino e do sexo masculino, gera 

sentimentos de caracter sexual direccionados para o progenitor do sexo oposto, ou seja, as 

filhas apaixonam-se pelos pais e os filhos apaixonam-se pelas mães. Consequentemente, 

veem o outro progenitor como um rival. Durante a formação e o crescimento da criança este 

paradigma reverte-se: identifica-se com o progenitor seu semelhante, os sentimentos deixam 

de ser de caracter sexual e transformação numa espécie de admiração, veem no respectivo 

progenitor o modelo a seguir. Acontece que nem sempre ocorre este processo de formação. 

Infelizmente, tanto o caso de Zürn como o de Bellmer são exemplos dessa não evolução. 

A preferência de Zürn por homens de uma faixa etária superior advém provavelmente de 

um pai ausente durante a sua infância. Viu-se forçada a conviver diariamente apenas com 

a figura materna, pela qual não nutria sentimentos “saudáveis”. Procurou aparentemente 

nas suas relações amorosas o afecto paternal do qual foi privada, regendo-se pela velha 

analogia do mestre e do seu discípulo, com base na submissão e na disciplina. Também 

Bellmer ficou com sequelas da sua infância devido ao seu pai autoritário que o atormentava 

e castigava frequentemente. A paixão incestuosa pela sua mãe dócil foi substituída por 

sentimentos confusos (amor e ódio) dirigidos ao seu pai. A má transição ou a não resolução 

deste complexo manifestou-se em ambos através de parafilias de ordem sadomasoquista e 

masoquista.

*

Masoquismo sexual

Critérios de diagnóstico para Masoquismo Sexual

A. Fantasias sexualmente excitantes, impulsos sexuais ou comportamentos, recorrentes 

e intensos, durante um período de pelo menos 6 meses, implicando o acto (real, 

não simulado) de ser humilhado, agredido, preso ou submetido a qualquer outro 

sofrimento;

B. As fantasias, impulsos sexuais ou comportamentos provocam mal-estar clinicamente 

significativo ou dificuldade no funcionamento social, ocupacional ou noutras áreas.1

 Prazer sexual alcançado através de estímulos e acções humilhantes ou dolorosas: 

espancar, torturar, amarrar, amordaçar, humilhar, injuriar, cortar, urinar, defecar, infibular2, 

chicotear, etc. Actos ultrajantes e impensáveis para aqueles que não as compreendem (e 

1     American Psychiatric Association, DSM-IV-TR: Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações 

Mentais, 4ª edição, Lisboa: Climepsi Editores, 2002. página 573.

2     Infibular - Operação pela qual se ligam por meio de um anel (fíbula) os lábios da vagina. 

“infibulação”. (Dísponivel em: priberam.pt)
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muito menos as praticam) e ironicamente rejeitados e repudiados até mesmo por aqueles 

que as fantasiam. Este desejo implica, tal como no sadomasoquismo, cenários violentos e de 

violação, sendo o masoquista a vitima e o sadomasoquista o agressor. No caso de ausência 

de um parceiro, o sujeito pratica em si mesmo actos do mesmo teor (automutilação, por 

exemplo). Passa tudo por um jogo de contenção a nível físico, psicológico, e sensorial, que 

produz um êxtase sexual inigualável a quem se submete a ele. O inicio das fantasias ocorre 

provavelmente na infância e é na fase adulta que podem transgredir a barreira da fantasia 

para se tornarem “reais”. O masoquismo, bem como o sadomasoquismo, são perturbações 

que tendem a ser crónicas. Este factor é bem visível no trabalho plástico de Bellmer e no 

trabalho literário de Zürn, fundamentalmente, no livro Dark Spring. A própria autora reconhece 

a sua condição masoquista e declara que o seu “destino é ser uma vítima eterna”3 e de 

“experienciar a dor com o prazer.”4 É ainda subentendida numa brincadeira de crianças 

que rapidamente se transforma num jogo brutal, e para sua satisfação, ela é a mártir: The 

game turns dangerous and this is what she wants. They blindfold her. They build a fire so 

close to her that her dress catches fire. They pull her hair. They pinch and punch her. Not a 

single sound utters from her lips. She suffers silently, lost in masochistic daydreams and free 

from any thoughts of revenge or retaliation. Pain and suffering bring her pleasure. As she 

struggles to free herself from her bonds, she experiences enormous pleasure as the ropes cut 

more deeply into her flesh. She is mocked, derided and humiliated.5 O cenário de humilhação 

e a utilização de cordas faz emergir de imediato as fotografias de Bellmer, para as quais Zürn 

posou, em 1958 (imagens 43, 44, 45 e 46).

*

Esquizofrenia

Critérios de diagnóstico para Esquizofrenia

A. Sintomas característicos:

 1. Delírios

 2. Alucinações

 3. Discurso desorganizado (por exemplo, descarrilamento ou incoerência 

frequente)

 4. Comportamento marcadamente desorg

 5. Sintomas negativos (por exemplo, diminuição da expressão emocional ou 

avolição);

B. Disfunção social/ocupacional: desde o inicio da perturbação e por um período 

significativo de tempo, uma ou mais áreas principais de funcionamento, tais como o 

trabalho, relações interpessoais, ou autocuidado, estão marcadamente abaixo do nível 

alcançado antes do inicio;

3     ZÜRN, Unica, Dark Spring, tradução de Caroline Rupprecht, Cambridge: Exact Change, 2000

4     ZÜRN, Unica, Dark Spring, tradução de Caroline Rupprecht, Cambridge: Exact Change, 2000

5     ZÜRN, Unica, Dark Spring, tradução de Caroline Rupprecht, Cambridge: Exact Change, 2000. página 48.
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C. Duração: os sinais contínuos da perturbação persistem durante, pelo menos, seis 

meses. Neste período de seis meses deve estar incluído, pelo menos, um mês de 

sintomas (ou menos, se tratados com êxito) que satisfaçam o Critério A. (…) Durante 

períodos prodrómicos6 ou residuais, os sinais da perturbação podem manifestar-se 

apenas por sintomas negativos, ou se estiverem presentes de uma forma atenuada dois 

ou mais sintomas enunciados no Critério A;

D. Exclusão de perturbação esquizoafectiva7 ou do humor: a perturbação esquizoafectiva 

e depressiva ou a perturbação bipolar com características psicóticas foram excluídas, 

devido a: (1) não ocorreram episódios de depressão major ou mania concomitantemente 

aos sintomas da fase activa; ou (2) caso os episódios de humor tenham ocorrido durante 

os sintomas da fase activa, mas a sua duração total tenha sido mais curta do que a 

duração dos períodos activos e residuais; (…)

 Zürn sofreu de uma doença misteriosa durante mais de dez anos, até à sua morte. 

Os primeiros relatos de uma possível depressão e de algo mais estão datados a 19578, tinha 

então 41 anos. Nesse ano, após a sua participação nas experiencias com mescalina de Henri 

Michaux, demonstrou ter um comportamento estranho e raciocínio desorganizado. Alguns 

dos efeitos secundários dos alucinogénios verificam–se em sintomas como “ansiedade ou 

depressão acentuadas, ideias de referencia, medo de ficar louco, ideação paranoide, défice 

do discernimento e do funcionamento social ou ocupacional”9, no entanto, os sintomas de 

Zürn foram duradouros e aparentemente independentes do consumo de substâncias.

 Diagnosticada por muitos com uma possível esquizofrenia10, ocorreu no entanto uma 

descredibilização inicial por Bellmer da patologia de Zürn (desconfiou se estes sintomas não 

seriam exagerados para despertarem a atenção dos seus conhecidos). A aceitação ou a 

procura da loucura ajudava-a a escrever e a desenhar, criando obras muito mais criativas do 

que anteriormente. Tendo em conta que sempre existiu o mito de que todos os artistas são 

excêntricos, ou melhor dizendo, todo o génio é louco, Zürn pode ter levado esta afirmação 

demasiado à letra. Tendo em conta que ingressou tardiamente num grupo artístico, é 

perfeitamente plausível, ter sido mais ingénua aos parâmetros ou comentários que circulavam 

no meio. Nos primórdios da doença, deslumbrada com a sua “nova” forma de pensar e criar 

6     Fase preliminar de uma doença.

7     Se alguns episódios da doença parecem ter sido despoletados por acontecimentos desagradáveis 

na sua vida e marcados por um sentimento de tristeza, que poderia apontar para uma doença bipolar, 

outros surtos psicóticos parecem ter surgido do nada, estando Zürn indiferente ao que acontecia no mundo 

exterior. A doença Esquizoafectiva, que reúne critérios de doença bipolar e de esquizofrenia pode ser 

uma alternativa, mais abrangente do que este ultimo diagnóstico.

8   GAZE, Delia, Concise Dictionary of Women Artists, Nova Iorque: Routlege, 2011. página 708.

9     American Psychiatric Association, Mini DSM-IV-TR: Guia de referência rápida para os critérios de 

diagnóstico, Lisboa: Climepsi Editores, 2002. página 134.

10     Por exemplo por Adrian Gramary no artigo Unica Zürn, a Alucinada Subtil (Saúde Mental, vol. XI, 

nº 2, Março/Abril, 2009. páginas 48-51)
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pode ter feito ressaltar uma atitude narcisista, mesmo que momentânea: the act of painting 

facilitates a narcistic restitution of psychic balance and objecto control.11

 Contudo, com a evolução da doença, a artista foi ficando cada vez mais afastada 

da realidade e os seus internamentos multiplicaram-se nos últimos anos da sua vida. 

Independentemente do seu diagnostico, desenhou e escreveu para se conhecer e para se 

inteirar das estranhas experiencias induzidas pela sua psicose. Privilegiou, no mundo da 

escrita, os anagramas: “prazer inesgotável de procurar uma frase dentro doutra frase. A 

concentração e o grande silêncio que este trabalho exige dão-lhe a oportunidade de poder 

isolar-se completamente do mundo que a rodeia e até de esquecer a realidade – é isso o 

que ela quer”12. Estes permitiam-lhe aceder e vasculhar o seu íntimo, invertendo o princípio 

racional e organizado que está associado ao campo da literatura. Tanto os anagramas como 

os desenhos automáticos tornaram-se uma obsessão para Zürn, através deles partia em 

“busca de outros mundos atrás do mundo do dia-a-dia.”13 

 O diagnóstico de esquizofrenia é apoiado por autores como Adrian Gramary. Aliás, a 

partir dos 40 anos a vida de Unica Zürn vai-se desenrolar entre o hospício e o mundo exterior. 

Os internamentos vão ser sucessivos e as experiencias alucinatórias e delirantes vão colorir a 

sua obra literária e porventura reescrever a sua obra pictórica (múltiplos rostos sobrepostos 

de monstros e humanos grotescos, de gárgulas e de máscaras).

 A esquizofrenia, pelas suas características de alguma bizarria, incompreensibilidade e 

alienação, foi, e podemos considerar que ainda continua a ser nos dias de hoje, alvo de várias 

especulações e mitos.14 Antes de existir qualquer noção médica, esta doença era temida por 

muitos, vista como obra de Satanás, ou admirada por outros, como aconteceu no período 

das vanguardas. O conceito apurado desta doença, o mesmo conceito aplicado actualmente, 

surgiu somente em 1919.

 A esquizofrenia altera drasticamente o comportamento e as funções cognitivas do 

lesado. Manifesta-se mais cedo nos homens (entre os 15 e os 25 anos) e mais tardiamente nas 

mulheres (o aparecimento é propicio em dois momentos: entre os 25 e os 30 anos e após os 

40 anos). São múltiplos os factores que podem despoletar este transtorno mas é consensual 

que existe uma predisposição genética. Este factor isolado não desperta a doença, são 

sempre necessários outros intervenientes ambientais (consumo de drogas, “complicações 

obstétricas e perinatais, malnutrição materna, migração”15, etc.). O que significa que ter 

11     7th International Congress of Psychopathology of Expression, Boston, 1973, Transcultural 

Aspects of Psychiatric Art, vol. 4 - Psychiatry and Art, Basel: S. Karger, 1975. página 167.

12     GRAMARY, Adrian, Unica Zürn, a Alucinada Subtil, Saúde Mental, vol. XI, nº 2, Março/Abril, 2009. 

páginas 48-51. página 49.

13     GRAMARY, Adrian, Unica Zürn, a Alucinada Subtil, Saúde Mental, vol. XI, nº 2, Março/Abril, 2009. 

páginas 48-51. página 49.

14     SAMPAIO, Daniel, FIGUEIRA, Maria Luísa, AFONSO, Pedro, Manual de Psiquiatria Clínica, Lidel, 

2014. página 163.

