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12. Situações exemplares 
      Da pintura à videoarte (uma nova invenção das artes 
      plásticas) e da insubstancialidade da luz ao corpo (ou invenção) 
      do nada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I  CARAVAGGIO 
   O corpo da invisualidade 
 
           O reino de Deus é o reino do ouvido, não da vista. 
 
               Martinho Lutero, Der Grosse Katechismus/Grande Catecismo 

 
 
            De todos os seres visíveis o maior é o Mundo; de todos os invisíveis o maior 
            é Deus. Mas o Mundo existe – vemo-lo nós; que Deus existe – cremo-lo. 
 
                                     Santo Agostinho, De Civitate Dei 1 

 
 

Se engolimos o corpo de Cristo e bebemos o seu sangue vertido em vida, 
porque não haveremos de o mostrar em pintura, que o pode representar? 
Tanto quanto ele simplesmente é, de nenhum modo o podemos representar, 
porque ele é o Deus fora de qualquer lugar. Mas, na medida em que ele vem 
até nós num ser correspondente ao nosso, ele é um homem e pode ser 
representado por causa da sua constituição, uma vez que ele é dois sem 
mistura (…). 

 
                              Abade Teodoro de Studium, Poemas sobre Imagens2 

 
 
            O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. 
 
               Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus, X, 27 

 
 
 
Apenas em meados do século XX foi definitivamente restabelecido o lugar de 

Caravaggio na história da arte ocidental (facto precedido por um entusiasmo de 

curtíssima duração posterior à morte do pintor), reposição lógica da 
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responsabilidade de Roberto Longhi através da exposição que organizou, 

comissariou e prefaciou no Palazzo Reale de Milão em 1951, Caravaggio e i 

caravaggeschi.3 Por este período, outros autores se foram impondo no âmbito 

dos estudos caravaggescos, como Walter Friedlander (que dos anos 30 aos 

anos 50, na Universidade de Nova Iorque, também se dedicara ao pintor, tendo 

publicado os seus Caravaggio Studies em 1955),4 autor que confirmaria Longhi 

como o maior estudioso de Caravaggio nesses anos de mudança da primeira 

metade do século. Mas antes e depois de Longhi muito haverá a dizer, como 

veremos. 

 

a. A via crucis do desrespeito 

Partamos pois do princípio. De facto, Caravaggio não foi muito considerado 

pelos seus contemporâneos nem por famosos estudiosos do século XVII, 

alguns deles seus biógrafos, como o rival Giovanni Baglione que, no seu 

estudo sobre Caravaggio no volume Le Vite de’ Pittori, Scultori, et Architetti 

(Roma, 1642),5 o acusa de desrespeitar a arte do passado e de pintar do 

natural, apesar de elogiar algumas obras do pintor lombardo, como, logo no 

início do seu estudo, o Rapaz Mordido por um Lagarto («ouvimos o rapaz 

gritar»,6 tela de que há duas versões: a que Mina Gregori7 data de 1595-6 e 

está na National Gallery, Londres; e a de 1596-7, na Fundação Roberto Longhi 

de Florença); critica ainda Baglione o advento do tenebroso (o extremado claro-

escuro) e a obscuridade caravaggesca que só podia ser «adorada por pessoas 

de má rês» das pinturas na Capela Contarelli da Igreja de S. Luís dos 

Franceses de Roma, em torno da vida de S. Mateus (1599-1602, três telas que 

adiante serão destacadas como as fundadoras do tenebroso que não mais 

deixará de ser a marca do autor); posteriormente, o reputadíssimo teórico do 

século XVIII Giovanni Pietro Bellori (admirador de Poussin e do espírito 

«clássico»), no seu «Michelangelo da Caravaggio» de Le Vite de’ pittori, 

scultori, e architetti moderni (1672)8 não lhe será mais simpático: condena a 

sua «arte sem arte» imitadora da natureza9 desrespeitadora da maniera da 

beleza em favor da verdade; Bellori chegaria mesmo a dizer que a obscuridade 

caravaggesca tinha equivalência na sua maneira de ser, cor de pele e modo de 

vestir, procurando compreender a incompreensível luz caravaggesca através 

de factores extra-pictóricos. 
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     Já no século XIX, a Jacob Burckhardt (em Der Cicerone, 1854) apenas lhe 

ocorrerá sublinhar a «vulgaridade» do pintor. Entretanto, deve Caravaggio o 

início do seu reposicionamento (antes ainda da decisiva intervenção de 

Roberto Longhi) a autores como Wolfgang Kallab (em trabalhos de 1906) e, 

segundo Friedlander, a Lionello Venturi que, no seu estudo sobre o 

cinquecento pictórico de Leonardo a El Greco sublinha a emergência de uma 

escola luminista na Itália do norte, um estilo anticlássico no qual Caravaggio 

toma a dianteira por contraponto ao mais apaziguado tradicionalismo de 

Annibale Carraci;10 sublinhe-se que Venturi dedicou estudos monográficos a 

Caravaggio e, nesta tarefa de redescoberta, juntaremos outros autores como 

Herman Voss e Nikolaus Pevsner.11  

     Já no período dominado por Longhi,12 destaquei Friedlander (que publicaria 

nos seus Studies um importante catalogue raisonée do autor) a quem 

acrescentaria Rudolf Wittkower, autor de um estudo standard sobre o barroco 

de Bernini e de uma história da arte italiana de 1600 a 1750, em cujo primeiro 

volume se dedica um capítulo a Caravaggio, onde encontro das melhores 

análises sobre a «substância» do tenebroso (ou sua insubstancialidade irreal 

distinta da teatralilidade lumínica de Rembrandt, mais naturalista e descritiva na 

forma como na espacialidade).13 

     Intentam alguns destes autores – sobretudo Venturi, Friedlander ou 

Wittkower – sublinhar o carácter anticlássico e mesmo revolucionário da pintura 

de Caravaggio (uma pintura sempre atacada sem desenho, não se conhece de 

facto nenhum desenho de Caravaggio, o contraste luz-sombra nunca admitindo 

gradações nem valores intermédios…), um corte radical na história por vezes 

matizado por alguns autores, como Wittkower que não opta pela total oposição 

Carracci-Caravaggio;14 na perspectiva do corte revolucionário com o 

classicismo, pode pensar-se em Caravaggio como o criador de uma sequência 

evenemental (utilizando os termos da reflexão filosófica de Badiou), na qual o 

claro-escuro tenebrista, ou o tenebroso, se desreferencializa inclusive do 

habitual e característico da pintura lombarda contemporânea do artista (um 

tema a desenvolver, este, o da pintura do norte de Itália), tenebroso que, por 

exemplo, Giulio Mancini (que, no entanto, nas suas Considerazioni sulla pittura, 

de 1617-21, reconhece Caravaggio como protagonista de uma experiência 

pictórica nova)15 e Bellori vêem como atentatório dos cânones de beleza de 
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Rafael, de Ticiano ou Correggio, mas também, posso acrescentar, dos 

preceitos de cor-luz-sombra e volumetria ensinados por Leonardo; tenebroso 

caravaggesco que consiste numa sobreexposição lumínica das formas-corpos, 

sempre alimentada por uma funda e absoluta obscuridade (pois todo o claro-

escuro é dialéctico, dirão Michael Fried e John Rupert Martin);16 tenebroso que 

abre, para Fried (ver capítulo 5 ANEXO), o plano da pintura até ao mundo 

infinito exterior. Encontraremos pois nalguns destes tópicos o fulcro do 

«acontecimento Caravaggio». 

      

b. Todo o acontecimento tem de ser desrespeitoso 

Como dilucidei no Capítulo 2 «Claridade fortuita do acontecimento», o 

acontecimento, como experiência emergente subitamente inédita e inacessível 

ao conhecimento, tem de provir do vazio, a sua novidade é injustificável 

(nenhuma justificação pictórica racional nos fala da «necessidade» do 

tenebroso caravaggesco, nem mesmo a necessidade de sublinhar volumetrias 

como função cimeira desse tenebroso, como descevem Mancini e Bellori) e 

ele-próprio, acontecimento, é auto-reflexivo e efémero: ora, o acontecimento 

não é uma «permanência estável», é antes a inauguração de uma sequência; a 

esse propósito, Wittkower designa-o mesmo como o estilo mais influente do 

seu tempo, apesar de ter sido mantido, como vimos e veremos ainda, por 

pouco tempo. 

     Ora, dizer que o tenebroso caravaggesco provém do vazio não significa que 

ele tenha vindo do nada: como o acontecimento está entre ele-próprio (novo) e 

a situação, diremos que a invenção caravaggesca também se relaciona 

tradição luminista na pintura lombarda, tradição que chegou a um ponto de 

esgotamento no final do século XVI, esgotamento superado pelo 

«acontecimento Caravaggio» tornado o luminismo em tenebroso. Como 

sabemos, o esgotamento é um ponto indiscernível de uma situação 

aparentemente estável, indiscernibilidade de onde emerge a decisão da 

produção do inédito imprevisível e inadiável denominado acontecimento. 