15     SAMPAIO, Daniel, FIGUEIRA, Maria Luísa, AFONSO, Pedro, Manual de Psiquiatria Clínica, Lidel, 

2014. página 167.
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ou não ter historial familiar não vai desencadear ou travar a doença. É também difícil o 

seu diagnóstico porque o doente apresenta uma paleta de sintomas complexos que estão 

em constante mutação que afectam o psíquico, o raciocínio, o relacionamento amoroso e 

com terceiros, e o desfasamento do real. O delírio é um dos mais constantes e emerge 

através ideias de “perseguição, ameaça, omnipotência, catástrofe, místicos ou religiosos e 

sexuais”.16 Com a evolução da doença, o sujeito torna-se introvertido, apático, depressivo, 

vive à margem da sociedade, e evidencia anedonia17. 

*

Suicídio

 A sociedade sempre se interrogou, e ainda se questiona, sobre as razões e os factores 

inerentes que incentivam alguém a cometer suicídio.18 Segundo Freud, resulta de um impulso 

agressivo destinado ao “objecto amado”19. O individuo tem uma ligação e uma obsessão por 

determinado objecto, também tem um desejo de posse, mas por alguma razão quer destruir 

essa mesma ligação, então há um acto de sacrifício onde o individuo se autodestrói para 

quebrar com o respectivo laço. Existe ainda outra teoria freudiana: “(…) o ser humano viveria 

num conflito entre o instinto de vida ou de autoconservação (Eros) e um instinto de morte ou 

de destruição (Thanatos).”20

 Emoções negativas na fase anterior ao suicídio estão também associadas ao acto, 

por exemplo, depressão, ansiedade, agressividade ou autocriticismo.21 O individuo que 

também passe por uma fase apática – tem dificuldades em comunicar, em solucionar os 

seus problemas, é vulnerável a sentimentos negativos ou a situações de stress – recorre a 

uma atitude exagerada (como o suicídio) para modular o seu estado emocional. Estudos 

demonstram que a autolesão é mais ocorrente no sexo feminino e o suicídio no masculino, e 

16     SAMPAIO, Daniel, FIGUEIRA, Maria Luísa, AFONSO, Pedro, Manual de Psiquiatria Clínica, Lidel, 

2014. página 172.

17     Falta de objectivos e de interesses.

18     São usados quatro critérios para a avaliação do individuo que tentou com ou sem sucesso 

“destruir-se”: método escolhido (por exemplo, enforcamento, uso de uma arma de fogo, sobredosagem de 

substâncias tóxicas, defenestração, entre outros), resultado (caso de sucesso ou insucesso na execução), 

letalidade (avaliamento da convicção do sujeito a partir do método utilizado, por exemplo: o enforcamento, 

o uso de uma arma de fogo, e a precipitação no vazio são estatisticamente eficazes; automutilação e 

sobredosagem de substâncias têm uma taxa de sucesso inferior), e intencionalidade (determina o potencial 

do acto: “(…) maior ou menor rapidez do método utilizado e da sua reversibilidade, bem como tendo em 

atenção a possibilidade de uma intervenção salvadora” – Manual de Psiquiatria Clínica, 2014. página 293)

19     SAMPAIO, Daniel, FIGUEIRA, Maria Luísa, AFONSO, Pedro, Manual de Psiquiatria Clínica, Lidel, 

2014. página 290.

20     SAMPAIO, Daniel, FIGUEIRA, Maria Luísa, AFONSO, Pedro, Manual de Psiquiatria Clínica, Lidel, 

2014. página 291.

21     SAMPAIO, Daniel, FIGUEIRA, Maria Luísa, AFONSO, Pedro, Manual de Psiquiatria Clínica, Lidel, 

2014. página 293.
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que 90% dos indivíduos suicidas padecem de perturbações mentais.22

 Tanto os artistas plásticos como os escritores deixam vestígios dos seus próprios 

pensamentos nas suas obras. Zürn não é excepção. No último livro (Dark Spring) que redigiu, 

um ano antes de falecer, a autora parece vestir a pele da protagonista. A narrativa é repleta 

de fantasias masoquistas e de pensamentos íntimos e secretos. Ambas as figuras sentem 

uma necessidade urgente de encontrar o sentido das suas vidas, a razão do seu viver. É no 

sexo oposto que obtém a resposta: vivem para amar. Porém, este amor aparenta ser de 

tal ordem doentio que as duas optam por acabar com as suas próprias vidas quando são 

privadas do mesmo. Transtornadas pela rejeição e cegas pela perda, assumindo uma atitude 

auto-destrutiva, atiram-se de uma janela.

 A relação amorosa entre Zürn e Bellmer foi repleta de sobressaltos e quebras. 

Devido às características de cada um, com o tempo a paixão foi-se tornando cada vez mais 

sádica e obsessiva, tendo sido mesmo interrompida em diversas ocasiões. O suicídio de 

Zürn pode também ser visto como um último acto de uma relação de amor marcada pelo 

sado-masoquismo, em que paradoxalmente, e por ventura pela primeira vez a vitima se 

tornou carrasco do tradicional agressor. Zürn não suportando o fim da relação e num acto 

aparentemente impulsivo (e já antes executado pela mulher de Modigliani) defenestrou-

se perante um impotente Bellmer, desta vez transformado em submisso e involuntário 

masoquista.

22     SAMPAIO, Daniel, FIGUEIRA, Maria Luísa, AFONSO, Pedro, Manual de Psiquiatria Clínica, Lidel, 

2014. página 295.
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Desenhos
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Bellmer



48

Em toda a sua vida representou o corpo feminino. O seu traço elegante e limpo criou figuras 

adoráveis, que irradiam o ar típico do ser feminino ideal: a delicadeza, a sensualidade, 

a elegância. Bellmer, quando o deseja, tem o dom de nos relembrar e desvendar todos 

estes aspectos que caracterizam a mulher. As suas composições demonstram também o 

sentimento que detém do sexo oposto: a mulher foi para ele um objecto de culto. Glorifica o 

amor por este ser divinal, não no seu todo, mas sim como objecto de posse e de prazer.

11. Sans titre (deux petites filles couchées) | 1930
    25 x 29 cm, grafite e guache branco sobre papel
    rosa-marrom

12. Sans titre (petite fille au sucre d’orge) | 1930
    19.5 x 13 cm, grafite

13. Sem título | 1934
    grafite e guache

1112

13



 O corpo e o gesto feminino seduzem-no pela sua delicadeza e fragilidade, e 

simultaneamente, criam-lhe ódio pela sua beleza. O seu ardente desejo de destruir e 

“rebentar” com todo o perfeccionismo que este ser inspira é também visível em grande 

parte das suas obras. Apesar dos cenários ou das acções serem imundos e brutais, a mulher 

foge à regra. Exposta e maltratada, a sua beleza contínua imaculada.

*

Década de 30

 Os primeiros trabalhos, que retratam essencialmente crianças e adolescentes, aos 

quais tive acesso datam do ano de 1930. Nesta época, o artista estava casado há já dois anos 

com Margarete.

 No início da década de 30, desenhou uma serie de retratos de crianças órfãs de 

uma instituição da sua terra natal, todas do sexo feminino, com idades compreendidas 

entre os 8 e os 10 anos. Os desenhos são realistas, e à primeira vista, parecem inofensivos. 

Uma observação mais atenta das poses e acções das crianças leva-nos a reflectir sobre 

uma possível atracção do artista por raparigas na pré-puberdade. Percebe-se a mocidade 

destas modelos pelas suas feições ainda arredondadas, pela sua estatura, e claramente, 

pelas roupas que envergam. Na imagem 12, a protagonista não expressa o entusiasmo que 

se esperaria de uma criança que está prestes a saborear um doce. Parece-me haver até uma 

certa relutância pela concretização da acção, caso contrário, não ousaria experimentar o 

“alimento” apenas com a ponta da língua. Na imagem 11, as figuras inspiram um sentimento 

de relaxe e serenidade, mas os seus vestidos são excessivamente curtos, injectando imagens 

perturbadoras nas nossas mentes. O mais óbvio dos retratos , destes “ anjos concupiscentes” 

é a imagem 13. A sua expressão facial é despropositada, diria mesmo, que não é comum 

numa criança. A leitura que fazemos do seu rosto induz-nos para pensamentos perversos, 

justamente pelo olhar sedutor (olhos semicerrados) e pelo subtil sorriso que esboça, que 

nos permite vislumbrar a sua dentição e os seus lábios carnudos (tal como os jovens rapazes 

pintados por Michelangelo Merisi, da Caravaggio).

 Durante três longos e amargurados anos, a família Bellmer viveu momentos difíceis. 

O pai, considerado como a peça inquebrável do puzzle, viu-se obrigado a aposentar-se por 

incapacidade de movimentar o seu braço direito, consequência de um AVC. Possivelmente, 

a abrupta mudança na sua rotina causou-lhe variações no seu estado emocional. Por sua 

vez, a saúde de Margarete também se encontrava débil. Durante cerca de seis anos, viveu 

tuberculosa até finalmente sucumbir à doença em 1938. Bellmer assistiu à sua desintegração 

e articulou-a no seu trabalho artístico. Rompeu com o seu anterior registo e criou ilustrações 

“pesadas” com figuras do sexo feminino trucidadas. Tais como nas imagens 15, 18 e 20. A 

figura da imagem 15 está ensopada e sentada nos seus próprios fluidos e vísceras. Numa das 

mãos, parece segurar o seu seio desfeito. Devido à profundidade dos cortes no baixo-ventre 

e à omissão do rosto, a identidade da figura é desconhecida. O peito feminino é o único 

detalhe que insinua o seu possível género. Luta por se equilibrar para não cair no abismo. A 

sua desagregação física torna a tarefa ainda mais complicada. Do outro lado, hirto e seguro, 

assumindo uma forma fálica, está um parafuso. No meu entender, esta composição expõe a 
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14. Pays-sage | 1934
    grafite e lápis branco

15. Bulle de savon | 1934
    grafite e lápis branco

16. Sem título | 1934

17. Sem título | 1934-35
    31.7 x 24.5 cm, grafite e guache branco sobre  
    papel rosa-marrom
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15

16
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fase critica da família Bellmer através do olhar do artista. A jovem, representada em primeiro 

plano, simboliza Margarete, em estado avançado da sua doença. Afastado, o parafuso 

personifica o sexo masculino (o pai de Bellmer ou ele próprio?). Este distanciamento entre 

as duas figuras é propositado, se o observador for Bellmer este está junto da sua mulher e 

do outro lado estará o seu pai. O abismo no meio de ambos pode enfatizar ainda mais o 

vazio que existia na família ou reflectir a morte eminente de Margarete. A figura masculina é 

representada por um objecto duro e fálico, que depois de fixo dificilmente se “desloca” ou 

se desprende (sinonimo talvez de um feitio orgulhoso e teimoso comummente descrito para 

o Bellmer pai e Bellmer filho).

 O parafuso volta a surgir noutro trabalho (imagem 17), também ele de 1934. 

Reclinado e mais “penetrado” do que na outra aparição. A abertura na madeira desvenda 

uma peruca, linhas, um pano rendilhado, uma vagina, e um olho. Bellmer desenha alguns 

dos equipamentos necessários para a construção de uma boneca. Estes elementos foram 

copiados de um desenho um pouco anterior a este (imagem 16), mas estão dispostos de 

outra forma. Originalmente no lugar do parafuso estava uma abelha. No antigo Egipto, 

este ser simbolizava o bem e o mal, materializados pelo mel e o ferrão. Também pode ser 

interpretada como a abelha-mestra, símbolo da maternidade e fertilidade. Assim sendo este 

desenho está ligado à mãe, à beleza e elegância, enquanto que o parafuso representa o seu 

pai, o falo e a mão masculina destruidora da essência feminina. Tal como posteriormente os 

anagramas de Zürn desconstroem palavras para as reconstruir diversas, estes dois trabalhos 

(e nomeadamente o trabalho 14) de Bellmer fazem o mesmo com a imagem feminina.

 A composição do trabalho 18 é perturbadoramente bela. A representação anatómica 

é soberba pelo seu detalhe (Bellmer não se esqueceu do pequeno seio, ainda em formação, 

da jovem). A visão nauseabunda das entranhas é enaltecida pela possível presença de odores 

simbolizados pela ondulação. As entranhas e o tórax da jovem são o centro das atenções e é 

precisamente na zona torácica, onde se encontram os pulmões, que a tuberculose se instala1. 

Denota-se uma curiosidade mórbida da jovem por esta respectiva zona.

 Parece existir uma sequência de desenhos idênticos ao último trabalho referido: 

imagens 19, 20, e 21. A primeira obra, de 1935-36, pode ser vista como uma metáfora da 

fase pictórica pela qual o artista estaria a passar. A tenra idade da rapariga simboliza a 

experiência artística ainda “verde” de Bellmer, enquanto que a figura de 1968 retrata o seu 

à vontade com o mundo adulto.

 Repetiu o desenho 20 em 1966 (imagem 21) embora o primeiro seja executado a 

grafite e foi posteriormente decalcado para então ser trabalhado na técnica de gravura. O 

que figura nestas imagens apresenta o ventre saliente. No seu interior está representado um 

objecto arredondado (possivelmente, um ovo – símbolo da gestação) pousado no centro de, 

ao que parece ser, um ninho.

 É importante ressaltar o constante laçarote presente em três dos quatro desenhos, 

nos quais constam uma há excepção do último trabalho de 1968, que curiosamente parece 

estar retratada uma mulher adulta ao invés das suas habituais “rapariguinhas”.

1   Doença que vitimou Margarete.
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18. Rose ouverte la nuit | 1935-36
    30 x 25 cm, grafite e guache branco

19. Déshabillage (despindo) | 1968
    tinta da china

20. Rose ouverte la nuit | 1941?
    grafite e guache sobre papel quadriculado

21. Rose ouverte la nuit | 1966
    29.5 x 19.5 cm, água-forte

18

19

20

21



 A perfuração e o desventrar das figuras pode apenas ser resultado da sua parafilia 

sádica, não existindo outra explicação aparente. Poder-se-ia questionar a relação do autor 

com a sua progenitora, pois o seu desejo sádico é direcionado ao sexo oposto. No entanto, 

não há indícios de um mau relacionamento entre ambos, antes pelo contrário, Bellmer 

admirava e nutria bons sentimentos pela sua mãe, que sempre o apoio incondicionalmente.

 Paralelamente às complicações familiares, a agitação sócio-política e a perseguição 

aos artistas modernistas abalaram o já frágil mundo de Bellmer. Revoltado, perturbado e 

esgotado optou por se isolar. No sossego do seu atelier a imaginação não tinha limites 

nem restrições, adverso ao perigo do mundo exterior. Contudo, todas estas tragédias 

materializaram-se numa peça escultórica pela qual ficou conhecido no seio artístico e 

lhe abriu as portas ao grupo surrealista. Em 1933, construiu então a famosa boneca, Die 

Puppe, uma réplica notável de uma criança na pré-puberdade, com aproximadamente 1.42 

centímetros. A sua prima Ursula Naguschewski, com 15 anos na época, foi também outra das 

suas fontes de inspiração (Bellmer encantou-se, e poderá ter se sentido atraído sexualmente, 

pela juventude da jovem). 

 Inicialmente, a boneca deveria conter um engenho executado pelo seu irmão. Fritz 

seguiu as pegadas do seu pai, engenheiro de profissão. Supostamente, Bellmer deveria ter 

acompanhado esta tradição familiar e, apesar de ter frequentado o primeiro ano do curso de 

engenharia e de se recusar a continuar o mesmo, esta área marcou a vida do artista. Chega a 

elaborar o desenho técnico (imagem 22) do respectivo engenho que, supostamente, estaria 

no interior da barriga da Die Puppe. Engenho esse que nunca chegou a ser concebido mas que  

serviria para observar, através do umbigo da boneca, imagens como doces, um lenço com 

saliva de uma menina, um barco a colidir com um iceberg2, e outras imagens de mau-gosto.3 

Uma peça intrinsecamente ligada à infância. Devido aos acontecimentos que se abateram 

sobre a sua família e o contexto politico vivido, Bellmer sentiu a necessidade de regredir. 

Uma regressão até à fase das despreocupações e irresponsabilidades, o oposto da vida 

adulta. A boneca une os dois mundos: o da mocidade e o da idade adulta. Deliberadamente 

ou não, criou ainda um objecto sexual, bastante visível na fotografia 23. A expressão do rosto 

convida aquele que olha a aproximar-se e a interagir. A falta de braços, inconscientemente, 

nos leva a perceber que este ser não nos vai rejeitar porque, pura e simplesmente, não o 

pode fazer. Está à mercê da sua própria sorte. Uma conclusão plenamente sádica: Bellmer’s 

doll is a kind of sex toy, but made to gratify specifically pedophilic desires4. Seria apenas este 

papel (sexual) que atribuíu ao sexo oposto?

 Parte das fotografias existentes desta obra mostram o processo de construção da 

mesma. Numa destas (imagem 24), provavelmente até das primeiras, o artista espalha os 

vários elementos que compõe a boneca numa superfície. Esta disposição relembra o folheto 

de um kit para montagem. A construção ou adquirição de objectos como estes – uma espécie 

de marionetas – ajudam o individuo a exprimir as suas necessidades, impulsos, conflitos e 

2   Possível alusão à tragédia do navio RMS Titanic de 1912?

3   TAYLOR, Sue, Hans Bellmer: The Anatomy of Anxiety, MIT PRESS LTD, 2002. página 24.

4   TAYLOR, Sue, Hans Bellmer: The Anatomy of Anxiety, MIT PRESS LTD, 2002. página 32.
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desejos. Por isso, actualmente são utilizados na arte-terapia como instrumentos de análise e 

estudo. Para Bellmer, a essência do brinquedo perfeito está na sua potencialidade e não na 

sua função primária. Numa entrevista, o próprio autor explica a origem da sua criação: 

 Obviously there was a convulsive flavor to them (dolls?) because they reflecte 

my anxiety and unhappiness. To an extent they represented an attempt to reject the 

horrors of adult life as it was in favor of a return to the wonder of childhood, but the 

eroticism was all-important, they became an erotic liberation for me5

 Bellmer reaproveita a cabeça e a mão da Die Puppe para a elaboração da sua segunda 

boneca, The Doll. Ao contrário da primeira, esta possui componentes intermutáveis, como 

duas perucas (uma morena e a outra loira), quatro pernas, três pélvis etc. Estes adereços 

permitiam uma total liberdade de criação e possibilitavam a invenção de personagens 

distintas. A manipulação também permitia criar novos corpos, ou seja, alterar a ordem 

5   TAYLOR, Sue, Hans Bellmer: The Anatomy of Anxiety, MIT PRESS LTD, 2002. página 23.

22. Mecanismo do panorama da boneca | 1934
    8 x 5 cm, teste sobre papel rosa

23. Sem título | 1934
    fotografia a preto e branco

24. Sem título | 1934
    fotografia a preto e branco

22 23 24



anatómica que conhecemos (por exemplo: no lugar de uma perna, um braço). Para além de 

ser possível trocar os diversos membros, a transformação verdadeiramente macabra residia 

no amputar. O “manual de instruções” ficava ao critério e gosto do utilizador. O conceito 

e a elaboração desta boneca triunfa perante a obra anterior, com detalhes e acabamentos 

perfeitos que revelam uma grande dedicação e manuseamento dos materiais pelo seu 

criador. Se na primeira escultura a proeminência do ventre era notável, nesta segunda obra 

a barriga parece estar ainda mais dilatada (imagem 25).

 A atmosfera densa e pesada das fotografias revelam o mundo onde a boneca habitava: 

acorrentada, presa num gancho, espancada, torturada, atada a uma árvore, desmembrada, 

caída e quebrada numa escadaria, etc. Algumas sugerem a iminente violação da jovem. Na 

imagem 30 há um vulto escondido atrás de uma árvore que parece observar a sua presa, 

e na imagem 27, o cenário de terror mostra indícios da concretização ou do momento 

antecedente ao ataque. Outras podem também ser compreendidas como referencias às 

consequências visíveis daqueles que participaram na Primeira Grande Guerra, como por 

exemplo a amputação de membros (imagem 28).

 Would it not be the final triumph over those adolescentes with wide eyes which 

turn away if, beneath the conscious stare that plunders their charms, aggressive fingers 

were to assault their plastic form and slowly construct, limb by limb, all that had been 

appropriated by the senses and the brain? Adjust their joints one to the other, arrange 

childlike poses by using ball joints to their fullest extent, follow very gently the contours 

of the hollows, taste the pleasure of the curves, wander in the labyrinths of the ears, 

make everything pretty, and ruthlessly spill the salt of deformation (…). Should not that 

be the solution?, citação de Bellmer6

 

 Este comentário revela a hipótese de ter passado por uma adolescência difícil. 

Rejeitado pelo sexo oposto ou com dificuldades em interagir com o mesmo, restou-lhe 

a contemplação (voyeurismo). Desenvolve admiração pelas suas peles reluzentes, sem 

imperfeições, como se fossem de plástico, e pelos contornos formosos, próprios do florescer 

feminino. Paralelamente, desenvolve também uma certa raiva contra as suas musas. O desejo 

de lhes tocar ou de se relacionar fisicamente com alguém sem o consentimento da mesma, 

instaurou-se e propagou-se no seu pensamento. Esta fantasia antiga, ganhou vida com a 

elaboração das bonecas. Seria desta solução, que provinha da infracção das regras, de que 

Bellmer falava? Segundo Sue Taylor, Bellmer equivocou-se. Não foi através da construção, 

nem da manipulação, nem muito menos, da posse e das investidas que praticou ou causou, 

tanto na primeira como na segunda boneca, que o artista encontrou a resposta para a sua 

frustração e enfermidade. Nem a criação ou a repetição extinguiram as suas fantasias sádicas, 

muito pelo contrário, somente evidenciam a vertente crônica da parafilia sadomasoquista.

 Bellmer e o seu contemporâneo André Kertész (1894-1985) apresentam denominadores 

comuns nas suas obras, como a distorção corporal e a duplicação. Na serie fotográfica 

6   TAYLOR, Sue, Hans Bellmer: The Anatomy of Anxiety, MIT PRESS LTD, 2002. página 85.
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25. Sem título | 1935
    fotografia a preto e branco

26. The Doll | 1935
    fotografia a preto e branco

27. The Doll | 1935
    fotografia a preto e branco

28. The Doll | 1935
    fotografia a preto e branco

29. André Kertész – Distortion # 47 | 1933

30. The Doll | 1935
    fotografia a preto e branco
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Distortion, de 1933, Kertész joga com o reflexo de um espelho para alterar a configuração 

dos seus modelos. Uma destas fotografias (imagem 29) relembra vivamente a obra The Doll, 

de 1935. Existem textos da autoria de Bellmer, dedicados à simetria. Num dos seus estudos 

sobre este conceito, relata a experiencia que se pode vivenciar com a utilização de um 

espelho e a projecção do nosso ou de outro corpo sobre o mesmo.

 O desenho 34 pertence à serie Oeillades ciselées en branche  que executou no fim 

dos anos 30. Uma figura surge debruçada em cima de uma mesa, o seu corpo é de uma 

mulher – torneado e desenvolvido – porém o seu rosto arredondado, adornado por um 

cabelo encaracolado e um laçarote, são símbolos de uma idade mais tenra. As suas vestes 

são transparentes e, numa das mãos, segura uma maçã. Este desenho torna-se especial pela 

omissão de determinados membros (todos referentes ao lado esquerdo da figura) que são 

substituídos por objectos: a baguete simula o braço, o jarro forma um dos seios, a perna da 

mesa é simultaneamente a perna da jovem. Vê o corpo da mulher enquanto comida/refeição 

do qual se deleita e sacia a sua fome.

 A repetição de elementos ou de cenários no seu trabalho é soberba. Um dos 

elementos mais comuns é o laçarote nos cabelos de jovens moças (imagens 12, 15, 18, etc.), 

principalmente nas décadas de 30 e 40. O sapato mary-jane ou o sapato de salto alto também 

são duas das referencias. Tanto o primeiro adereço como o segundo, determinam, por norma, 

a faixa etária do seu utilizador. Nos  anos 30, as jovens ostentam ventres dilatados, uma 

alusão à gravidez (imagens 20, 22, 35, etc.). Fechado entre “quatro paredes” no seu atelier 

e posteriormente no Camp de Milles, devido aos conflitos das guerras e ao regime nazi, 

transportou também múltiplas vezes este seu mundo solitário para o papel. Os desenhos 

desta matéria mostram um espaço circunscrito, estilo masmorra, com paredes e chão em tijolo. 

O ou os compartimentos não parecem possuir portas de acesso ou de saída nem fontes de 

luz como janelas, apenas são incluídos enigmáticos vórtices e abismos. Extraordinariamente, 

reencontrou o padrão de tijolo que desenhou em tempos, mais precisamente no inicio da 

sua carreira, no edifício do Camp des Milles em 1939.

 Subterrâneo (imagem 33), executado sete anos depois da sua entrada no respectivo 

Camp de Milles, é um bom exemplo deste panorama. Composto pelas respectivas paredes 

e chão de tijolo, por um vórtice, uma escadaria para um nível inferior, e portas que não 

parecem conduzir a lado nenhum. Dentro deste espaço existe ainda: um alto-relevo, uma 

vagina sai do interior de um enorme falo, que por sua vez este emerge da parede, e ambos 

estão revestidos pelo que aparenta ser muco; a sua obra The Doll (na versão onde apenas 

possui dois pares de pernas ligados pela barriga); o contorno de uma garrafa na parede7; 

e uma mancha aterradora no canto inferior esquerdo (se observar-mos atentamente, 

conseguimos distinguir uma orelha humana no meio desta malha). Será este labirinto o reflexo 

do subconsciente de Bellmer? Posteriormente, adapta o padrão rectângular destas paredes 

nas suas figuras, tanto masculinas como femininas. Transforma-os em objectos escultóricos 

com corpos e rostos cobertos por tijolos (por exemplo: trabalho 20 e o retrato de Max Ernst, 

7   Nos anos 60, Bellmer teve sérios problemas com o consumo de álcool mas talvez esta situação fosse 

anterior a esta década.
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imagem 38).