Retomemos pois o Esquema 2.6. que nos explica, no seio da tipologia 

evenemental, a emergência do «acontecimento Revolução Francesa» 

passando de imediato para outro diagrama, o que proponho como explicativo 
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da dinâmica do «acontecimento Caravaggio» (esquema 12.1., repetição do 

número 2.6., e esquema 12.2): 

 

Tema:  Trajectória   SER    →   ACONTECIMENTO 
(Exemplo: «Revolução Francesa» - reprise) 

 
 
 
MÚLTIPLO PURO →     SITUAÇÃO               →      ESTADO DA SITUAÇÃO 
                                                (Tomemos um caso:                     EXCESSO DA SITUAÇÃO       
                                                a sociedade francesa no final      (Será o estado dessa  
                                                do século XVIII)                           sociedade: como se configurava 
                                                                                                     social, política e 
                                                                                                     economicamente: será tudo o 
                                                                                                     que, nesse contexto, for 
                                                                                                     acessível ao seu estudo / 
                                                                                                     conhecimento) 

 
 
→    CONVERSÃO DO EXCESSO EM VAZIO           →       VAZIO            → 
        (Momento em que se passa da repressão à ineficácia 
           da repressão: concretamente, quando o reprimido se 
           consegue fazer representar, quando a presentação, no 
           mínimo, contesta toda a representação) 

 
 
→    SÍTIO DO ACONTECIMENTO        →          ACONTECIMENTO         →   
          (Vazio na situação, de onde irromperá uma                  (Nome: Revolução Francesa; 
          ruptura irrepresentável – apesar disso,                         objectivo: emancipação, igualdade, 
          pertencente e não exterior à situação: a                        fraternidade, liberdade 
          Revolução Francesa, por exemplo, não foi                    operadores: movimentos políticos 
          comandada do exterior de França; logo, uma                em luta no momento) 
          invasão estrangeira nunca é um acontecimento; 
          exactamente, o sítio do acontecimento encontra-se 
          no ponto de esgotamento-saturação da situação) 

 
 
→    VERDADE      →        SUJEITO DA VERDADE  
        (. Indiscernível                    (Saint-Just, Robespierre) 
            . Inominável 
            . Indecidível 
            . Genérica: 
           o não-representado 
           tornado visível: na Rev. 
        Francesa, os excluídos 
           pela aristocracia) 
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Tema:  Trajectória   SER    →   ACONTECIMENTO 
(Exemplo: «Acontecimento Caravaggio) 

 
 
 
MÚLTIPLO PURO   →     SITUAÇÃO          →      ESTADO DA SITUAÇÃO 
(A produção artística antes       (o nosso case study:               EXCESSO DA SITUAÇÃO      
de se tornar história e,              a pintura italiana no                 (Cânone e outros movimentos: 
concretamente, história             final do séc. XVI)                    de Rafael, o paradigma clássico,  
da arte)                                                                                     seguidor de Leonardo, e herdeiro                                                         
                                                                                                 do quattrocento, de Perugino e 
                                                                                                  Piero; de Rafael, que liga o belo 
                                                                                                  estético ao “humanamente bom” 
                                                                                                  [ Freedberg ] a Miguel Ângelo; 
                                                                                                  neste identificaremos alguns 
                                                                                                  momentos da abóbada da Sistina 
                                                                                                  e do Juízo Final configurando o 
                                                                                                  maneirsimo e antecipando o 
                                                                                                  barroco: o contrapposto, a figura 
                                                                                                  serpentinata, a composição sem 
                                                                                                  hieratismo quadro vivente, etc) 

 
→    CONVERSÃO DO EXCESSO EM VAZIO           →     VAZIO            → 
        (O cânone não se impõe aos movimentos circundantes)              (O que reside entre o 
                                                                                                                  maneirismo e o barroco: 
                                                                                                                  aquilo sobre o qual  
                                                                                                                  nenhum dos dois 
                                                                                                                  prevalece) 

 
→    SÍTIO DO ACONTECIMENTO         →         ACONTECIMENTO         →   
          (As três obras realizadas por Caravaggio para             (Nome: Caravaggio e o luminismo 
       a Igreja de San Luigi dei Francesi, 1599-1602;             tenebrista 
         ainda Sta. Catarina de Alexandria, 1597)                      Objectivo: intensificação de relevos 
                                                                                                e volumetria [Mancini, Bellori] como 
                                                                                                 processo inédito de modelação; 
                                                                                                 reivenção da opticalidade 
                                                                                                 Operadores: luz e obscuridade 
                                                                                                 como entidades diferentemente 
                                                                                                 substanciadas) 

 
→    VERDADE      →        SUJEITO DA VERDADE  
        (. Indiscernível                    (Caravaggio e o caravaggismo) 
            . Inominável                                                  . Ribera 
            . Indecidível                                                  . Artemisia Gentileschi 
            . Genérica:                                                    . Caracciolo 
           o claro-escuro sempre                                   . Valentin de Boulogne (entre outros) 
           existiu, mas nunca foi 
           tema central da matéria 
           pictórica) 
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Detalhemos e prossigamos o último diagrama.  

      

c. O «acontecimento Caravaggio» (desenvolvimento) 

O claro-escuro (usemos por agora este termo genérico e não o mais específico 

tenebroso) foi introduzido na pintura tardo-maneirista ou proto-barroca por 

Caravaggio e continuado por pintores como Baglione (1570-1644) (fig. 12.1.), 

Valentin de Boulogne (1591-1632), Jusepe de Ribera («Jusepe» na forma 

valenciana, «José» em castelhano e «Giuseppe» ou Lo spagnoletto na Itália 

onde viveu e trabalhou, 1591-1652), Dirck van Baburen (1595-1624), Giovanni 

Caracciolo (1578-1635) (fig. 12.2.), Artemisia Gentileschi (1563-1639), La Tour 

(1593-1652) ou Rembrandt (1606-1669), entre outros17 (e, prolongando, 

podemos ainda seguir a pista da influência ou modalidades em que Caravaggio 

é frequentemente citado na produção artística contemporânea, sequência 

analisada em trabalhos de Mieke Bal, que devo destacar),18 o claro-escuro de 

Caravaggio, dizia, é aqui considerado, numa contextualização dinâmica (mas 

não «progressivista», relembrando a crítica de Greenberg à ideia de 

«progresso em arte») da história da arte e da pintura em particular, como 

acontecimento, irrupção de uma verdade e uma invenção inédita. Friedlander, 

por exemplo, no início dos seus Studies, apresenta-nos deste modo três 

tópicos essenciais que acompanharão por muito tempo os estudos 

caravaggescos: a inovação [1], o anticlassicismo [2] e as questões biográficas 

[3]. Citemo-lo: 

 

[1] A sua influência, directa ou mais frequentemente indirecta, está 

presente em incontáveis pinturas dos séculos dezassete, dezoito e 

dezanove que revelam posturas realistas e naturalistas. O impacto 

enorme da sua arte nas gerações posteriores, em Espanha e no norte da 

Europa ainda mais do que em Itália, é bem conhecido. 

[2] Não obstante tudo isso, muitos críticos e académicos condenaram a 

«vulgaridade» das pinturas de Caravaggio, por vezes acompanhados de 

indignação moral, isto desde a biografia de Bellori no século XVII até ao 

Cicerone de Burckhardt no século dezanove. Estando todos eles ligados 

a um ideal de beleza standard, encontravam em Caravaggio não mais do 
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que um «imitador da natureza», e acusaram-nos de ter destruído o «bom 

gosto». (…) 

[3] (…) sinto que ainda não chegou a altura [em 1955] para redigir uma 

conclusiva e compreensiva biografia de Caravaggio. Esta empresa não 

se deve confinar à recontagem dos factos da sua vida, à fixação das 

datas dos seus trabalhos e ao estabelecimento da sua sequência na 

base de uma documental evidência estilística. Devemos esforçar-nos por 

explorar o sentido e significação de todas as suas pinturas no contexto 

do seu período, compreendendo como é que a tendência espiritual de 

cada uma delas difere das concepções de artistas precedentes.19 

 

A sobreexposição lumínica tenebrista (quasi-insubstancial, para Wittkower) de 

Caravaggio alicerça-se ou reforça-se, como Friedlander cita de Henry Fuseli, 

na mesma página da citação anterior – «darkness gave him light» –, na 

dependência de uma obscuridade completa (que suponho mais fortemente 

simbólica do que a luz), obscuridade que é sempre um fundo plano e, ao 

mesmo tempo, o espaço sem fundo da pintura (como a considera Michael 

Fried). Ou melhor, a obscuridade caravaggesca não parece poder ser 

considerada fundo, uma vez que é antes o elemento insubstancial que recorta 

a luz, elemento cuja insubstancialidade nada se relaciona com a luz que 

recorta ou o recorta, luz que contém vida (formas, corpos), obscuridade que é 

intrespassável à luz e ausência de vida, por isso se dirá que a luz-sombra do 

pintor formam um par até então desconhecido, em nada recordando nem 

obedecendo ao anterior gradativo sfumato. Michael Fried (ver o nosso diálogo 

em 5 ANEXO) fala da luz e da sombra de Caravaggio como entidades formais 

não interdependentes, prolongando a tese de Longhi de que ambas são aqui 

autónomas. 

     O tenebroso de Caravaggio é pois um facto pictórico inédito e nada 

relacionável com nenhuma forma até então recorrente de modelação 

volumétrica segundo gradações de luz-sombra, de Giotto e Van Eyck ou, 

sobretudo, Leonardo. Recuemos seguidamente à matriz deste processo de 

modelação, e vejamos a sua origem. O termo chiaroscuro [e doravante 

utilizarei o português «claro-escuro»] foi cunhado por Filippo Baldinucci (1624-

1696), desenhador, historiador de arte e importante biógrafo de artistas (Bernini 
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e Poussin, entre outros). Baldinucci foi autor de vários livros que nos vão 

interessar de que poderia citar dois, sendo o segundo aquele que faz referência 

ao claro-escuro primeiro como trabalho de modelação essencialmente 

monocromático: Notizie de’Professori del Disegno, da Cimabue in qua (6 

volumes, Florença 1681-1728) e Vocabulario Toscano dell’Arte del Disegno 

(vol. 1, Florença, 1681).  

     Refere-se Baldinucci neste último trabalho a um tipo de pinturas 

monocromáticas (ou seja, à contenção da imagem da obra em valores de 

cinzento, onde a modelação se efectua somente por meio da alteração de 

intensidades lumínicas) conhecidas como grisailles20 destinadas a preencher 

determinados espaços de acordo com a arquitectura geral que então 

determinava a integração da pintura, grisailles que eram quase sempre 

constituídas por figuras alegóricas; a grisaille é uma pintura basicamente 

imitativa da escultura. São exemplos a série de Vícios e Virtudes de Giotto para 

a Capela Scrovegni, de Pádua, ou os trompe l’oeils escultóricos integrados em 

nichos de S. João Baptista e S. João Evangelista do altar de Ghent de Hubert e 

Jan van Eyck (ver parte inferior do políptico fechado). 