 Após a morte de Margarete, para além de voltar as costas à sua pátria e de se mudar 

para a cidade das luzes, inicia também uma nova fase pictórica. As suas composições são 

compostas, não por uma protagonista como anteriormente sucedia, mas por múltiplas 

figurantes. Talvez um sintoma do seu desamparo emocional apesar dos vários casos amorosos 

aquando da sua viuvez. Desesperado por não encontrar na vida real a companheira idealizada, 

cria e recria no papel a mulher das suas fantasias utilizando diversos métodos.

 Um destes processos, o mais carniceiro de todos, consistia no corte e colagem de 

membros de diferentes mulheres (imagens 31 e 32). As obras deste carácter parecem saídas 

de um filme de terror. O artista focou-se meramente na arquitectura do corpo, não atribuindo 

qualquer tipo de identidade à mulher.

 Utilizou também a técnica de Arcimboldo, ou seja, construi um puzzle através do 

“amontoamento” de corpos femininos com o intuito de edificar um busto, também ele 

feminino (imagem 40). A sua fisionomia e a expressão serena do seu rosto parecem retiradas 

da estatuária da antiga Grécia. A sua frágil base, ou os vestígios dela, anuncia o seu inevitável 

desmoronamento.

 Durante esta sua “investigação”, emergem ainda as emblemáticas mulheres-

cefalópodes (imagens 36, 37 e 39). Os cefalópodes pertencem à família do polvo e das 

lulas. A junção deste ser animal com o ser feminino pode significar a atracção que Bellmer 

tem pelo sexo. Os vastos e múltiplos membros agarram-no e impedem a sua fuga. A sua 

obsessão pelo baixo-ventre é simbolizada pelas numerosas pernas e pela desvalorização 

do restante corpo. Representa ainda assim o rosto, não para identificar a “vitima” mas sim 

pelo prazer que obtém ao observar a expressão facial desta (nomeadamente, a agonia ou a 

satisfação). Esta noção vem já desde a sua segunda boneca e das suas particularidades de 

construção.

*

Década de 40

 Com o advento do seu segundo casamento com Marcelle Céline Sutter e o  

nascimento das suas filhas (gémeas), o seu trabalho sofreu um alteração que evoca mais a 

idílica pintura Renascentista. Elaborou distintas figuradas e paisagens que parecem extraídas 

dos quadros do século XVI (imagens 53 e 54). Reformulou um desenho antigo (imagem 21) 

onde faz alusão à maternidade. As obras desta época inicial do seu casamento, incluindo as 

de temática perturbadora, são de uma beleza estética inigualáveis. Infelizmente, esta fase 

não durou muito tempo. Em meados de 1945 e estando ainda casado, envolve-se com Nora 

Mitrani.

 Desconhece-se a natureza de ambos os relacionamentos, o que torna impossível 

concluir qualquer tipo de ligação entre o seu trabalho e o seu quotidiano, mas coincidência 

ou não, foi durante a sobreposição nesta fase se dedicou às temáticas que envolviam o sexo, 

a morte e o sadismo. A filosofia de Georges Bataille pode ter sido outro dos factores que 

contribuíram para este seu interesse.
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 Atrevo-me a atribuir este “desvio” ao relacionamento extraconjugal com Mitrani, que 

pousou inúmeras vezes em prole da arte de Bellmer.

 Bellmer expressa um sentimento obsessivo no trabalho 60, de 1944. Não lhe interessa 

o ambiente ou o espaço onde está e, hilariantemente, parece também não lhe interessar a 

identidade da amante retratada que partilha o seu leito. Apenas importa o órgão húmido que 

ela tem entre as coxas, onde deseja ter liberdade para cometer qualquer tipo de loucura. Por 

estes motivos, não perde tempo com os restantes “acessórios” presentes na acção, apenas 

retrata a explosão de prazer do momento. As diversas mãos podem ser sinónimo do desejo 

de posse que sente pelo sexo da personagem feminina, ou são a simples representação 

do acto dela (masturbação) e dele (apalpação) durante o “evento”. O posicionamento e a 

origem destas mãos diz-nos que Bellmer sente-se como se fizesse parte do outro ser. Está no 

interior da mesma, veste a sua pele. As mãos do lado direito da folha seguram dois volumes 

de formato oval, similar ao contorno dos testículos.

 Concentrou-se no conceito do amor e da morte (talvez por influencia do projecto 

que executou para Bataille) no ano de 1946. As obras desta fase são impressionantemente 

tenebrosas. O acto sexual é o elo de ligação entre os prazeres da terra e o fim da vida. Em 

todas as representações, ressalta o silêncio doloroso da mulher que trinca a própria língua 

para abafar os seus sons de agonia ou que exprime o estertor da sua existência (imagem 

66). O homem esquelético parece alimentar-se da companheira para sobreviver, não só 

devorando-a com a boca como também através do acto sexual.

 Na imagem 62 houve uma preocupação em incluir a perna esquerda da figura 

feminina para intensificar o sofrimento ou o prazer da mulher que “esperneia” para se libertar/

expressar o seu deleite. Um dos seus trabalhos (imagem 64) mais macabro é dedicado 

a Sade. Se nas restantes ilustrações, a mulher se encontra na fase adulta ( esta dedução 

provém do uso de saltos altos)  aqui surgem todas as fases do ser feminino, desde a nascença 

até à morte e posterior deterioração. Emprega a parede de tijolos (símbolo anteriormente 

referido nas décadas de 30 e 40) na figura fantasmagórica, no canto inferior direito. O homem 

representado em segundo plano, rejubila com a sua acção. Toda esta ideologia pode ser 

aplicada à sua vida: o que seria de Bellmer sem as suas amantes? Perderia o seu objecto de 

estudo. Utilizou-as como fonte de inspiração e como modelos para a criação de todas, e 

realço a palavra “todas”, as suas obras. A agressividade visual é idêntica ao quadro Saturno 

devorando um filho, de Francisco de Goya, mas neste caso o ser devorado é aparentemente 

a amante do personagem masculino.

 Bellmer ilustrou o livro Histoire de l’oeil, de Bataille. O conto relata a paixão entre 

dois adolescentes, o protagonista do sexo masculino e Simone (uma rapariga obstinada 

e promiscua), e as suas bizarras perversões sexuais. Com o decorrer da história, surge um 

triangulo amoroso entre o casal e uma amiga de ambos, Marcelle, uma jovem tímida e 

pura.

 A imagem 61 ilustra ambas as raparigas. Simone é a mítica mulher fatal, que seduz 

o protagonista e o restante elenco – e a nós, observadores – para obter o que deseja. 

Geralmente, leva-os a tomar atitudes perigosas e decisões irracionais. É mestre na arte da 

sedução, servindo-se da sua beleza e da tentação carnal para conquistar. Marcelle é o inverso 
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31. Ilustração para Petite Anatomie de l’inconscient           
    physique ou L’Anatomie de l’Image | 1957

32. Sem título | 1946
    grafite e guache

33. Subterrâneo | 1946
    grafite

34. Ilustração para Oeillades ciselées en branche
    1939
    heliogravura

35. Incendie à Marseille | 1939
    31 x 24 cm, grafite e guache branco sobre
    papel ocre



de Simone. Representa a castidade e a mocidade e ingenuidade, comuns de uma idade mais 

tenra. Apesar de serem inquestionávelmente personalidades distintas, o sexo oposto sente-

se atraído pelas duas. Bellmer representa exactamente esta questão. Inclui as duas figuas na 

mesma composição, diferenciadas pelos seus trajes e acessórios, mas unidas pelo órgão que 

as distingue o homem.

 Simone usa salto alto e olha directamente nos olhos do espectador, enquanto que 

Marcelle usa (como seria de esperar) o sapato mary-jane, o laçarote no cabelo e devido à 

sua inocência e vergonha prefere permanecer de costas voltadas para quem a vislumbra. 

Tanto Bellmer como Bataille são admiradores do aspecto colegial, típico de uma faixa etária 

bastante nova. O quase seu contemporâneo, Vladimir Nabokov, descreve também no célebre 

conto Lolita (1955), o mencionada fascínio que existe do sexo masculino por jovens na fase 

da puberdade. Surge, novamente, a analogia do sapato mary-jane e das meias abaixo do 

joelho.

 Existem três desenhos com figuras aparentemente hermafroditas, um deles é desta 

época (imagem 63). Os sapatos mary-jane dizem-nos que esta figura ainda é jovem. As suas 

coxas estão marcadas por duas grandes nódoas negras. De dentro do seu sexo sai um falo 

erecto. A jovem toca-lhe ao de leve, demostrando-se curiosa e intrigada com esta nova 

adquirição. A ausência dos testículos leva-nos a imaginar que debaixo desta pele feminina 

está um ser masculino e, por isso, os respectivos testículos permaneceram no interior do 

“fato”.

 What is always vital is that the image of a woman must have been ‘lived’ (experienced) 

by the man in his own body before it can be ‘seen’ by the man.8 Lichtenstein sublinha esta 

declaração de Bellmer, retirada do livro do autor de 1957, acrescentando que existem ainda 

parecenças fisionómicas entre o rosto do artista e o das suas bonecas dos anos 30. Esta 

vertente do auto-retrato do artista levanta questões sobre fetichismo trasvestido. Esta 

parafilia manifesta-se, em grande partes dos casos, através da “autoginefilia”9, significa que o 

individuo alcança a excitação sexual quando se imagina ou assume o papel e o pensamento 

da mulher. Estão também implícitos, nesta parafilia, comportamentos como o desejo de 

mudar de sexo ou o uso de vestimentas femininas.

 A data de execução deste trabalho coincide com o ano em que foi informado da 

morte do seu pai. Porventura, a noticia pode ter desencadeado sentimentos confusos que 

deram ou têm ligação com a temática abordada na obra anteriormente referida.

 A obra 67, encerra uma década de grande produtividade e criatividade e, 

simultaneamente, inicia o capitulo seguinte da sua vida, também ela repleta de grandes 

trabalhos e mudanças. Empregando a técnica de decalcomania que aprendeu com Óscar 

Domínguez, pinta um redondo e perfeito traseiro  de contornos idênticos aos de uma maçã, o 

fruto proibido. Os sapatos de salto alto marcam o amadurecimento das suas musas, presentes 

nos trabalhos dos anos 40. As duas intrigantes manchas negras permanecem incógnitas 

8   TAYLOR, Sue, Hans Bellmer: The Anatomy of Anxiety, MIT PRESS LTD, 2002. página 90.

9   American Psychiatric Association, DSM-IV-TR: Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações 

Mentais, 4ª edição, Lisboa: Climepsi Editores, 2002. página 574.
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36. Muse Cephalopod | 1939-1940
    40 x 49 cm, grafite, guache e aguarela

37. La Céphalopode | 1965
    água-forte

38. Retrato de Max Ernst | ?

39. Sem título

40. Mille filles | 1939
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para mim, mas transportam-me para um cenário de dominação/controlo: a protagonista é 

submetida à posição em que se encontra por imposição de outra personagem, retratada por 

um par de mãos ou de luvas de cor escuras. Pode ser interpretado como um sinonimo do 

autoconhecimento e confiança que sentia de si mesmo.

*

Década de 50

 Soltando-se das suas frequentes representações das ninfas que habitavam as suas 

fantasias, debruça-se sobre o retrato. No inicio da sua carreira, também retratou uma serie 

de raparigas, com idades compreendidas entre os 8 e os 10 anos. Possivelmente, com o 

intuito de estudar minuciosamente a fisionomia desta geração pela qual parecia sentir-se 

atraído e, obviamente, para praticar e melhorar os seus dotes artísticos. Observando os 

trabalhos desse período e os da época mais recente, torna-se evidente a evolução técnica do 

artista. Os desta segunda fase são menos grotescos e possuem um traço seguro e sublime. 

É também visível o seu conhecimento anatómico (neste caso da estrutura óssea do crânio 

humano). Uma escolha de certa maneira mais madura, no sentido em que finalmente parece 

dar mais importância ao mundo palpável que o rodeia. Importa ainda destacar que nesta 

respectiva época os caminhos de Bellmer e de Zürn se cruzaram (este factor pode talvez 

explicar a preferência pelo real ao invés do habitual mundo imaginário).

 Entre a série de retratos que executou em meados da década de 50, constam três 

retratos, que considero,  relevantes de se analisar: o da sua mãe (imagem 47), o de Unica Zürn 

(imagem 51), e o de Henri Michaux (imagem 50). O primeiro foi executado com simplicidade. 

A limpidez e a precisão do traço demonstram o valor que o artista detinha sobre esta figura, 

não se atrevendo a ir para além do contorno e do concreto. O suporte amachucado pode 

ser propositado e representa as “marcas” que a vida deixou sobre esta mulher. O retrato 

da sua companheira é de longe o mais contrastado e o mais amarrotado. Com poucos 

apontamentos de luz, o negro domina na composição . O seu olhar parece perdido como se 

estivesse absorvida nos seus pensamentos. Finalmente, o último retrato, dá-nos a conhecer 

o presumido amante de Zürn. A folha está imaculada e o contorno da cabeça foi delineado 

com perícia e espessura. Possui ainda apontamentos de luz feitos com lápis branco. Não 

são perceptíveis os seus olhos, parecem vazios. As rugas vincadas denunciam a sua idade já 

avançada. Por alguma razão, vejo parecenças fisionómicas entre Michaux e Bellmer: a linha 

das sobrancelhas, os finos lábios, e o pouco cabelo.

 Existe ainda um auto-retrato a óleo (imagem 41), executado na mesma fase dos 

retratos anteriores. O rosto de Bellmer está inerente no corpo de Zürn e o seu pescoço 

parece degolado pela vagina da sua companheira. O mamilo da respectiva parece estar em 

ferida tal como nas fotografias de Unica Tied Up. O artista parece considerar-se superior à 

mulher, representou-se no primeiro plano enquanto que o rosto de Zürn surge em segundo 

plano. Contudo, representa o baixo-ventre feminino ao lado do seu rosto.

 Retrata-se novamente com Zürn, em 1961 (imagem 49). Desta vez, a sua cabeça está 

integrada no sexo da sua parceira: o olho e a vagina são um só elemento. A relação de 

ambos era baseada no amor carnal, pelo menos para Bellmer. Em 1963, volta a repetir o 
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41. Retrato de Hans Bellmer e de Unica Zürn | 1955
    81 x 55 cm, óleo e colagem de rendas

42. Retrato de Hans Bellmer e de Unica Zürn | 1963

43. Fotografia da série Unica Tied Up | 1958
    Revelada por Roger Vulliez (1983), impressão em Gelatina de Prata
    
44. Fotografia da série Unica Tied Up | 1958
    Revelada por Roger Vulliez (1983), impressão em Gelatina de Prata
    
45. Fotografia da série Unica Tied Up | 1958

46. Le Surréalisme, même | 1958
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47. A mãe do artista ou Maria Bellmer | 1954
    óleo sobre papel chiffon

48. La Toupie | 1956
    óleo sobre cartão

49. Retrato de Hans Bellmer e de Unica Zürn | 1961

50. Henri Michaux | 1957
    60 x 40 cm, grafite

51. Unica Zürn | 1956

52. 1961?

47 50 51

48
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52
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feito (imagem 42). Carregado de tristeza, o rosto de Zürn foi simplificado, o que parece 

demonstrar um certo desinteresse pela identidade desta. O importante está entre as suas 

pernas. A sua vagina é simultaneamente um olho, como no trabalho anterior. O liquido que 

segrega de ambos tanto pode significar lágrimas como o fluido vaginal. O olho semicerrado 

expressa infelicidade e o seu olhar está direcionado para o rosto da figura que está atrás 

de si. A boca de Zürn não é visível e talvez este aspecto seja propositado. A omissão do 

instrumento vocal é uma metáfora do silêncio e afastamento da sua amante.

 A obra 48 é uma (ou talvez seja mesmo a única)  das raras peças de Bellmer existentes 

em Portugal. Pertence à colecção do CCB, sobre a qual o museu escreveu a seguinte 

descrição:

 Os ossos da bacia, em cima, parecem uma espécie de cabeça em forma de máscara, 

que observa o espectador. Coroa uma sucessão de quatro membros constituídos por 

tíbias, fémures, rádios, cúbitos, clavículas, perónios ou úmeros, reunidos por articulações. 

Algumas formas redondas, músculos, seios, estão ligadas a este esqueleto. Em baixo, 

um pé ou uma mão agarra um cone em equilíbrio sobre uma base. Reconhece-se quase 

53. Paysage 1800 | 1942
    60 x 51 cm, grafite
54. Sem título | 1942  

53

54



uma máquina com braço articulado concebida por um engenheiro. A precisão técnica 

de desenhador industrial de Hans Bellmer confere um realismo glacial a este pião com 

forma humana. Vários desenhos deste período são sequências de articulações e de 

ossos colocados em todos os sentidos, como se Bellmer inventasse um novo tipo de 

forma humana.

 Numa das ilustrações para o seu livro L’Anatomie de l’Image, de uma mestria notável, 

a partir dos contornos de uma mulher Bellmer faz brotar um órgão sexual masculino (imagem 

65). Apropriando das linhas que delineiam os seios, o tronco e de uma das nádegas da 

personagem, faz emergir o genital do sexo oposto. Propositadamente ou não, a posição 

adoptada pela mulher proporciona a representação da virilidade do órgão. Este desenho 

também pode estar relacionado com os restantes trabalhos que apresentam a junção dos 

dois sexos num só corpo – hermafroditismo.

 Levou muitas vezes as suas fantasias ao extremo. Adepto da técnica shibari e das suas 

vertentes, ilustrou e possivelmente executou esta prática inúmeras vezes, como aconteceu 

no ano de 1958, com o trabalho fotográfico Unica Tied Up. Efectivamente, de cunho 

sadomasoquista, Zürn surge amarrada, recordando sordidamente um pedaço de carne 

para assar10 (imagens 43, 44 e 45). A intenção do artista ultrapassa a prática do bondage 

ou o simples retrato da sua companheira ou do corpo feminino. Sue Taylor relaciona este 

fascínio de Bellmer pelo bondage11 como tendo origem num trauma passado: sentimento 

de abandono.12 O fulcral “desmame” na infância e, novamente, no inicio da fase adulta, 

aquando o jovem deve assumir a sua independência, podem ter marcado Bellmer. Este 

plausível trauma pode explicar o seu apego a objectos e o receio tenebroso da perda dos 

mesmos. Ambas as suas bonecas dos anos 30 exibem igualmente este padrão (por exemplo, 

o facto de ter materializado uma fantasia). A evolução do individuo é acompanhada pelo 

crescimento deste medo. Numa fase mais avançada poderá então surgir a corda, instrumento 

que reforça o apego pelo objecto querido e possibilita a paralisação total do mesmo.

 Por volta desta época, existem especulações sobre uma possível crise pela qual a 

relação de Bellmer e de Zürn estaria a atravessar. Consta-se que sua companheira e o seu 

amigo, Henri Michaux, estariam envolvidos intimamente. Caso o boato seja fidedigno, é 

possível que o artista tenha, inconscientemente, expressado através do bondage o medo 

que tinha de perder o seu objecto amado – Unica Zürn.

 Uma das fotografias desta série, Unica Tied Up, foi editada para a capa da revista 

Le Surréalisme, même 4 (imagem 43). Ao delinear severamente os contornos da figura 

dissimulou a verdadeira identidade e forma do ser, nesta caso, um corpo feminino. Como se 

isto não bastasse, o título original Keep in a cool place induz-nos para a existência de uma 

possível atitude necrófila por parte do artista. O choque apodera-se daquele que vislumbra 

as ditas imagens. Se restavam dúvidas sobre as supostas parafilias de Bellmer, as quais 

10   TAYLOR, Sue, página 186 e GRAMARY, Adrian, página 49.

11   Prática sexual que envolve o aprisionamento de um dos parceiros com cordas, correntes, etc.

12   TAYLOR, Sue, Hans Bellmer: The Anatomy of Anxiety, MIT PRESS LTD, 2002. página 186.
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55. La petite fille sur canapé noir | 1960

56. Sem título | 1964
    22 x 17 cm

57. Tête de mort et jeune fille | 1963
    67 x 52 cm, grafite

58. Ilustração para Madame Edwarda (Georges
    Bataille) | 1965
    18.5 x 8 cm, ponta seca

59. Tête de mort | 1961
    grafite sobre papel quadriculado

55 56 58

57 59



compulsivamente ilustrou, a obra em questão (aparentemente) confirma a sua condição.

*

Década de 60

 O único trabalho (dos que constam nesta investigação) que parece fugir ao 

enquadramento e registo habitual de Bellmer foi produzido no inicio dos anos 60 (imagem 52), 

durante a sua relação com Zürn. A “desorganização” da figura assemelha-se às composições 

singulares dos desenhos da sua companheira. A multiplicação dos olhos é um símbolo singular 

de Zürn, sobretudo nos últimos trabalhos. O típico gesto fluido do artista é substituído por 

um traço rígido e o encaixe dos elementos parece excessivamente pensado e não intuitivo. 

A desarmonia da figura perde a beleza à qual nos acostumou e, devido às diversas camadas 

e sobreposições, o desenho tosco e confuso aparenta ser mais uma espécie de tentativa ou 

experiência. 

 O voyeurismo e a iniciação dos prazeres da carne podem ser duas leituras para o 

desenho 55. Ao fundo do compartimento, está uma figura bastante jovem (sapatos mary-jane, 

feições juvenis, e o seu peito parece estar ainda em formação) recostada num canapé. No 

primeiro plano, a penetração crua parece prender o seu olhar. A curiosidade pela descoberta 

sexual está carimbada na sua expressão facial. A total ausência de roupas e de pele ajudam-

na a conhecer e a ter noção do jogo sexual que existe entre os dois sexos. Como em muitas 

das suas composições, Bellmer posiciona a mulher com as mãos e os joelhos no chão e o 

homem, em cima dela, dominando-a. Com um olhar mais atento, percebemos que existe 

ainda a estimulação do ânus masculino, mas devido ao excesso de informar do desenho, a 

matéria ou o objecto que o estimula permanece incógnito.

 A questão da morte emerge em muitos dos seus trabalhos, referida anteriormente 

nos anos 40 (devido a projectos como Histoire de l’oeil e sobre o mediático Marques de 

Sade) e no inicio desta década. A morte da sua mãe, em Dezembro de 1959, pode ser uma 

das razões para o ressurgimento desta temática. Bellmer viveu momentos complicados nesta 

fase, para além do acontecimento referido anteriormente, teve ainda de lidar com o estado 

psicótico de Zürn, o possível caso amoroso desta com Henri Michaux, e com o seu consumo 

abusivo de álcool. Porém, este tema pode também ser visto como uma manifestação do seu 

transtorno sadomasoquista.

 Explorando o respectivo conceito sobre a morte, sobre papel quadriculado, Bellmer 

ilustra e compõe ambos os órgãos sexuais (feminino e masculino) com o intuito de “edificar” 

uma caveira (imagem 59): os testículos ou ovários representam a cavidade que contém 

nomeadamente os olhos; as fossas nasais são caracterizadas pela vagina; os contornos da 

mucosidade que escorre da vagina desenham a dentição; e o osso zigomático (aquele que 

dá forma às maçãs do rosto) é interpretado por um par de seios. Bellmer apresenta-nos 

aqui o ciclo da vida: o nascimento, a reprodução e a morte (um tema bastante abordado 

por Bataille nos seus livros). O esperma que brota do pénis simboliza o inicio da vida. A 

reprodução está subentendida na junção dos dois sexos. Por fim, a morte é apenas uma 

aparição fantasmagórica concebida pela composição e justaposição dos restantes órgãos. 

Esta ilusão óptica representa também o perfeito hermafroditismo vinculado ao pensamento 
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60. 1944
    25 x 16.2 cm, água-forte

61. Sem título (plate 1 for Histoire de
    l’oeil de Georges Bataille) | 1968

62. 1946
    grafite

63. Sem título | 1946-47
    24.9 x 16.4

64. Sem título (pour Sade) | 1946
    25 x 21.5 cm, grafite e guache branco

65. Femme-phallus | 1956-57
    22 x 27.5 cm, tinta sobre papel

66. L’amour et la mort | 1946
    22 x 26 cm, grafite

67. Sem título (Bottines) | 1949-50
    46 x 44 cm, óleo sobre papel
    (decalcomania)
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68. Les infortunes de la vertu
    (Petit traité de Morale) | 1966-68

69. Les crimes de l’amour
    (Petit traité de Morale) | 1966-68

70. Les cent vingt journées de sodome
    (Petit traité de Morale) | 1966-68

71. L’aigle mademoiselle
    (Petit traité de Morale) | 1966-68

68 70

69 71



de Bataille sobre a transgressão do amor. Mais tarde, representa a união entre uma jovem e a 

morte (imagem 57). Uma figura feminina emergida do submundo abraça uma jovem rapariga 

que, ao que aparenta, tenta soltar-se deste corpo que a aprisiona. A jovem é de uma beleza 

soberba: os cabelos são adornados por perfeitos caracóis, as suas meias são sugestivas, e 

possui ainda uns arredondados (e vistosos) glúteos.