     Diferente do sfumato, a grisaille foi, no fundo, uma das mais elementares 

formas de modelação e sugestão tridimensional de uma figura e respectivo 

panejamento a partir de distintos valores luz-sombra, ou seja, foi o primeiro 

entendimento do claro-escuro, de certo modo ainda mais ligado à escultura do 

que à pintura. O que conhecemos como grisaille (afim do processo en camaïeu 

empregue na gravura) será posteriormente superado pelo sfumato, sendo este 

um procedimento já especificamente pictórico, ou melhor, um procedimento 

que é já a consequência de uma sabedoria óptica, perceptiva e cromática ao 

serviço do pictorialismo. Já Plínio, o Velho, referia a sombra (implicando de 

imediato a luz) como estando na origem da pintura, tendo esta nascido de uma 

linha de contorno que destacava a sombra.21  

     Posteriormente, o sfumato ultrapassaria o valor simbólico ou alegórico deste 

recorte e desta valorização primordial da sombra, aproximando-se do natural. 

O sfumato é referido por Vasari como exemplo da perfeição da pintura de 

Leonardo, autor que o inventou e usou como resposta a alguns problemas que 

a definição de pintura lhe colocava. 
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d. É isto a «luz»? 

Vejamos como define Leonardo as intenções ou objectivos primeiros da pintura 

e, depois, lendo e meditando nas consequências das suas ideias, 

caracterizemos então o lugar muito particular da obra de Caravaggio (tardo-

renascentista?, maneirista?, protobarroca?...), nomeadamente no que respeita 

ao seu proverbial anticlassicismo. Por outro lado, e retomando o já analisado 

conflito entre Félibien (partidário de Poussin e do primado do desenho) e Roger 

de Piles (defensor do colorismo de Rubens), pensemos também numa matriz 

possível para a pintura de Poussin justificativa da sua reacção adversa a 

Caravaggio e ao caravaggismo (pois é na «Entretien VI» de Entretiens sur les 

Vies et les Ouvrages des plus Excellents Peintres Anciens et Modernes que 

Félibien nos dá conta da célebre declaração de Poussin sobre Caravaggio, o 

que, para o francês, teria vindo ao mundo para «destruir a pintura»).22 Diz-nos 

Leonardo que «uma pintura contém duas componentes essenciais: temos 

primeiro a fixação de um contorno a rodear as formas dos corpos sólidos, 

contorno esse que requer, acima de tudo, dotes desenhísticos; em segundo 

lugar vem o sombreado».23 Sabemos ainda, Leonardo confirma-o nomeando-o, 

que esse sombreado, no fundo o claro-escuro, faz emergir na planitude da 

pintura uma impressão/sugestão de volumetria, e é esse gesto de fazer 

«escultura» através do claro-escuro e sombreado que deve ser valorizado 

numa pintura, e nunca a beleza do colorismo, que, diz ainda Leonardo, se 

destina somente a «agradar às massas ignorantes».24 Mas o claro-escuro tem 

regras próprias e a ele deve aplicar-se o princípio do sfumato, de que 

Leonardo, tenha ou não sido o seu inventor, foi o primeiro cultor de todas as 

suas possibilidades.  

     Antes de o abordarmos nos seus efeitos plásticos que pressupõem um 

inédito entendimento da relação entre a luz e a sombra, vejamos alguns 

aspectos do complexo estudo de Leonardo acerca dos vários tipos de sombra, 

anunciando aí já a hipótese do sfumato, pois nunca em Leonardo a interacção 

luz-sombra pode admitir entre ambas um recorte claro e linear. Nos seus 

escritos, considera Leonardo a existência de sombras originais e derivadas. 

Começa o autor por explicar que todos os corpos opacos estão rodeados de 

sombra e luz, o mesmo acontecendo naturalmente ao tipo e forma das 

superfícies que os constituem. As sombras originais são pois aquelas que 
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revestem os corpos aos quais se ligam (a que dão forma e configuração); as 

sombras derivadas resultam das originais – são os «raios de sombra» (que 

correspondem a zonas mais ou menos iluminadas) que se propagam pela 

atmosfera. O lugar onde assentam estas sombras projectadas ou derivadas 

está, por sua vez, cercado de luz (a luz rodeia a sombra, portanto – e em 

Plínio, recordemo-nos, essa tarefa cabia à linha); esta luz vai entretanto 

reflectir-se na sombra original e modificá-la.25 Ora, esta permanente relação e 

interacção transformadora entre a sombra e a luz vai permitir obviamente a 

Leonardo concluir que há sombras cujo contorno tem de ser esfumado e 

imperceptível.26 

     O sfumato é uma técnica e um resultado (um tipo de imagem, um tipo de 

pintura) que corresponde não apenas a uma opção estética, mas, acima de 

tudo, à realidade, à realidade perceptiva, ao modo como a vemos. Como 

técnica, o sfumato corresponde a um tipo concreto de efeitos definidores de 

profundidade, distância, forma e volume através de uma complexa distribuição 

de camadas, velaturas e vernizes, que fazem com que as tonalidades e valores 

de uma cor e entre cores, que assinalam volumetrias e vários planos, evoluam 

gradativamente e muito subtilmente («como fumo dissolvendo-se no ar») 

tornando imperceptível a passagem da luz para a obscuridade. Esta gradação 

luz-sombra, porque gradação, tem de processar-se sem linhas de contorno ou 

delimitações fortes. O sfumato é uma técnica de modelação e de aplicação do 

claro-escuro gradual e nunca dramática. Referimos já que a obra de 

Caravaggio posterior aos trabalhos alusivos a S. Mateus na Capela Contarelli 

da Igreja de S. Luís dos Franceses (Roma, 1599-1602) (figs. 12.3. e 12.4. e 

12.5) sofreu uma brusca alteração quando comparada com as naturezas-

mortas ou retratos de músicos adolescentes do período anterior. Essa 

alteração processou-se claramente num sentido contrário à relação sombra-luz 

gradual do sfumato, que Caravaggio se encarregará aí de implodir, criando um 

acontecimento: a passagem do sfumato ao tenebroso. 

      

e. O infinito existe «dentro» do quadro finito 

Caravaggio criou uma nova articulação entre uma inédita sobreexposição 

lumínica e uma obscuridade infinita (que se liga ao exterior infinito do quadro, o 

nosso espaço, algo transcendentalizado, seguindo o raciocínio de Michael 
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Fried), fazendo com que essa articulação passasse a impossibilitar o princípio 

do sfumato. A sua luz, direccionada de uma fonte determinada mas impossível 

de determinar pela sua intensidade insubstancial, parece por vezes emanar 

dos próprios corpos destruindo a clareza dos seus pormenores e modelação. 

Cria assim Caravaggio ainda um outro acontecimento: a oposição entre o par 

luz/claridade e a clareza. A luz irreal de Caravaggio, paradoxalmente, é uma 

forma de obscurecimento, porque impede na pintura a existência de zonas de 

clareza -- e bastaria, para de tal nos certificarmos, encetar uma comparação 

entre os corpos lisos e sobreexpostos de Caravaggio e a carnação de Rubens, 

usando este uma luz uniforme que lhe permite definir visualmente a carne e, ao 

mesmo tempo, inventá-la31 através de uma agitação gestual/formal que nunca 

interessou ao pintor italiano. Ora, é também esta oposição caravaggesca à 

clareza dos detalhes das formas e da modelação (que resulta excessivamente 

marcada, «petrificada», por vezes hierática) que faz da sua luz algo entre o 

visível e o invisível, não sendo um nem outro. E deparamos, de novo, com o 

caminho aberto à invisualidade. 

     Entendo que a clareza se liga à iluminação uniforme, o que deixa de existir 

em Caravaggio depois das pinturas da Capela Contarelli. E, sublinhe-se ainda 

que, no contexto da pintura de claro-escuro, há muito pouco em comum entre a 

luminosidade caravaggesca e a de Rembrandt (ou mesmo a de Velázquez, por 

vezes estranhamente ligado a uma influência caravaggesca, algo que o relato 

de António Palomino das viagens do pintor espanhol a Itália não confirma).28 

Ora, esta ideia confirma-se ao sabermos que em Leonardo e Cennino Cennini29 

a luz uniforme contribui para a clareza das formas e da leitura dos seus 

detalhes, sendo ainda uma aliada da realidade. 

     Pelo apontado, é fácil concluir-se que a figura caravaggesca é mais 

«talhada» do que modelada; a sobreexposição lumínica confere a cada corpo 

um facetamento abrupto e a passagem da luz para a obscuridade recusa e 

contraria a gradação subtil preferindo o recorte – sombra e luz parecem, por 

vezes, «geometrizar» a volumetria, bem como a subtileza dos detalhes que 

muitas vezes desaparecem. 

     A carnação caravaggesca distingue-se flagrantemente de Rubens: a luz 

irreal de Caravaggio banha os corpos de forma tão incisiva que deles faz 

desaparecer protuberâncias, musculação e todo o tipo de texturação ou 
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imperfeições na pele reveladas: vejamos atentamente três obras de três 

diferentes períodos: o jovem S. João Baptista, de 1597-1598 (da Catedral de 

Toledo), que assinala o fim de uma fase de juventude e luminicamente já 

permite antever as obras da Capela Contarelli – a lisura da sua carnação é 

evidente e não se justifica apenas por se tratar de um modelo jovem; vejamos 

ainda a mesma lisura impressiva na carnação do Cristo da Coroação de 

Espinhos, de 1603 (Kunsthistorisches Museum, Viena) (fig. 12.6.), lisura que é 

comum às zonas em sombra e iluminadas no mesmo corpo; a luz intensa 

abaixo da orelha direita de Cristo, banhando o pescoço até á clavícula 

(marcada) não permite identificar nenhum detalhe anatómico que permita 

perceber a separação entre o rosto, o maxilar e os músculos do pescoço 

(inidentificáveis); por fim, um caso extremo do último ano de vida do autor: a 

que Mina Gregori aponta como a sua última obra, o Martírio de Sta. Úrsula 

(Banca Commerciale Italiana, Nápoles) (fig. 12.7); temos cinco figuras 

contando com a santa, e em todas elas, ou porque a luz assim o determina 

(sendo muito confusa a localização da sua fonte) ou porque algumas estão de 

perfil, apenas um de seus olhos é visível, para além duma pequeníssima parte 

dos seus rostos; praticamente todo o quadro está mergulhado em obscuridade 

profunda, evitando como sempre Caravaggio (e ao contrário do posterior claro-

escuro de Rembrandt) que alguma coisa possa ser discernível na obscuridade 

(o que mergulha na obscuridade é como se não existisse, desvitaliza-se), pois 

o claro-escuro caravaggesco não admite valores intermédios. A santa que foi 

martirizada por um frecheiro bárbaro (Uno) tem as suas duas mãos sobre o 

peito, os dedos entrelaçados nas suas pontas, e abaixo do ponto de impacte da 

flecha que a matará. A modelação e os detalhes anatómicos das mãos, como 

do seu rosto, são reduzidos ao mínimo, desaparece-lhe mesmo todo e 

qualquer sinal de cor, ficando os respectivos volumes definidos por primitivas 

gradações de luz-sombra expressivamente «imperfeitas», gradação que 

confere às mãos uma plana e estranha esfericidade. A luz que ilumina a cena é 

de todo irreal e impossível de definir, limita-se a salpicar as personagens em 

pequeníssimas áreas. Se, em obras anteriores, a escassez de detalhes 

anatómicos se devia à sobreexposição dos corpos à luz, aqui Caravaggio 

inventa uma luz e uma anatomia próprias.  
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     Tal nunca se dirá de Rubens, pois a sua luz é real e uniforme e a sua 