 A imagem 58, é talvez a ilustração mais interessante que elaborou para a obra 

Madame Edwarda. Continuando a mesma linha de pensamento que aplicou nas suas figuras 

cefalópodes dos anos 30 e empregando o jogo de construção que usou em outros desenhos 

(como por exemplo no trabalho 59), simplifica ainda mais a noção de mulher. Emparelha a 

silhueta deste ser aos contornos do seu próprio sexo: o rosto e o clitóris são só um elemento; 

os cabelos dão lugar aos pelos púbicos; o umbigo é sugerido pela uretra; a orientação 

propositada das pernas delimita os lábios da vagina; e por fim, a entrada do respectivo 

orifício é também o órgão genital da figura.

 Entre 1966 e 1968, desenvolveu e publicou a sua obra Petit Traité de Morale. Os 

desenhos presentes neste livro foram executados através da sobreposição de imagens mas 

ilustram diferentes acções no mesmo cenário. Por exemplo, o fundo da imagem 68 é o mesmo 

da imagem 69. O mesmo acontece com a figura da imagem 70 que surge na imagem 71.

 A ideia ou o acto de penetrar é bastante visível nesta época. Estranhamente, os 

trabalhos das décadas anteriores dão ênfase ao corpo feminino isolado e aparentemente 

puro/intocado. São raros os que ilustram de forma transparente o acto sexual propriamente 

dito. A imagem 55 ilustra ambas as situações mas as subsequentes imagens (especialmente, 

na obra Petit Traité de Morale) demonstram maior preocupação pelo acto selvagem e sem 

quaisquer constrangimentos da copulação. Existem ainda três desenhos (imagens 69, 70 e 

71) que fazem alusão à actividade sexual em grupo. Nestas orgias, vários parceiros do sexo 

masculino partilham uma única mulher (imagem 69 e 71). A preocupação de Bellmer pela 

acção é evidenciada pelo tratamento gráfico/estético utilizado: os protagonistas interpretam 

o papel de figurantes e como tal os seus contornos são subtis enquanto que os órgãos 

genitais possuem linhas fincadas e são o foco principal das composições.

 A questão do hermafroditismo volta a emergir nesta obra, com uma pequena 

diferença da imagem 63 de 1947, as figuras mais recentes não expressam sentimentos de 

estranheza perante o falo que brota das suas vaginas. Aliás, demonstram um total à vontade 

com a sua singular fisionomia. A aparência angelical da figura central (imagens 70 e 71) é 

contrariada pelo sorriso atrevido que esboça, pela pose recostada, pela abertura das suas 

pernas, e para rematar, pelo assombroso e escandaloso apontamento da saia arregaçada 

pelas suas próprias mãos.

 A jovem da imagem 19 é talvez das figuras femininas mais “velhas ou maduras” que 

podemos encontrar na sua obra. O rosto possui traços bastantes definidos (denunciadores 

de uma idade mais adulta), os habituais cabelos encaracolados foram trocados por cabelos 

lisos, e os seus seios fartos são sem sombra de dúvida de uma mulher já formada. Bellmer 

amadureceu a figura feminina, acrescentando-lhes curvas voluptuosas e concebendo-

lhe uma estrutura mais robusta Há também a distinta  diferença do interior desta jovem 

comparativamente ao desenho 18. Se anteriormente Bellmer se focou no ventre, agora com 
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uma idade avançada, foca-se no baixo-ventre. Um falo de dimensões colossais apodera-se 

da figura. Ou a figura, faminta, absorve e funde-se no órgão sexual masculino? Lê-se no rosto 

da mesma, de forma clara, a vontade que esta têm em oferecer os seus lábios ao seu parceiro 

(sexo oral), perceptivel pela inclinação da cabeça e pela respectiva língua.

 O pormenor da porta semi-aberta é intrigante, mas revela-nos o espaço onde decorre 

a acção. A porta encontra-se num nível superior relativamente à figura, o que pode significar 

que a acção decorre numa cave. O secretismo e o tabu do acto presente nesta composição 

é evidenciado pelo compartimento onde se realiza o mesmo: um compartimento abaixo do 

solo longe dos olhares de terceiros. Neste ambiente a jovem pode-se despir dos preconceitos 

sociais e entregar-se livremente à prática sexual. A porta entre aberta pode significar que 

nem sempre o que fazemos em privado fica à “porta fechada”, ou seja, em segredo.

72. Blatt aus der 5 - Teiligen folge «analogien» | 1971
    26.2 x 19.9 cm

73. Solitude | 1972

74. La demie poupée | 1971
    90 cm, madeira, tinta e assemblage

75. Salvador Dali - Soft construction with boiled beans
    (Premonition of Civil War) | 1936

7273 74

75



Década de 70 

 Como em tantos outros trabalhos, Bellmer desenhou umas longas e sinuosas pernas 

femininas, e no lugar do genital da respectiva figura, desenhou um olho. Os retratos que 

produziu da sua companheira, continham por norma um pedaço de Bellmer (geralmente, 

representava um dos seus olhos). Neste desenho (72) de 1971 o olho foi realçado relativamente 

a todos os restantes elementos da composição. Comparativamente aos desenhos anteriores 

mas de temática similar (imagens 42, 49, etc.), a expressão do olhar desta obra é penosa 

e envelhecida, possui também mais rugas do que o habitual, e um inchaço que denuncia 

o cansaço ou o pós-choro incessante do protagonista. É também este o único elemento 

que tem um aspecto mais “acabado”, tudo o resto – os vários vultos femininos com os seus 

sapatos de salto alto – não passam de meros fantasmas.

 Numa primeira observação fugaz, o posicionamento e a ausência do tronco e 

membros superiores da figura 73 recordou-me o quadro Soft Construction with Boiled Beans 

(Premonition of Civil War), de Dali. O rosto enrugado e o contorno da boca denunciam a 

angústia que se apodera da personagem.  

 No mesmo ano, concluí a sua obra La demie poupée (imagem 74). Uma escultura 

bizarra pela sua forma e pela sua “expressão” facial. Semelhante às suas antigas bonecas 

do inicio da sua carreira mas distinta pela morbidez do seu corpo. Desprovida de um rosto 

humano é constituída apenas por um braço, uma perna, um seio, um tosco tronco, e uma 

boca. O misterioso golpe no topo da cabeça confere-lhe um aspecto fálico, contudo parece 

tratar-se de um rosto humano devido à pequena boca representada.

 Os três trabalhos mencionados nesta época são posteriores à morte de Zürn. 

Todos evocam sentimentos como tristeza e essencialmente vazio, insinuados pela ausência 

de “peças” (como membros ou elementos do rosto) ou pelas emoções que cada figura 

transmite.
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Zürn aproveitou os seus internamentos para desenhar freneticamente. Alguns aspectos 

da arte-terapia, da Arte Bruta e do movimento Surrealista – ao qual estava ligada – 

orientaram o seu trabalho e podem-nos também ajudar a interpretar retrospectivamente 

as suas obras. Falta contudo uma peça crucial para estas conclusões sejam objectivas: o 

testemunho da autora. Apesar de ter sido internada diversas vezes e de ter criado nesses 

respectivos espaços, não houve qualquer tipo de acompanhamento ou de reflexão por algum 

psicólogo, terapeuta, psicanalista ou psiquiatra do trabalho artístico de Zürn. 

 Os doentes que durante os seus internamentos frequentam actividades que lhes 

possibilitam exercitar os seus mecanismos criativos demonstram ter uma mente e um espirito 

mais calmo e “saudável” do que os restantes doentes. As actividades realizadas pela arte-

76. Sem título | 1956
    24.1 x 18.4 cm, tinta e guache
    (desenho rasgado, remendado por Hans Bellmer)

77. Alle guten Geister! (Hexentexte) | 1954
    15.7 x 22.8 cm, tinta

78. La Serpenta | 1957
    49.8 x 49.8 cm
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terapia têm em vista a terapia do sujeito. Os trabalhos plásticos são a fonte de conhecimento 

tanto para o doente como para o analista mas principalmente para os pacientes que têm uma 

grande dificuldade a nível da comunicação. A verbalização não deixa de ser essencial entre os 

dois participantes, contudo o criador transmite, inconscientemente, mensagens e emoções 

subliminares para o papel. Estes símbolos, por vezes invisíveis aos olhos do seu criador, são 

visíveis e interpretados pelo terapeuta. A essência da arte-terapia está na combinação da 

linguagem oral com a linguagem plástica/artística. Interligada a este campo está também a 

Arte Bruta, que teve o seu inicio nos anos 60 pelo líder do movimento, Jean Dubuffet. Tal 

como as restantes vanguardas rejeitou os modelos tradicionais da arte, inaugurando um 

novo critério: a aceitação de artistas ou de obras executadas por crianças, doentes mentais, 

e por todos aqueles que não constavam nos parâmetros antigos da arte. Os criadores são 

estimulados pelos seus traumas, as suas psicoses, ou até mesmo pela sua ingenuidade (como 

acontece na pintura infantil). São obras reveladoras do subconsciente.

 Zürn desenhou compulsivamente durante a época em que conviveu com Bellmer, 

mesmo assim, o seu traço nunca chegou a atingir o nível considerado “académico”. 

Inicialmente mais rígido, torna-se despreocupado e fluído com o tempo. Uma característica 

interessante dos seus desenhos é o facto de todas as figuras serem assimétricas (que a 

meu ver não se deve à sua falta de habilidade e conhecimentos e como tal é um gesto 

propositado da autora). Aqueles que são inexperientes na mestria do desenho tendem a 

construir elementos simétricos. Por exemplo, quando desenham um rosto, tentam desenhar 

os olhos do mesmo tamanho (simétricos) num rosto de frente (novamente, a simetria). Este 

esquema ajuda o individuo a ter uma melhor noção do real, mas com o tempo e o desvanecer 

dos constrangimentos iniciais o processo criativo altera-se. Em contrapartida, Zürn iniciou a 

sua carreira artística já com uma idade avançada. Mesmo não tendo o à vontade, acima 

referido, tem uma visão mais sábia dos objectos e do mundo em seu redor relativamente a 

uma criança. Repetiu incessantemente diversos elementos nas suas obras, como serpentes, 

garras, chagas, espirais, um animal estranho que por vezes se assemelha a um bode ou a um 

alce, entre outros. A serpente tem a conotação de ser um animal perigoso e matreiro. Para 

o povo Maia, este animal representava o elo de ligação entre o mundo espiritual e o mundo 

físico. O seu vulto emergia nas visões místicas, celebradas durante os rituais. Para a religião 

cristã, simboliza o pecado, a traição e o poder da persuasão (basta recordar a passagem 

do Jardim do Éden, com Adão e Eva). As chagas parecem representar feridas latejantes 

que se vão espalhando pelo suporte, uma possível metáfora da sua deterioração mental 

ou da decadência do seu relacionamento1. A ausência de perspectiva e de uma referencia 

espacial (linha do horizonte, por exemplo) também é constante. É rara a sua preocupação em 

determinar o ambiente circunscrito onde estão inseridas as figuras.

 Na sua vasta obra, existem ainda trabalhos aparentemente sem qualquer significado. 

Grandes construções orgânicas, repletas de arabescos, e que não possuem nenhum 

elemento perceptível existente no mundo real. Há um em particular (imagem 84), de cunho 

1   Neste período, tanto Zürn como Bellmer atravessavam um período negro nas suas vidas que poderá ter 

afectado a relação de ambos (por exemplo, Zürn estava cada vez mais afundada nos seus delírios e Bellmer 

padecia de alcoolismo).
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mais feminino, que pela sua delicadeza e ornamentos recorda um bouquet de flores ou uma 

única flor mas de grandes proporções. No final da figura, e separada pela mesma, Zürn 

escreveu a seguinte frase La liberation de l’esperance c’est la liberté total. Os temas florais 

foram representados compulsivamente por uma outra artista, Séraphine Louis (1864–1942), 

também ela com graves problemas psicológicos.

*

Década de 50

 No dizer do médico psiquiatra, Adrian Gramary, a obra de Zürn resume-se a: traço 

denso, obsessivo e repetitivo, fantásticas criaturas: quimeras, híbridos de animais, plantas 

e humanos, ou seres bizarros reticulados que nos fazem pensar em constelações, animais 

abissais ou organismos microscópicos.2

 Os seus desenhos demonstram agressividade, neles figurando dentes, dedos longos, 

unhas afiadas, explosões, trovões, garras de animais, etc. Outra vertente deste sintoma, 

pode passar pela figuração de monstros antigos e quimeras de feições aterradoras.3 As 

composições , através de ângulos e contornos aguçados, transmitem tensão para aqueles 

que as observam. Aspectos latentes na obra de Zürn Os autores, Marcel Assael e Rivka 

Parciack, do artigo Symbolic Expression of Agression in the Spontaneous Paintings of 

Psychiatric Patients, realçam a importância do paciente canalizar a sua agressividade para o 

papel, uma vez que este sente-se mais calmo após uma criação.