carnação é fortemente detalhada. Svetlana Alpers lê a carnação de Rubens de 

forma muito pertinente: para a autora, a Rubens não interessa nunca a 

caracterização da carne como uma superfície (o que ocorre frequentemente em 

Caravaggio), mas antes como matéria. Os excessos da carnação rubensiana 

são justificados pela necessidade sentida pelo autor de desvalorizar a 

superfície dos corpos. A Rubens interessará a carne como matéria e peso, aqui 

apresentados como aquilo que é comum aos humanos, aquilo de que todos 

somos feitos.30 

     Inúmeras vezes a relação entre luz e sombra em Caravaggio provoca 

sombras e recortes antitéticos ao sfumato. E a claridade, porque sempre 

excessiva onde aparece, elimina a clareza eliminando pormenores. Entretanto, 

considere-se neste ponto uma tomada de posição histórica ou política. 

Caravaggio, ao contrariar a modelação defendida por Leonardo em nome da 

clareza clássica e renascentista, afirma também, porque não?, um princípio 

intelectivo oposto à luz e harmonia clássicas. Se regressarmos aos já 

especificados temas da claridade do mundo grego em Hans Blumenberg e 

Auerbach (defendendo o primado do brilho, perceptibilidade, ordenação, 

fluência e uniformidade lumínica), vemos que Caravaggio contribui para a 

neutralização daquilo que o Renascimento herda do mundo grego, em termos 

do tratamento das figuras, do seu tempo e espaço. A coerência, o rigor e a 

realidade (ou convincente realismo) da luz são determinantes, como mostrou 

Cennino Cennini, no seu Il Libro dell’Arte (cerca de 1390). Ocupa-se Cennini no 

capítulo VIII desta sua obra da preparação e colocação ideal do suporte em 

face de direcção da luz, preocupando-se o autor com o modo como ele a deve 

receber; resumidamente, se o artista usar a mão direita, a luz deve então provir 

suave e difusa [sublinhe-se, suave e difusa] do lado esquerdo, mantendo o 

suporte sem sombras perturbadoras (nomeadamente da mão que intervém na 

realização da obra). A luz na pintura, tal como descrita por Cennini, logo desde 

a preparação e colocação do suporte, é uniforme, clara, difusa e homogénea.31 

E tal homogeneização deve ser suficiente para impedir sombras 

despropositadas ou inoportunas, precisamente aquelas que Caravaggio 

exponenciará, nelas mergulhando as figuras, ou com elas «salpicando» a 
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pintura e a sua cena (é aqui paradigmático o Martírio de S. Mateus da Capela 

Contarelli, 1599-1600). 

      

f. «A Natureza teve medo»: insubstancialidade da luz ou a sombra morta 

Retomemos uma premissa anterior. Quando uma parte do corpo recebe luz 

recebe-a sempre na máxima intensidade; não a totalidade do corpo, mas a 

zona iluminada afigura-se-nos plana, quando é, de facto, um volume 

acidentado, rugoso e de alguma forma mais ou menos texturado, em suma, 

específico e individualizado nas suas particularidades. Dessa intensidade ou 

sobreexposição lumínica como a defini, Caravaggio passa para uma 

obscuridade extrema e desvitalizada (seguindo a definição de Wittkower) que 

circunda o visível iluminado, sendo que luminosidade e obscuridade (John 

Rupert Martin liga-as,36 Fried fala em dialéctica e Wittkower separa-as, note-

se), ambas, conjugando-se como se conjugam, vedam-nos o discernimento 

das particularidades do real, pois diversamente de Rembrandt (legítimo 

herdeiro da luz de Ticiano e Tintoretto), Caravaggio nunca admite zonas de 

intermediação – o seu claro-escuro invisualiza as situações retratadas, terei de 

o considerar, ele não permite visualizar detalhes, mas também não torna a 

cena invisível. Nunca há invisibilidade na obscuridade profunda de Caravaggio, 

pois este dá forma a esse fundo que parece remeter para o infinito; assim, da 

luminosidade faz Caravaggio um novo tipo de obscuridade, pois, como vimos 

(de Platão a Bataille), o excesso de luz cega-nos, retira-nos do visível, por 

vezes conduz-nos à morte. Concluiremos que obscurecendo a obscuridade e 

obscurecendo a luminosidade, Caravaggio faz da obscuridade o seu lema. 

     Quando John Rupert Martin32 nos diz, confirmando Wittkower, que a luz 

caravaggesca é de fonte e natureza indefinida, também nos diz algo que 

sabemos claramente – que Caravaggio nunca utiliza fontes lumínicas 

identificáveis e conhecidas, como velas, tochas, etc., o que nos faz pressupor 

que é o corpo ou o objecto a sua própria fonte de luz, concluindo-se que a luz 

de Caravaggio é uma emanação da carne. Mais uma vez, tornando-se ela – a 

carne – luz, opõe-se à massa carnal de Rubens, ao seu peso e densidade 

humana exacerbada. Também num poema (de Marino) citado por Bellori que, 

como afirma e muito bem M. Morán Turina, ao próprio contradiz, é referido que 

Caravaggio cria e não copia, inventa a luz e não a transporta da natureza: 
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Fecer crudel congiura 

Michele danni tuoio Morte, e Natura; 

Questa restar tema 

De la tua mano in ogni imagin vinta, 

Ch’era da te creata, e non dipinta; 

(…) 

 

Morte e Natureza cruel conjura 

Aprontaram Michele 

A Natureza teve medo 

Que a tua mão a superasse em todas as imagens 

Tu criaste, não pintaste; 

(…)33 

             

É neste sentido que os corpos de Caravaggio têm uma luz que neles é 

originada; daí que alguém tenha sugerido que estes corpos não são cópias do 

natural nem de nada, mas criados a partir do nada (por isso é que Morán 

Turina estranha que Bellori, que assim não pensa, tenha citado Marino). Mas 

que luz inventou então Caravaggio? Poucos como Rudolph Wittkower tão bem 

a definiram: 

 

Pouco tem sido dito até agora sobre a mais notável e, ao mesmo tempo, 

o mais revolucionário elemento da pintura de Caravaggio, o tenebroso. A 

partir das suas primeiras encomendas monumentais [desde 1599], ele 

transformou a luz e a claridade do seu inicial estilo romano num novo 

procedimento aparentemente mais ligado ou mais próprio do imaginário 

religioso, temática central da sua obra desde esse momento. As figuras 

passaram então a ser construídas numa semi-obscuridade, passou a 

existir uma luz forte caindo sobre elas, modelando-as e conferindo-lhes 

uma robusta qualidade tridimensional. 

   Ao princípio, inclinamo-nos a concordar com o tradicional ponto de 

vista que afirma possuir a sua luz uma forte carga realista; a luz parece 

provir de uma fonte concreta, tendo sido também sugerido que 

Caravaggio realizou experiências com a câmara-escura. Análises mais 

detalhadas, não obstante, mostraram que a sua luz, de facto, não é 
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realista como a de Ticiano e Tintoretto. Em Ticiano e, mais tarde, em 

Rembrandt, a luz e a obscuridade são da mesma substância; a 

obscuridade apenas necessita de luz para se tornar tangível; a luz pode 

penetrar na obscuridade e tornar o espaço da penumbra uma experiência 

vivida. Os Impressionistas descobriram que a luz criava atmosfera, mas a 

sua era uma luminosidade sem obscuridade e, portanto, sem magia. 

Com Caravaggio, a luz isola; não cria nem espaço nem atmosfera. A 

obscuridade nas suas obras tem uma natureza negativa. A obscuridade é 

o espaço onde a luz não existe, e por isso esta como que embate 

(strikes) nas suas figuras e objectos como se se tratassem de coisas 

sólidas, de formas impenetráveis que não se dissolvem, dissolução que 

vemos em Ticiano e Rembrandt. 

(…) 

   A luz irradia de um centro obscuro como se fosse constituída pelos 

raios de uma roda. 

(…) 

   O modelo abstracto da luz caravaggesca tem precedência sobre a 

organização da tela. Esta luz irradiante é o «ancoradouro» da 

composição no seio da planitude da pintura.34 

 

A partir de Wittkower, podemos concluir que os corpos de Caravaggio ao 

«receberem» uma luz que não pode atravessar a obscuridade circundante, 

terão de ser eles a possuí-la e emaná-la, pois o que os rodeia é o não-espaço, 

o lugar que nada comporta nem admite; mas estes corpos também são, a seu 

modo, intrespassáveis, neste caso absolutamente opacos de luz, o que, para 

Lacan, é uma forma de transparência absoluta – daí a sua definição de 

barroco: «o barroco é a regulação da alma através da radioscopia corporal».35 

     Nestes termos, confirmarei que o acontecimento ou invenção caravaggesca 

corresponde a uma inédita relação luz-obscuridade, a qual Roberto Longhi 

define como a sabedoria de conferir forma à sombra, e Wittkower caracterizará 

como a invenção do par sombra/obscuridade intrespassável por uma 

luminosidade também ela insubstancial (logo, sem existência), de que resulta a 

impenetrabilidade dos corpos (que os torna fontes e não receptores de luz). 

Este acontecimento, enquanto tal, não pode ser explicado por via de um mero 

esforço de contextualização concentrado no passado luminista lombardo, nem 
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tão-pouco por uma leitura da pintura contemporânea, e também não pelos 

propósitos da pintura posterior (o caravaggismo propriamente dito).  

     Nenhum dos seus antecedentes luministas pôde ter influenciado ou imposto 

esta invenção lumínica ligada a uma intrespassabilidade da 

sombra/obscuridade, algo que nos fala da hipótese da luz enquanto emanação 

dos corpos. Ora, de facto, toda a pintura luminista que lhe antecede entende a 

relação luz-sombra de maneira gradativa realista de acordo com o princípio do 

sfumato numa inteligibilidade de volumetrias e espacialidades afins da tradição 

de Vasari ou Alberti, Leonardo ou Cennini. Portanto, não há nos antecedentes 

de Caravaggio pintores que concebam a luz além de uma fonte ou natureza 

precisa, fonte natural, artificial ou simbólica e teológica. Por outro lado, 

igualmente os pintores luministas subsequentes a Caravaggio pretenderam 

ligar a luz a fontes muitas vezes artificiais, como velas ou candeias, por 

exemplo. Entre os italianos poderia citar Carlo Saraceni (1579-1622), Rutilio 

Manetti (1571-1639); fora de Itália, Trophime Bigot (1579-1650), Gerrit von 

Honthorst (1592-1656), Adam de Coster (1586-1643), ou os mais difundidos La 

Tour (1593-1652) e Matthieu Le Nain (1607-1677). Muitos outros abordaram o 

luminismo, mas sempre próximos de uma relação luz-sombra real pela 

distribuição da sombra disseminada pelas zonas onde embate: Ribera, 

Carraciolo, Giovanni e Artemisia Gentileschi, ou Rembrandt, Velázquez e 

Vermeer. 

      

g. Antecedentes caravaggescos: radioscopia dos corpos e da forma da luz 

Desenvolvamos um pouco mais este tema dos antecessores e sucessores (os 

caravaggisti). Friedlander, acerca dos antecendentes do luminismo 

caravaggesco, nos seus Studies propõe-nos esta tese: Temos de nos ater à 

leitura de Longhi, que nos fala do carácter precursor de Leonardo (claro-escuro 

– volume – definição das formas), e, sobretudo, do realismo lombardo e da 

pintura do norte de Itália. Mina Gregori corrobora a proposta de Longhi neste 

ponto, defendendo igualmente que Caravaggio adopta os ensinamentos 

lombardos já presentes em Leonardo: «regulação» da alma (retomando o 

termo de Lacan atrás empregue) estudando-a no vivido; cuidado com os 

fenómenos naturais (e aqui pode discordar-se: em Leonardo, sim, esse cuidado 

existe, mas não em Caravaggio que não só não praticou a paisagem como 
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ainda nas suas obras nos deixa quase sempre em suspenso sobre a 

localização do que é retratado, se em espaços interiores e exteriores) e uma 

captação de fisionomias com interesse divergente do gosto ilusório maneirista. 

A discussão pode continuar por outras vias. Enquanto Longhi nos fala do 

realismo lombardo (Peterzano, os irmãos Campi, Lotto, Savoldo, entre várias 

hipóteses), outros falarão de uma matriz veneziana (improvável segundo Kallab 

e Hermann Voss, autores já referidos como precursores do restabelecimento 

dos estudos caravaggescos no início do século XX)36 e de Giorgione (Baglione, 

no seu Le Vite……, diz-nos que Federico Zuccaro, visitando a Capela 

Contarelli, terá dito que nada de novo ali havia em relação a Giorgione;37 note-

se igualmente que Bellori também acabaria por sublinhar a influência de 

Giorgione e do seu colorismo,38 estranhamente, pois o colorismo não é uma 

«marca» de Caravaggio).  

     Quando Keith Christiansen, para a importante exposição The Age of 

Caravaggio (Nova Iorque, The Metropolitan Museum of Art, 1985),39 consegue 

reunir uma equipa de coordenação constituída por Pope-Hennessy, Jonathan 

Brown (um dos maiores conhecedores de Velázquez), Maurizio Calvesi, 

Richard E. Spear,40 Mina Gregori, Howard Hibbard41 ou o historiador do barroco 

John Rupert Martin, é a tese de Longhi (aliás, a exposição foi dedicada à sua 

memória) que se impõe, ou seja, devemos ligar Caravaggio ao realismo 

lombardo e não a Giorgione, isso através da inclusão de obras como as de 

Bassano (1510-1592), Giovanni Lomazo ([1538-1600] pintor e teórico milanês 

adepto do colorismo natural e não do primado do desenho à maneira de 

Vasari) e também Tintoretto (pintor de toque e gesto marcantes, gestualidade 

que nunca interessou a Caravaggio, mas certamente que a luz de Tintoretto 

não lhe foi alheia). A tese referida de Longhi, e as suas análises comparativas 

com alguns dos artistas citados, figura no seu longo e importante ensaio 

«Questões caravaggescas, os antecedentes».42 

     É certo que Caravaggio conhece e é influenciado pelos frescos de Mântua 

de Giulio Romano ou Mantegna, o que explica o uso, nalgumas obras, do corpo 

em escorço: na Crucificação de S. Pedro, 1600-01, na Conversão de S. Paulo 

(claramente influenciado pelo Cristo de Mantegna), 1600-01 (fig. 12.8.); ver 

ainda o braço direito que «avança» para fora da tela em direcção ao 

espectador na Ceia em Emaús, versão de 1601, ou o único fresco que lhe é 
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atribuído, Júpiter, Neptuno e Plutão, de 1597 (Villa Boncompagni Ludovisi, 

Roma). Mina Gregori fala-nos de um Caravaggio atento a Ticiano e Rafael; 

contudo, como os seus contemporâneos e teóricos imediatamente posteriores 

insistiram (liderados pelas teses de Bellori) é sobretudo o ideal de beleza de 

Rafael que é destituído pelo carácter realista de Caravaggio e pelo seu abrupto 

tenebroso. Mancini aponta para uma fortíssima influência caravaggesca em 

gerações posteriores, mas Wittkower comenta com toda a razão (e é um facto 

pouco disputável) que entre dez a quinze anos depois da morte do pintor o 

caravaggismo praticamente desaparece …. até ao século XX e à mostra 

organizada por Roberto Longhi em 1951 (!!). Portanto, a influência de 

Caravaggio na arte subsequente é tão intensa como intensa e absoluta foi a 

sua desvalorização e consecutivo desaparecimento alguns anos depois da sua 

morte. As marcas de Caravaggio em Rubens, Rembrandt e Vermeer (referidas, 

por vezes, por Longhi e Wittkower) julgo-as discutíveis. 

     É norma, entre os artistas que lhe foram contemporâneos, destacar 

Annibale Carraci por oposição: Carraci representaria a continuação da tradição 

e Caravaggio a sua rejeição. Wittkower, no seu estudo da arte italiana desta 

época, modera tal oposição.43 Oportunamente, em Art and Architecture in 

Italy….., no próprio capítulo dedicado a Carraci, Wittkower mostra-nos como 

em muitos aspectos (biográficos e outros) as carreiras dos dois artistas 

andaram lado a lado (por exemplo, trabalharam em simultâneo na romana 

Igreja de Sta. Maria del Popolo -- Carraci numa Assunção da Virgem, 

Caravaggio nas referidas Conversão de S. Paulo e Crucificação de S. Pedro). 

Carraci é um colorista desenhista, ou seja, um pintor que agrega aspectos da 

arte veneziana à escola romana e, além disso, alguém com notáveis arrojos 

temáticos, como a tela Homem com Macaco, de 1595, aproximável ao Baco 

caravaggesco dos Uffizi, de 1596, abrindo ainda caminho à estranheza 

caricatural e expressiva de Hogarth e Goya. 

      

h. O mundo e Caravaggio depois de S. Mateus (esquecer definitivamente 

    Rafael) 

Recorrendo a momentos importantes da vida de Caravaggio, sem contudo 

deles fazer pretextos desviantes da obra pictórica em causa (e sabemos como 

a vida de Caravaggio é a isso propícia),44 propõe Wittkower quatro períodos 
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criativos do artista. O primeiro decorre de 1584 (ano em que entra aos treze 

anos para a oficina de Simone Peterzano em Milão) a 1592, ano da sua 

definitiva instalação em Roma. O segundo período, naturalmente por muito do 

que já aqui foi escrito, decorre de 1592 a 99, por muitos denominado, e 

também por Wittkower, «período de juventude» ou «juvenília», que termina na 

encomenda patrocinada pelo Cardeal del Monte para a Capela Contarelli – e o 

ano de 1599 é, por certo, o da maior cesura na obra de Caravaggio. Atrás 

desta já muito justificada ruptura, a do ciclo sobre S. Mateus, fica alguma 

pintura religiosa – uma Madalena Arrependida [8 do catálogo raisonée de Mina 

Gregori, sendo também este catálogo a referência para os números 

seguintes],45 um S. Francisco Recebendo os Estigmas [9], o Repouso na Fuga 

para o Egipto [12] (fig. 12.9.), uma mundana Conversão de Madalena [23], um 

Cristo Preso à Coluna [28], um David com a Cabeça de Golias [25], uma 1ª 

versão do Sacrifício de Isaque [21] – ficam, sobretudo, pinturas de género 

como naturezas-mortas isoladas ou outras fazendo parte ou envolvendo cenas 

de adolescentes tocando alaúde, transportando flores e frutos no regaço, 

jogadores de cartas, uma conhecida cigana adivinhando o futuro de um jovem 

(duas versões), duas versões de Rapaz Mordido por um Lagarto (1595-96 e 

1596-97 [10 e 11]), uma surpreendente Cabeça de Medusa (1598) e uma única 

pintura mural, a óleo (não lhe são conhecidos frescos), a partir de um tema 

mitológico, Júpiter, Neptuno e Plutão, com interessante e já mencionada 

composição de corpos em escorço.  