 Pinta a agressividade e a depressão que não consegue verbalizar. A sua raiva não é 

dirigida a terceiros mas a si própria (que, mais tarde, desencadeou a sua auto-destruição). 

No âmbito do  relacionamento amoroso Bellmer era o detentor do poder e Zürn, de 

personalidade mais frágil, submetia-se aos desejos do seu companheiro. No entanto, nem 

sempre deveria compactuar com tudo o que este decretava e isso parece reflectir-se nos 

seus trabalhos. A sua perturbação mental diagnosticada com uma possível esquizofrenia, 

teria entre os sintomas psicóticos, como vivências de influenciamento do pensamento (roubo 

do pensamento, inserção do pensamento e difusão do pensamento)4

 Apesar de ter iniciado o seu percurso artístico com Alexandre Camaro, com quem 

se envolveu antes de Bellmer, não se lhe conhecem obras desta época. Todos os trabalhos 

a que podemos ter acesso foram executados entre 1953 e 1970, ou seja, com a presença 

de Bellmer na sua vida. O artista surrealista impulsionou a carreira de Zürn e integrou-a em 

inúmeras exposições individuais e colectivas. A sua relação com Bellmer, que na época já era 

um artista de renome no grupo surrealista, trouxe-lhe algum prestígio no meio.

2   GRAMARY, Adrian, Unica Zürn, a Alucinada Subtil, Saúde Mental, vol. XI, nº 2, Março/Abril, 2009. 

páginas 48-51. página 50.

3   7th International Congress of Psychopathology of Expression, Boston, 1973, Transcultural Aspects of 

Psychiatric Art, vol. 4 - Psychiatry and Art, Basel: S. Karger, 1975. página 6.

4   SAMPAIO, Daniel, FIGUEIRA, Maria Luísa, AFONSO, Pedro, Manual de Psiquiatria Clínica, Lidel, 2014. 

página 171.
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 Hexentexte (1954), foi o primeiro livro de Zürn a ser publicado. Incluía desenhos, 

anagramas e um pós-escrito de Bellmer. O estilo naïve dos desenhos e a escolha pelo jogo 

de palavras denuncia a “contaminação” pelo universo surrealista ao qual foi apresentada 

por intermédio do seu companheiro. Como unha e carne, o universo de cada um dependia 

do outro. A influencia estendia-se a todos os sectores pessoais e profissionais. A influencia  

reciproca de um sobre o outro materializaram-se numa cumplicidade e partilha de interesses. 

O pensamento surrealista instalou-se no estilo de vida do casal.

 O desenho 76 (1956) é impressionante pela sua beleza macabra. Todas aquelas mãos 

com unhas afiadas que nascem do vazio, as infindáveis caras que são rasgadas pelas garras, 

a mancha acinzentada no centro da composição de onde brotam os rostos e as mãos. Não 

existem quaisquer vestígios do corpo ou de outras partes do corpo. As duas caras no canto 

superior direito distinguem-se das restantes. Estão também vinculadas mas de uma forma 

diferente. Enquanto as outras  que se misturam e não se percebe o início ou o fim dessa 

junção, estas são independentes, cada uma com as suas características, e é visível o seu elo. 

No meu entender, a face da esquerda possui traços fisionómicos do sexo masculino e a face 

do lado direito pertence ao sexo feminino. Há detalhes fascinantes que me levam a inquirir 

sobre a identidade  destas duas figuras: o suposto homem não possui cabelo mas as suas 

sobrancelhas são fartas e a aparente mulher assumiu uma postura de “apêndice” do macho 

(ele está de frente para nós e ela de três-quartos), há ainda uma mão que lhe cobre a boca. 

Será este um retrato seu e do seu companheiro?

 Como já foi referido anteriormente, as serpentes são uma constante nas suas 

composições. Na imagem 78, surgem emaranhadas umas nas outras e todas de cores 

diferentes. Apesar da obra ter o título deste animal, existem na verdade outros seres no 

meio do tumulto: uma espécie de lagarto de cor azul com um par de patas a mais do que 

era suposto, e um polvo pintado de cor-de-rosa velho. Os seus trabalhos finais, voltam a 

destacar-se pela inserção das serpentes no ambiente.

*

Década de 60

 Entre 1957 e 1959, a sua integridade psicológica começou a desmoronar-se. Antes de 

isto ocorrer, há registos da sua participação nos “estudos/experiencias” artísticos de Henri 

Michaux. Talvez o consumo de mescalina, juntamente com outros factores, despoletaram a 

psicose de Zürn, que lamentavelmente a acompanhou até ao resto da vida. Para a execução 

do seu trabalho, Michaux utilizava tinta-da-china. O padrão em alguns dos seus trabalhos 

(imagens 81 e 83) é similar ao desenho 82 (1960) de Zürn. A história repete-se com Bellmer. 

Existem linhas e apontamentos que são característicos do trabalho do artista, como o olhar 

(imagens 42 e 72), e que são copiados por Zürn (imagem 79).

 A decadência do seu estado emocional e psicológico é bem visível nesta década. 

Internada múltiplas vezes, fez do desenho o seu processo terapêutico. Serviu-se do seu 

diário gráfico para comunicar com o mundo exterior e expor o que havia de mais íntimo no 

seu pensamento alienado.
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79. Sem título | 1960’s
    51.1 x 67.0 cm, tinta e guache

80. Sem título | 1963
    68.9 x 56.2 cm

81. e 83. Henri Michaux - Mescaline Drawing | 1962-64

82. Sem título | 1960
    14.5 x 20 cm, (desenho rasgado, remendado por Hans Bellmer)

84. La liberation de l’esperance c’est la liberté total | 1961

85. Sem título | 1960
    32.9 x 25.2 cm, tinta e colagens

86. Sem título (Der Geist aus der Flasche) | 1960
    32.9 x 25.2 cm

87. Sem título | 1963
    50.2 x 65.1 cm

88. Sem título | 1967
    21 x 27 cm

89. Sem título | 1960’s
    49.5 x 64.8 cm, tinta, guache e aguarela
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90. Almada Negreiros - auto-retrato | 1943

91. Almada Negreiros | 1918

92. En Permission | 1962

 Com o tempo as suas figuras e criaturas são mais bizarras, bem como a estruturação 

das mesmas. A evolução da doença alterou-lhe a percepção do real. Os rostos agora 

sobrepõem-se, como se representassem distintos indivíduos num só. Se o Cubismo explorou 

e representou os vários ângulos de uma figura em apenas um desenho, Zürn transmite-nos 

as várias “facetas” de um único sujeito no mesmo desenho. Dividiu-as em duas categorias: as 

feições exteriores, semelhantes ao aspecto do ser humano, e as que correspondem ao lado 

obscuro e interior do Homem, transfigurando-o em criaturas monstruosas. Inconscientemente, 

estas aparências são aparentemente uma espécie de auto-retratos seus e da sua vida. Por 

norma, as figuras são assexuadas. São raras as menções sobre a identidade sexual de algum 

93. Sem título | 1959
    45.1 x 61.9 cm, tinta e guache

94. 1965

90 91

92 94

93



ser, seja ele humano ou animal. Salvo as duplas figuras, surgem divididas em duas metades, 

mas assimétricas. Geralmente uma das metades é dominante, sendo a outra recessiva. A 

dominante é maior, mais robusta, e com um aspecto mais finalizado. A recessiva é menos 

composta, com poucos detalhes ou adereços, e por vezes parece inacabada (como se se 

tratasse um mero esboço). Estas apresentam dimorfismo sexual5. Os machos assumem uma 

posição dominante e as fêmeas uma postura submissa. Um bom exemplo desta conjectura 

é a imagem 88. A figura da esquerda é sem dúvida alguma a dominante. Para além das 

características referidas anteriormente, possui ainda um ar de regalo expresso no olhar 

semicerrado, bem como um tratamento de “pele” visualmente mais bonita e ornamentada 

do qual a sua parceira não usufruiu. A fêmea dirige um olhar severo para a outra figura, mas 

esta parece estar alheia ao ataque paralelo. Existem ainda dois aspectos importantes: o 

macho de boca aberta denuncia a sua fome, possui mandibulas perigosas mas as suas patas 

são inofensivas; enquanto que a fêmea possui patas aguçadas mas não parece existir sinal 

da boca. Esta ideologia recorda os trabalhos de Bellmer de 1946 (imagens 62, 64 e 66), onde 

são representados homens devorando mulheres e o retrato do casal (imagem 42) de 1963, 

no qual também a artista surge sem lábios.

 Em 1960, executou dois desenhos (imagens 85 e 86) com um elemento em comum: 

uma flor. A escolha de uma planta delicada revela um lado romântico da autora. Curiosamente, 

em ambos os trabalhos a flor surge afastada da restante composição e é segurada por uma 

mão esticada. Este acto confere à flor um papel fulcral na composição, pois as figuras param 

imoveis em seu redor para poderem aprecia-la, o que pode explicar a distância propositada 

entre o observador e o contemplado. No desenho 85, a autora amplifica a flor, e representa 

uma figura misteriosa. A cabeça desta possui dois rostos, o da esquerda aparenta ter feições 

masculinas e o da direita femininas. As diferenças estão no formato e no tamanho dos olhos, 

no nariz, e no comprimento do cabelo. Unidos pelo mesmo corpo, envergam uma vestimenta 

ornamentada e pelo corte, diria, que está mais próxima dos trajes habituais femininos. Outra 

forma de encarar esta figura é interligando-a com um dos sintomas da esquizofrenia: mente 

fragmentada ou dividida. Isto explicaria o corpo singular mas com duas mentes.

 São poucos os trabalhos que apresentam figuras de corpo inteiro, optando apenas 

pela representação do busto. O que demonstra uma grande preocupação e interesse pela 

cabeça e pelo pensamento, possivelmente isto deve-se à sua patologia que se manifestava 

precisamente nesta zona. Representa, por norma, os membros superiores (braços) sempre 

mais compridos dos que os membros inferiores (pernas). Por vezes, os inferiores chegam a 

ser omitidos (imagens 88, 93, 94, etc.). É assustadoramente sublime a forma como desenha as 

mãos: grotescas e com garras afiadas. Um indício da agressividade que a corroía internamente. 

Tanto Zürn como Bellmer revelaram interesse por estas extremidades. No trabalho 60, o 

artista “carimbou” mãos que tocam e remexem o corpo da mulher. Um acto invasivo que 

Zürn também deveria sentir na pele. Será que existe alguma ligação simbólica entre as garras 

ferozes dos seus desenhos e as mãos intrusivas de Bellmer?

5   Conjunto de características físicas não sexuais que distinguem o macho e a fémea da mesma espécie 

(por exemplo, o porte e a ornamentação)
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95. Sem título | 1965
    65 x 50 cm, tinta e guache

96. Sem título  | 1965
    64.5 x 49.5 cm, tinta branca sobre papel negro

97. Sem título | 1966
    28 x 19.5 cm

Página seguinte:

98. Sem título | 1965
    64.3 x 49.5 cm

99. Carta de Zürn para Ursula Naguschewski | 13 Janeiro 1959

100. Château d’Espagne | 1970
     50.8 x 41.6 cm

101. Sem título | 1966
     27.9 x 19.7 cm

95

96

97



 Uma figura de rosto ovalado veste a pele de um enorme felino (imagem 92). No lado 

esquerdo está inscrito: en permission. A que ou a quem se refere? A permissão é dada por 

Zürn ou alguém lhe dá permissões? O lado esquerdo e o lado direito da figura são diferentes, 

por exemplo: o padrão do lado esquerdo é substancialmente maior; as orelhas e a disposição 

dos bigodes também são totalmente distintas; os dentes tortos estão direcionados para o 

lado esquerdo; a metade esquerda da figura é mais arredondada (visível por exemplo no 

rosto e no ombro); e duas espirais invertidas ocupam o lugar das narinas. Há ainda a distinção 

(muito bem conseguida pela autora) do formato dos olhos do ser humano relativamente aos 

do felino. Os olhos amendoados e a sobrancelha prolongada trouxeram-me à memória os 

auto-retratos de Almada Negreiros. Durante a minha busca para encontrar uma possível 

influência do artista no trabalho de Zürn, deparei-me com outro trabalho de Almada (imagem 

91), de 1918, com um padrão similar ao que Zürn aplicou na pele da criatura. No entanto, não 

encontrei nenhuma fonte que autentifica-se estas supostas influencias, independentemente 

disso, deixo aqui o apontamento desta coincidência.