     O período de 1599 a 1602, igualmente já comentado, corresponde às três 

obras sobre S. Mateus da Capela Contarelli (havendo ainda a mencionar uma 

rejeitada primeira versão de S. Mateus e o Anjo, considerada «vulgar», com um 

santo inaceitavelmente descalço e de pernas trocadas recebendo lições de 

escrita do anjo, obra desaparecida). De 1599 a 1606, ano em que por ter 

cometido um homicídio46 se vê obrigado a fugir de Roma, Caravaggio entrega-

se a uma pintura de grandes temas religiosos, consolidando a sua invenção 

luminista sobrenatural (insubstancial) e de grande eficácia na clarificação ou 

marcação de volumetrias emergindo da planitude da pintura, promovendo 

ainda Caravaggio a «implosão» e «explosão» do sfumato numa pintura de 

abrupto confronto com o espectador, confronto sem premeditação nem estudo, 

intensidade que pode ser medida pelo facto de não se conhecerem desenhos 
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dos autor. Deste cronfronto imediato, resulta uma pintura de película fina e de 

lisura matérica, sem restos de traços-toques-gestos ou outras marcas do pincel 

que nunca interessaram ao autor, uma pintura firme e decidida no talhamento 

forte das formas, modeladas sem a habitual transição suave do claro-escuro de 

Leonardo e, principalmente, de Rafael. 

     Finalmente, o período entre 1606 e 1610, anos de fuga, nomadismo e morte 

(de Roma para Malta, de Malta para a Sicília, daqui para Nápoles e, por fim, 

Porto Ercole); este último período é caracterizado por um conjunto significativo 

de novas respostas plásticas para temas religiosos já abordados, sendo 

nomeadamente de notar um traço comum no arranjo dos conjuntos de figuras: 

amalgamadas, sobrepostas ou justapostas como que num mesmo plano 

paralelo ao espectador, compressão por vezes evidenciando delimitações 

segundo figuras geométricas básicas; emblemáticas são as «obras sicilianas»: 

Funerais de Sta. Lúcia, Ressurreição de Lázaro e a Adoração dos pastores 

(figs. 12.10, 12.11. e 12.12); nesta última, veja-se o triângulo formado pelas 

figuras comprimidas no lado direito da Virgem, triângulo que tem como vértice 

principal o rosto da própria Virgem (Adoração de Messina, de 1609); opção 

compositiva básica de que apenas vejo precedente na Morte da Virgem, de 

1601-1605 (Louvre), e completamente diferente de outras obras com conjuntos 

e massas humanas, por exemplo, o Martírio de S. Mateus da Capela Contarelli.  

     Mas talvez a obra mais radical, austera e despojada (ou mesmo 

«primitivista») deste período seja o comentado Martírio de Sta. Úrsula, onde a 

obscuridade ocupa quase toda a cena, deixando reduzidíssimas aberturas de 

luz em escassos fragmentos do rosto das personagens, quedando-se a santa 

lívida e sem cor, com suas mãos como que primariamente «esculpidas» contra 

o peito e sem distância em relação ao algoz – também aqui as figuras se 

comprimem encontrando-se mesmo sem «espaço de actuação». De facto, 

quase tudo afasta esta obra do mundo em transe do Martírio de S. Mateus. A 

acção do Martírio é aqui trocada por um congelamento que nos impõe uma 

paralisia do olhar e dos sentidos.  

      

i. Hieratismo? Dinamismo? Interpretar – falhar, e não tentar de novo 

Detenhamo-nos sobre o sentido deste hieratismo, sobre esta estaticidade 

suspensa da composição, manifesta na disposição e ânimo das figuras, que 
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marca não apenas o último período de Caravaggio, mas que também 

testemunhamos na Madona do Rosário (1606-07), na Morte da Virgem, no 

Enterro de Cristo (1602-1604), na Vocação de Mateus (1599-1600), no 

Repouso na fuga para o Egipto (1595-96), hieratismo de que apenas se 

«libertam» obras como o Martírio de S. Mateus ou, mais tarde, As sete obras 

da Misericórdia (1607) (fig. 12.13.), por exemplo. 

     Bernard Berenson é um dos poucos historiadores que, já no século XX, 

continua apostado numa determinada desvalorização de Caravaggio, tendo 

publicado em 1950, próximo da exposição de Longhi, o seu conhecido 

Caravaggio: Delle sua Incongruenza e delle sua Fama.47 Há um ponto muito 

importante em que Berenson concorda com Longhi: Caravaggio não pode ser 

um artista barroco, mas Berenson tal conclui aproximando Caravaggio do 

hieratismo geometrizante de Piero della Francesca por oposição ao movimento 

alucinante das composições de Rubens. Berenson, embora descreva muito 

bem o hieratismo de Caravaggio, daí retira a conclusão errada, usando o 

hieratismo como critério valorativo. Por exemplo, se levássemos Berenson à 

letra e o aplicássemos a outros autores (Monet ou Cézanne), teríamos de 

criticar a pintura impressionista e pós-impressionista apelidando-a de 

«primitiva», por nunca se ter interessado pela perspectiva, à qual preferiu 

valores espaciais de natureza atmosférica, recordando a perspectiva aérea e 

atmosférica. Mas formalmente o historiador americano não erra muito. Diz-nos 

ele que o Caravaggio tardio é sombrio, antiteatral, sóbrio, severo, próximo de 

uma estética grega arcaica e do quatrocentismo florentino. Ora, este «retorno» 

é, ao invés do pretendido por Berenson, um sinal de inovação como o foi o 

retorno a formas atmosféricas de perspectiva no Impressionismo. 

     Voltemos à glória e ao rápido desaparecimento do caravaggismo depois de 

1610. Um dos factos inéditos (por isso, evenementais) desta obra reside no 

desinteresse de Caravaggio pela definição da fonte e natureza da luz. Ao 

contrário, grande parte dos precursores ou descendentes de Caravaggio usam 

concretas e definidas fontes de luz (velas, archotes), justificando assim os seus 

contrastes, tratamento de sombras e inerente teatralidade. Ora o luminismo 

caravaggesco nunca se interessa nem pela fonte nem pela natureza da luz. Por 

isso é mais tenebrista que realista. A sua imaterialidade rasura o sfumato. 

Diferentemente, o luminismo de Rembrandt vai ligar-se a um efeito naturalista 
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ou simbólico afim de Ticiano ou Tintoretto. Naturalista e simbólico significa que 

é uma coisa e outra, enquanto Caravaggio não é nenhuma das duas, porque 

usa uma luz simbólica para definir volumes (pondo o simbolismo ao serviço do 

naturalismo e o realismo, cru, ao serviço do simbolismo). Entretanto, quando 

Velázquez faz as suas duas viagens a Itália, a primeira em 1629,48 a segunda 

em 1648,49 é um facto que já nesse período, meados do século XVII, a fama do 

caravaggismo se tinha esfumado, pois Palomino apenas sublinha o interesse 

do espanhol por Ticiano, Tintoretto, Rafael (este muito ambivalentemente) e 

Miguel Ângelo. Terá durado escassamente o gosto caravaggista. 

     Desenvolvamo-lo um pouco mais. Os corpos de Caravaggio são possantes 

de luz que, provavelmente, deles emana, recortando-se rigorosamente na 

obscuridade – o lugar do infinito e de Deus, o que nos leva a pensar que a 

haver simbolismo em Caravaggio é no modo e na presença da sua 

obscuridade, recordando-nos um impressivo versículo d’O Primeiro Livro dos 

Reis (VII, 12), «O Senhor disse que habitaria na escuridão».50 É por isso 

também que a sombra e obscuridade caravaggesca nunca pode ser um fundo 

que nos devolve a figura, porquanto é uma forma em si mesma, ou a própria 

figura. Há aqui uma dupla autonomia, da luz em relação à obscuridade e da 

obscuridade em relação à luz. Por isso, a sua pintura não destaca a figura do 

fundo, é povoada por uma relação sem precedentes da figura (a luz) com a 

figura (a obscuridade). 

     Do seu corpus de mais de oitenta obras indexadas por Mina Gregori,51 

apenas numa há uma figura de vela na mão (n’As Sete obras da Misericórdia) 

e noutra uma muito ténue presença de luz natural numa cena de interior (A 

Vocação de Mateus). Outros exemplos de luz natural presente são os 

elementos paisagísticos do Repouso na Fuga para o Egipto, e na segunda 

versão, de 1603, do Sacrifício de Isaque. Mas tal não é referenciável, pois são 

pinturas de cenas ocorridas na paisagem, embora esta ocupe um lugar ínfimo 

da tela. E há ainda a luz de um Deus interpelante na Conversão de S. Paulo. 

Predominantemente, a luz de Caravaggio não tem leitura teológica, e os seus 

contemporâneos (Baglione, Bellori ou Carducho, rival de Velázquez)52 sempre 

se referiram à sua função de sugestão volumétrica. Mas resta-nos 

teologicamente o papel da obscuridade que pode conduzir a leitura de 

Caravaggio para um plano de misticismo e espiritualidade afins à influência que 
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sobre ele terão tido Sto. Inácio ou S. Filipe Neri. Deste modo, a arte senza arte 

de Caravaggio seria, como as suas figuras e as suas sombras, uma emanação 

divina, a emersão da ausência da luz, a celebração de um Deus sem forma 

nem presença, o puro espaço da fé. 

      

j. Ao que Caravaggio obedece: «o Senhor habita na escuridão» 

Passemos agora para uma questão que creio das mais estranhas e bizarras 

nesta obra; repitamos d’O Primeiro Livro dos Reis: «O Senhor disse que 

habitaria na escuridão». Será este um mote para a análise da presença de 

Cristo na obra de Caravaggio? Verifico que o Cristo-homem, o que vive entre 

os homens como homem, aquele que teria de despertar fé sem que nada 

assegurasse ser o Filho de Deus, o Cristo anterior ao sacrifício da Crucificação, 

esse Cristo não se encontra representado na pintura de Caravaggio: não temos 

aqui imagens da vida de Cristo, da vida vivida entre os braços das Madonas e 

a fuga para o Egipto e a entrega para o Calvário. 

     Vejamos atentamente. A primeira representação de Cristo em Caravaggio é 

uma cena do Repouso na fuga para o Egipto (fonte: O Santo Evangelho de 

Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus [doravante Mateus, tal como os 

outros Evangelhos serão identificados pelo nome dos evangelistas], II, 13-23). 

Cristo volta a aparecer com clareza na obra de Caravaggio numa primeira 

versão da Ceia em Emaús, de 1601 (fontes: Lucas XXIV, 13-32); mas este é já 

um Cristo ressurrecto. O momento da prisão vem-nos com uma Prisão de 

Cristo (1602) com o beijo de Judas. Outros momentos da vida de Cristo surgem 

representados: duas versões da Coroação de Espinhos (uma de 1600-1602, na 

Casa di Risparmio de Prato; outra de 1603, em Viena – já citada); um Cristo à 

Coluna (1598-99, Palazzo Carmuccini, em Cantalupo Sabino), um Enterro 

(1602-1604, na Pinacoteca Vaticana) (fig. 12.14.), duas versões da Flagelação 

(uma de 1606-1607, em Rouen; outra de 1607, no Museu Capodimonte de 

Nápoles); uma Adoração dos pastores (Messina) e uma Natividade (1609, 

desaparecida), mostrando estas duas obras Cristo anteriormente à fuga para o 

Egipto. Temos ainda várias representações da Virgem com o Menino 

(Madonnas: do Loretto, 1604-1606; com Serpente, 1605-06; do Rosário, 1606-

07). Mas a questão mais enigmática é esta: que passos da vida de Cristo 

Caravaggio representou entre a sua infância (os primeiros anos de vida, a fuga 
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para o Egipto ou criança nos braços de sua mãe) e a sua prisão no Jardim de 

Getsemani (fontes: Mateus, XXVI, 36-57; Marcos, XIV, 43-52; Lucas, XXII, 47-

53 e João, XVII, 1-12)? Estranha, e aparentemente sem explicação, apenas 

duas vezes: uma num episódio não muito relevante, na Vocação de Mateus 

(chamando Mateus para seu discípulo, fonte: Mateus, IX, 9), e outra vez num 

milagre, A Ressurreição de Lázaro (fonte: João, XI, 1-44), uma das obras 

tardias «sicilianas» (Museu Regionale, Messina). Nestas duas obras, as 

semelhanças na pose e «apagamento» da presença de Cristo são ainda mais 

estranhas e significacionalmente perturbadoras. Na Vocação de Mateus, Cristo 

está no lado direito da composição, de pé, de frente para o espectador; quase 

não se vê, pois está numa zona de sombra (a iluminação do quadro é natural) 

e tem S. Pedro a cobrir-lhe quase todo o corpo; o gesto da sua mão direita 

copia o gesto de Adão criado por Deus no tecto da Sistina de Miguel Ângelo. N’ 

A Ressurreição de Lázaro, Cristo tem exactamente a mesma postura, sem 

qualquer diferença, só que desta feita surge no lado esquerdo da composição 

em contra-luz, repetindo o mesmo gesto da mão direita (apontando para 

Lázaro, cujo corpo evoca, por sua vez, uma tradicional deposição de Cristo 

excepto na sua mão direita erguida). As posturas de Cristo são iguais, e, num 

caso como noutro, houve deliberada vontade de o tornar imperceptível: n’A 

Ressurreição de Lázaro, Cristo está em contra-luz, na Vocação o seu corpo 

está tapado por S. Pedro.  

     Porque é que então não há nenhuma representação de Cristo, 

considerando a sua biografia, entre a infância e a prisão em Getsemani pelos 

soldados de Caifás? Retomando alguns textos citados, lemos n’ O Primeiro 

Livro dos Reis que Deus vive na obscuridade; depois, partindo de Santo 

Agostinho ficamos a saber que o maior do seres invisíveis é Deus e a ele, 

absoluto invisível, só a crença e não a visão acede. Se n’O Primeiro Livro dos 

Reis do Antigo Testamento Deus vive na mais profunda obscuridade, também 

no Novo Testamento o seu filho pedirá aos discípulos para transformarem em 

luz o que ele lhes diz em trevas (da minha epígrafe acima), e nada mais e 

melhor o efectiva do que na cena de um milagre (a ressurreição de Lázaro), 

colocar o autor desse milagre (Cristo) na obscuridade. Porque isso é 

corresponder à vontade de Cristo, como diz Terry Eagleton numa introdução a 

uma versão inglesa dos quatro Evangelhos: 
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Ele realizou os seu milagres sem pretender convencer os que o 

rodeavam de que era Deus (com efeito, Cristo passou muito do seu 

tempo tentando escapar às multidões no lugar de as cortejar), mas antes 

com finalidades simbólicas ou razões de compaixão. Sempre recusou 

fazer milagres como forma de auto-legitimação, e ficava irritado quando 

tal lhe pediam. Devemos ainda fazer notar, mantendo-nos neste tema 

dos milagres de Cristo, que aqueles que deles fizeram leituras quando 

foram escritos os Evangelhos não os tomavam literalmente. (…) muitas 

vezes eram tomados como parábolas em vez de factos históricos. O 

Novo Testamento não teve de esperar pelos liberais dos nossos dias ou 

pelos revisionistas para poder ser lido alegórica e mnetaforicamente.53 

 

Eagleton admite a hipótese do milagre ser como que uma parábola, parábola 

ou parábolas que constituíam a forma como Cristo comunicava com os seus 

concidadãos: 

 

10. E chegando-se a ele os Discípulos, disseram-lhe: Porque lhes falas 

por parábolas? 

11. E respondendo ele, disse-lhes: Porque a vós vos é dado saber os 

mistérios do Reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. 

12. Porque a quem tem, ser-lhe-á dão, e terá em abundância: mas a 

quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. 

13, Por isso lhes falo por parábolas; para que vendo, não vejam, e 

ouvindo não ouçam, nem tampouco entendam. 

14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: De ouvido ouvireis, e 

não entendereis; e vendo, vereis, e não enxergareis. 

15. Porque o coração deste povo está engrossado, e pesadamente dos 

ouvidos ouviram; e seus olhos fecharam: para que porventura não vejam 

dos olhos, e ouçam dos ouvidos, e entendam do coração, e se 

arrependam e eu os cure. 

(Mateus, XIII, 11-15). 

 

E Cristo não fazia qualquer milagre em qualquer altura, pois não os fazia 

decerto perante incréus: 
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54. E vindo à sua Pátria, ensinava-os em sua Sinagoga deles; de tal 

maneira que pasmavam e diziam: Donde lhe vem a este esta Sabedoria, 

e estas Maravilhas? 

55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E 

seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? 

56. E não estão todas suas irmãs connosco? Donde lhe vem logo a este 

tudo isto? 

57. E escandalizavam-se nele. Mas Jesus lhes disse: Não há profeta 

sem honra, senão em sua pátria, e em sua casa. 

58. E não fez ali maravilhas, por causa da sua incredulidade deles. 

(Mateus, XIII, 54-58) 

 

k. A sinceridade do olho e a destruição da pintura 

Noutra passagem de Mateus, uma longa e fundamental passagem, veremos 

como alguns mandamentos sobre a ocularidade e a visualidade são 

enunciados: exige-se que não se mostre só por mostrar, que não se mostre 

para obrigar outrem a ver, que não se exibam certos actos gratuitamente, que 

não se fale em excesso, que não se exibam os sacrifícios realizados. Por fim, 

conclui-se que o olho só vê se for «sincero». Desse modo pode iluminar o 

caminho: 

 

1. Atentai que não façais vossa esmola perante os homens, para que 

deles sejais vistos: doutra maneira, não havereis galardão acerca de 

vosso Pai que está nos céus. 

2. Portanto quando fizeres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti: 

como fazem nas Sinagogas, e nas ruas os hipócritas, para dos homens 

serem honrados: em verdade vos digo, que já têm seu galardão. 

3. Mas quando tu fizeres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz 

a tua direita. 

4. Para que a tua esmola seja em oculto, e teu Pai que vê em oculto, ele 

to renderá em público. 

5. E quando orares, não sejas como os hipócritas; porque folgam de orar 

em pé nas sinagogas, e nos cantos das ruas, para dos homens serem 

vistos. Em verdade vos digo, que já têm seu galardão. 



 674 

6. Mas tu, quando orares, entra em tua câmara, e cerrando tua porta, ora 

a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto ele to renderá 

em público. 

7. E orando, não paroleis como os gentios, que cuidam que por seu 

muito falar hão-de ser ouvidos. 

8. Não vos façais pois semelhantes a eles; que vosso Pai sabe o que vos 

é necessário, antes que vós lho peçais. 

9. Vosoutros pois orareis assim: Pai-nosso, que estás nos céus, 

santificado seja o vosso nome. 

(…) 

14. Porque se aos homens perdoardes suas ofensas, também vosso Pai 

celestial vos perdoará a vós. 

15. Mas se aos homens não perdoardes suas ofensas, tampouco vos 

perdoará vosso Pai vossas ofensas. 

16. E quando jejuardes, não vos mostreis tristonhos, como os hipócritas: 

porque desfiguram seus rostos, para aos homens parecerem que jejuam. 

Em verdade vos digo, que já têm seu galardão. 

17. Porém tu, quando jejuardes, unge tua cabeça, e lava teu rosto. 

18. Para aos homens não pareceres que jejuas, senão a teu Pai que está 

em oculto: e teu Pai que vê em oculto, ele to renderá em público. 

(…) 

22. A candeia do corpo é o olho: assim que se teu olho for sincero, todo 

teu corpo será luminoso. 

(Mateus, VI, 1-18 e 22) 

 

Conclui-se que, em Caravaggio, Cristo não é visível nem invisível, ele é, como 

a própria pintura, invisualizado. Não é visto por todos aqueles que vêem, não é 

visto por aqueles que vendo não vêem. E deste modo Caravaggio usa a 

invisualidade da pintura para retratar a invisualidade de Cristo, ou usa a pintura 

para dar corpo à invisualidade, tendo como tema a espiritualidade cristã. É pois 

no mínimo problemático considerá-lo um pintor realista, quer considerando o 

seu entendimento da luz, quer o da obscuridade como a forma principal da 

pintura. 