 Durante 1965 e 1966, fez uma série de trabalhos com o mesmo tema e composição 

(imagens 95, 96, 97, etc.). A aglomeração de rostos produz um efeito visual confuso e intrigante. 

Perdidos no meios dos rostos humanos estão também rostos monstruosos. Existe ainda a 

representação isolada de uma dessas carantonhas horrendas na imagem 89. Pintada em tons 

de verdes e amarelos que apontam para a sua possível decomposição. Não se distingue o 

inicio nem o fim de cada rosto, por vezes, um rosto “empresta” uma das suas faces para formar 

um novo rosto. Parecem ser fragmentos de uma única pessoa. Esta conclusão é baseada na 

sobreposição dos vários rostos e no desenho 97: uma cabeça em forma de gota, desenhada 

no fim da folha, faz brotar todas as restantes caras. Estas caras aparentemente representam 

as alucinações audiovisuais de Zürn, um dos sintomas frequentes da sua suposta doença 

esquizofrénica. Semelhante ao papel dominante de Bellmer, a doença também controlava e 

comandava as vontades e as acções de Zürn.

 Ainda em 1965, a sua imaginação fabricou um dos rostos mais bizarros que alguma vez 

desenhou (imagem 98). Três rostos formam um único rosto. Uma outra figura, mais pequena, 

brota destas cabeças. A pose recorda-me uma das posição mais empregues na estatuaria 

religiosa. Por sua vez, o contorno da cabeça dos três rostos, na minha perspectiva (apesar de 

praticamente todos os seus trabalhos não ilustrarem contextos sexuais ou eróticos), relembra 

a glande de um pénis, o qual expele a “semente da vida”, representada pela pequena figura 

no topo do órgão. Este peculiar desenho possui também semelhanças com a obra escultórica 

de Bellmer de 1971 (imagem 74). 

 Os períodos de tempo em que esteve internada coincidem com grande parte das 

datas de execução das suas obras, ou seja, durante a sua permanência nestes centros 

psiquiátricos, desenhou. Isto também se deve a Henri Michaux, que a visitou frequentemente, 

e sempre que o fez, levou-lhe material de desenho.6

 O estudo de B. Sylwan sobre o pintor sueco e diagnosticado com esquizofrenia, 

6   GRAMARY, Adrian, Unica Zürn, a Alucinada Subtil, Saúde Mental, vol. XI, nº 2, Março/Abril, 2009. 

páginas 48-51. página 50.
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Ernst Josephson (1851-1906), concluiu que a sua criatividade era limitada tal como as suas 

psicoses. Os símbolos e as figuras repetiam-se de obra para obra. Contudo, numa fase 

seguinte, transportou os seus problemas e obsessões para a sua pintura. Este processo 

ajudava-o a libertar-se dos seus medos e a comunicar com o exterior.7 O mesmo método foi 

adoptado por Zürn. Os seus últimos trabalhos expõem as suas fragilidades  e os seus medos 

psicológicos são transformados em medos ficcionais no papel.

7    7th International Congress of Psychopathology of Expression, Boston, 1973, Transcultural Aspects 

of Psychiatric Art, vol. 4 - Psychiatry and Art, Basel: S. Karger, 1975. página 165.
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Hans Bellmer e Unica Zürn foram dois artistas que tentaram exorcizar os seus demónios 

interiores através da arte (como antes deles, Caravaggio ou Van Gogh). Se Bellmer não 

tivesse estudado e ingressado pelo grupo surrealista ou se Zürn não tivesse aprendido com 

o seu companheiro, poderiamos falar especificamente em Arte Bruta. 

 As temáticas, as composições, as figuras, todas se repetem ao longo do trabalho 

de Bellmer e de Zürn. A obsessão excessiva de cada um tornou os seus trabalhos de certa 

maneira repetitivos mas no entanto belos. Considero que as suas obras ganham um outro 

estatuto e valor com o conhecimento prévio das suas vidas pessoais.

 O facto de Bellmer ter sido um bom visionário e adepto do bondage, do sadismo, 

e de outras parafilias, acarretou-lhe inúmeras encomendas do seu agrado, como L’Image, 

L’Histoire d’O, Histoire de l’oeil e Madame Edwarda. No entanto, também agravaram e 

evoluiram a sua veia sádica o que explica a constante presença das suas fantasias na sua 

carreira profissional.

 Por sua vez, Zürn serviu-se do desenho para “redigir” um diário. Aqui, ao invés 

de escrever, desenhou as suas fases, os seus “monstros” e os seus medos. Apresentou 

as marcas de uma sexualidade/inferioridade em relação ao medo dominante (dicotomia 

sexual de “animais” pintados) e a sua atormentada psicopatologia psicótica (multiplos 

rostos, eventualmente como a multiplicidade de alucinações auditivas que ouviria, monstros 

eventualmente representando os seus delírios de perseguição). Quando optava pela 

vertente literária, apresentava um trabalho mais similar ao de Bellmer, no qual expressa as 

suas fantasias masoquistas (como no livro Dark Spring).

 Ambos se interessaram por quebra-cabeças, ela explorou no campo das letras os 

anagramas, e ele explorou no campo do desenho, cortando, reunindo, distorcendo, todas as 

partes do corpo feminino. Estes jogos quebravam a rotina e liberavam os seus subconscientes. 

“The body can be compared to a sentence that would entice us to disarticulate it in such a 

way that its true content might be recomposed through an endless chain of anagrams.”1

 Portanto, é possível perceber o percurso das suas vidas através do contexto das suas 

obras, mais pictóricas as de Bellmer, mais literárias as de Zürn. Acredito que os seus principais 

objectivos estavam na autognose e na organização das suas mentes. Transpuseram para o 

suporte o que “lhes ia na alma”, negligenciando o racionalismo momentâneo, e após cada 

“exercício” analisavam cada elemento (traço, linha, figura, etc.) reflexo do seu ser interior e 

obscuro. Foi também uma forma de combater as suas enfermidades. A loucura, no caso de 

Zürn,  apoderou-se do seu psíquico e criou-lhe um novo mas estranho mundo. Enquanto artista, 

Bellmer trabalhou plasticamente o seu mecanismo psicológico. Os artistas – especialmente, 

modernistas e pós-modernistas – apreciavam os devaneios e outras experiencias psicóticas 

(como acontece na esquizofrenia) nos momentos de criação, para que a sua arte reunisse a 

perícia do gesto e traço artístico e simultaneamente proviesse do subconsciente, isto é, do 

mundo das fantasias e das bizarrias – peculiar dos indivíduos com perturbações mentais. O 

mesmo acontece a estes indivíduos, que em grande parte dos casos não possuem qualquer 

1     HUBERT, Renée Riese, Magnifying Mirrors: Women, Surrealism, and Partnership, Lincoln: University 

of Nebraska Press, 1994. página 148.
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formação ou ligação com a arte antes de “enlouquecerem”, mas após o seu declínio mental 

vêem na pintura o suporte ideal para materializarem e organizarem as suas ideias. Este 

processo para além de os ajudar a canalizar a sua alienação também os ajudava a comunicar 

com o mundo exterior permitindo que outros espreitassem o seu “universo”.

 O século XX foi ainda palco da espontaneidade a todos os níveis mas principalmente 

na arte de pensar a própria arte. O Surrealismo, por exemplo, privilegiou as obras de cunho 

pessoal, que provinham do subconsciente, e de certa maneira da ingenuidade do artista. 

Apesar de grande parte das vanguardas renunciar aos cânones do passado, ironicamente, 

o artista ideal deste tempo foi aquele que combinou o pensamento extravagante com a 

técnica académica, ou seja, pode-se dizer que o critério estético não desapareceu.

 A arte executada por sujeitos que são, ditos, anormais ou que estão numa fase, ainda 

que possa ser efémera, “anormal” (como uma psicose temporária, uma doença cancerígena, 

uma depressão, etc.), é estigmatizada por muitos ou objecto de estudo para outros. Os que 

investigam procuram relacionar as fases de grande emoção (positivas ou negativas) com a 

arte produzida nesses exactos cenários. Uma das conclusões a que se pode chegar é que, 

por norma, la locura no es fuente de talento ni de genio2. No caso de Bellmer, detentor de 

um traço e uma visão estética inigualáveis, durante o tempo que conviveu com Zürn o seu 

estatuto artístico decaiu. A culpa não se deve apenas à turbulenta relação, mas a vários 

factores como a morte da sua mãe, o seu alcoolismo, o descontrolo emocional de Zürn que 

o obrigou a tomar conta dela, os vários internamentos da mesma, etc. Todos estes aspectos 

contribuíram para que a sua criatividade se desmoronasse neste respectivo período. Por 

outro lado, Zürn, que apesar de não possuir grande aptidão para o desenho, continuou até à 

sua morte a produzir. Um contraste sublime entre a fase que antecipou a chegada de Bellmer 

à sua vida. Zürn entregou-se ao mundo figurativo com a ajuda do seu companheiro, mas ao 

que parece a sua loucura foi a sua verdadeira motivação e inspiração durante os anos em que 

criou. 

 Existe ainda um paralelismo singular entre algumas das fases das suas vidas, antes 

de se conhecer. Ambos tiveram infâncias complicadas das quais geraram inseguranças e 

traumas que os acompanharam até ao resto dos seus dias. Bellmer tornou-se obsessivo 

com o seu pai, as suas mulheres, e a sua arte. Zürn procurou durante toda a sua vida alguém 

que preenchesse o lugar que o seu pai abandonou. Obcecada pelo sexo oposto, suprimiu 

os seus desejos em prole dos seus companheiros. Vivia e respirava pela existência da outra 

pessoa.3

 A nível profissional, Zürn executou os primeiros projectos do seu agrado nos anos 

30, lançando-se numa carreira mais voltada para a escrita. Na mesma época, Bellmer decidiu 

aplicar-se a projectos pessoais (como foi o caso da Die Puppe). Nos primeiros anos da década 

de 40, casam-se e têm filhos. Zürn casa-se com um homem mais velho e fruto desta união 

2     Asociación Gallega de Psiquiatría, Psicopatologia, Arte y Sociedad, capítulo 1 -  Arte, 

esquizofrenia y creatividad, 2009. páguina 7.

3   Após se envolver com Bellmer, Zürn largou o seu trabalho em Berlim para se mudar para Paris, onde 

residia o surrealista. Durante grande parte da relação, viveu às custas do seu companheiro.
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nasce uma filha, em 1943, e um filho, dois anos depois. Bellmer casa-se pela segunda vez e, 

também em 1943, nascem as suas duas filhas (gémeas). Ambos os artistas mantiveram ainda 

casos amorosos com indivíduos que os ajudaram artisticamente, como Alexander Camaro 

que abriu as portas da pintura a Zürn, ou Nora Mitrani que pousou e inspirou a arte de 

Bellmer.

 A relação de ambos esteve longe de ser perfeita. Vivida de forma inconstante e com 

várias separações pelo meio4, a química ou a necessidade de um pelo outro (principalmente, a 

dependência de Zürn por Bellmer) fê-los reconciliar até ao fim das suas vidas. Bellmer via nela 

a sua boneca de “carne e osso”, a sua fonte de inspiração, e a sua cobaia; e Zürn via nele o seu 

mentor, o seu mecenas e até mesmo sua “musa” para os seus escritos e desenhos. O caso de 

ambos, tal como o começo de muitas romances, teve um inicio mágico. Especialmente para 

Zürn que edificou uma carreira como artista plástica com a ajuda e influência de Bellmer, 

integrado no meio. Com o passar dos anos e com o surgimento de vários problemas, a 

relação decaiu até estilhaçar abruptamente com a morte de Zürn. Apesar da sua história não 

dar um conto de fadas, Zürn teve sempre o apoio incondicional de Bellmer, e vice-versa.

 Curiosamente, e tal como a representação chinesa de yin e yan, o elemento “bom” 

(o dominado e aparentemente masoquista) do casal, Unica Zürn, acabou por concluir um 

derradeiro acto de sadismo sob o seu amado. Bellmer, por sua vez, o presumível carrasco, 

acabou por sofrer o pior dos fins de qualquer relação, assistindo impotente ao suicídio da 

mulher da sua vida. Seria paradoxalmente Bellmer a escrever o epitáfio desta relação que 

inspirou qual elixir do amor a obra de ambos os artistas: Mon amour le suivra dans l’Éternité, 

Hans à Unica.

4     HUBERT, Renée Riese, Magnifying Mirrors: Women, Surrealism, and Partnership, Lincoln: University 

of Nebraska Press, 1994. página 141.
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“Our passions are our infirmities”1

1     COOVER, Robert, Spanking the Maid, Nova Iorque: Grove Press, 1982. página 20.
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