     Giulio Carlo Argan dá-nos um exemplo deste complexificado entendimento 

do realismo recorrendo ao Repouso na fuga para o Egipto. Refere Argan a 

impressão de realidade que emana do cansaço da Virgem tombada sobre o 
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Menino, ainda o carácter desajeitado do velho e pesado José à frente do seu 

burro, tudo coexistindo, no entanto, com uma idealizada e miraculosa figura de 

um anjo luminoso (no eixo central da composição) semi-coberto por um 

vibrante panejamento branco, que Argan define como um «sopro poético 

veneziano».54 

     Wittkower também não se propõe tratar Caravaggio como realista, nem na 

sua fase de juventude, nem posteriormente. Por exemplo, sobre a Cabeça de 

Medusa, diz Wittkower que se destina a petrificar o espectador através da sua 

irrealidade que retoma as antigas máscaras da tragédia. Também sobre uma 

obra aparentemente inócua como os Jogadores de Cartas (1594, Kimbell Art 

Museum), diz-nos o historiador que a maneira luxuosa do seu vestir e a 

ausência de profundidade da pintura impossibilita qualquer leitura realista. A luz 

e o tratamento da figura prostrada de S. Paulo na conhecida Conversão traçam 

uma atmosfera fantasmagórica. E os exemplos podiam continuar. Resumindo, 

o suposto realismo de Caravaggio é, acima de tudo, um reportório idiomático 

estritamente pessoal. Um acontecimento sem explicação. 

     Contudo, Félibien e Poussin desprezarão Caravaggio pelo que consideram 

um realismo «sem nobreza», mantendo Félibien uma ambivalência avaliativa 

do pintor italiano, ao contrário de Poussin. Lemos Félibien citando Poussin: 

 

O senhor Poussin (…) não podia nada sofrer com Caravaggio, & dizia 

que ele tinha vindo ao mundo para destruir a pintura. Mas não seria de 

admirar esta aversão sentida por ele. Uma vez que, se Poussin, 

procurava a nobreza nos seres, Caravaggio deixava-se levar pela 

verdade do natural tal qual ele o via. Desse modo se opunham um ao 

outro. 61 

 

Mas Félibien admirava Caravaggio: «No entanto, se considerarmos em 

particular aquilo de que depende a arte de pintar, Caravaggio tinha-a por 

inteiro; entendendo essa arte como a imitação do que está perante os nossos 

olhos». Mas tanto admira como põe em causa o que admira: 

 

Vendo o retrato que realizou do Grande-Mestre de Malta, que se 

encontra no Gabinete do Rei, reconheceremos que nada de mais belo 
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pode ser realizado, pois como Caravaggio não fez um retrato, imitou a 

natureza tão perfeitamente que nada deixou a desejar. Mas essa 

especialidade de bem pintar os corpos tal como os vemos, não é aquilo 

que, inteiramente, faz um grande pintor (…).55 

 

Podemos concluir que a admiração, a hesitação e a imcompreensão de 

Félibien em torno de Caravaggio, testemunham-nos dois factos: o ineditismo e 

o «acontecimento Caravaggio» ao qual dificilmente o conhecimento acede, e a 

matriz da estranheza que o pintor nunca deixou de causar, inclusive no século 

XX, o século da sua plena consagração. 
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II  REMBRANDT 
    A visão do tacto: uma reflexão sobre o atelier 
     
 
Leia-se Giovanni Pietro Bellori, no final do seu excurso sobre a vida de 

Caravaggio («Michelangelo Caravaggio», no referencial Le Vite de’ Pittori, 

Scultori, e Architetti Moderni, 1672), desvalorizando alguns aspectos da sua 

única pintura mural (a óleo), na qual o teórico sente acertada a crítica àquilo 

que chama de completo desconhecimento de Caravaggio sobre perspectiva: 

 

Conservam-se todavia em Roma as imagens de Júpiter, Neptuno e 

Plutão que pintou no jardim Ludovisi, junto à Porta Pinciana, naquela que 

fora a villa do Cardeal del Monte; como em cardeal era muito aficionado 

ao estudo da medicina e da química, mandou revestir de pinturas o seu 

laboratório com imagens desses deuses, com o globo terrestre no meio 

deles, para que se correspondessem aos elementos. Dizia-se que, como 

Caravaggio sabia que o criticavam por não perceber de planos e de 

perspectiva, tomou ajuda em corpos vistos de baixo para cima, fazendo 

frente aos mais difíceis escorços. Estes deuses não conservam as suas 

próprias formas e estão pintados a óleo na abóbada, pois Michele, tal 

como os seus seguidores, jamais pintou a fresco, pois preferia a 

comodidade das cores a óleo para os seus modelos.1 

 

Terminada neste ponto a biografia de Caravaggio, enceta de seguida Bellori 

breves análises de pintores que toma como caravaggescos quanto ao 

tratamento da luz, do espaço, do natural-real e dependência do modelo. 

     Também Mancini (Considerazioni sulla pittura, 1617-1621), Baglione (Le 

Vite de’ Pittori, Scultori, et Architetti, 1642) – que considera concretamente ser 

desejo de Caravaggio destruir a tradição para se irmanar do natural (o que nos 

faz, de imediato, recordar Poussin) – Vincenzo Giustiniani (numa carta a 

Teodoro Midemi, datada entre 1620 e 1630, em G. Bottari [org.], Racolto di 

Lettere, 1768),2 definindo Caravaggio, sem o criticar, como alguém que 

combina o estilo com a natureza, ainda Francesco Scanelli e o teórico holandês 

Carel Van Mander (que chega mesmo a elogiar Caravaggio)3 ou Jachim von 

Sandrart que, de certo modo, segue Van Mander, para já não falar de André 
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Félibien e de suas ambivalências, todos sublinham a propensão realista de 

Caravaggio, embora não lhe chamem «realista», termo ainda sem existência 

pelo menos quando comparado com o seu valor programático actual (nascido, 

de certo modo, com Courbet). 

      

a. Naturalismo e tenebrismo 

Apesar de, neste ponto do trabalho, pretender desenvolver a oposição entre o 

claro-escuro naturalista de Rembrandt e o tenebrismo insubstancial de 

Caravaggio, gostaria de começar por referir alguns teóricos do século XVII que 

vêem quer em Caravaggio, quer em Rembrandt, exemplos de pintores a 

«evitar». Irmanados estariam assim os dois artistas num censurável realismo. 

Com efeito, Sandrart (em Teutsche Academie, 1675),4 Filippo Baldinucci (em 

Cominciamento e Progresso dell’arte d’intagliari in rame colle vita de’ piu 

eccellenti maestri dela stessa professione, de 1686) ou Arnold Houbraken (em 

De Groote Schouburgh der Nederlandtsche Konstschilders en Schilderessen, 

1718-1721) vêm em Rembrandt um exemplo do que um pintor não deve ser. 

Por exemplo, Houbraken comenta-nos que Rembrandt não ajuíza primeiro o 

que é ideal na natureza para nos revelar depois tal idealidade natural – 

tratando Rembrandt como caravaggesco – Rembrandt não obedece à tradição 

(apesar de ser um exímio desenhador) que coloca o desenho no centro das 

escolhas compositivas. Repete-se o conteúdo das críticas a Caravaggio, pois 

Rembrandt estaria mais interessado na natureza do que nas regras da pintura. 

Baldinucci chega mesmo a afirmar que Rembrandt tem mais fama do que 

merece.5 

     Mas a tentação maior é a da aproximação dos dois artistas por causa da 

sua mestria na execução dramática do claro-escuro e, de facto, torna-se-me 

evidente que o claro-escuro de ambos se relaciona com a revivescência da 

opticalidade, o medium que se dissolve no momento em que «nasce» a pintura 

e que provoca esse «nascimento». Isto é, tenta-se refazer a opticalidade 

dissolvida na pintura através do excesso óptico do luminismo. 

     O claro-escuro, com efeito, enfatiza a pintura enquanto processo e 

invenção. É a forma da opticalidade tentar obsessivamente readquirir a sua 

presença numa quase presença cuja teatralidade excessiva nos afasta do real 

para nos aproximar da infigurável medialidade pura do pictórico. 
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Aparentemente, o claro-escuro é o ponto essencial da pintura dos dois autores, 

dos seus processos criativos, mantendo a definição de que, na pintura, a 

exibição do processo não torna o invisível visível, mas exibe as formas através 

das quais tal pode ser (sem ser) possível. E, nestes autores, o processo passa 

de facto pela extremação conflitual da luz e da sombra. Mas há, além disso, o 

acontecimento claro-escuro em Rembrandt e o acontecimento tenebroso 

caravaggesco, já referidos como distantes, formal e significacionalmente.  

     A luz de Caravaggio não atravessa a obscuridade que a circunscreve e 

rodeia (como se de matéria indefinida ou «morta» se tratasse), o que é um 

paradoxo pictórico, mas a luz de Rembrandt penetra nas zonas de 

obscuridade, iluminando de tal forma o que aí se situa que nos dá sugestão de 

espaço, modelado da obscuridade à semi-obscuridade (inexistente em 

Caravaggio). Pôde ver-se com toda a clareza esta distinta abordagem do par 

luz-sombra na exposição Rembrandt Caravaggio concebida em 2006 por 

Ronald de Leeuw, director-geral do Rijksmuseum de Amesterdão, mostra 

concebida para comemorar os quatrocentos anos do nascimento do pintor 

holandês.6 

     Disse haver algo partilhado por Rembrandt e Caravaggio quanto à 

opticalidade-medium da pintura: a extremação da luz e da obscuridade, tanto 

num quanto noutro autor, designa-nos que a pintura é um trabalho de invenção 

e não de mimetização, invenção que pode ser «natural» (Rembrandt) ou 

«insubstancial» (Caravaggio). E uma e outra, quando extremadas, parecem 

recuperar a opticalidade pura que apenas existe como meio e nunca fim. Esta 

opticalidade pura é a opticalidade-medium-processo que torna possível aquilo 

que denominamos pintura: assim, este artifício óptico que denominamos claro-

escuro faz-nos recordar que o medium da pintura é a opticalidade, dissolvida 

no quadro. O claro-escuro traça uma oposição entre os dois pintores: em 

Rembrandt é a luz que assume protagonismo simbólico, em Caravaggio é a 

obscuridade. A luz de Caravaggio, porque dissociada da obscuridade, em nada 

se relaciona com a tradição de Ticiano e Tintoretto, aos quais Rembrandt se 

liga de forma a podermos considerar que o holandês tem um entendimento 

lumínico anterior ao modelo Caravaggio. 

     Compare-se, por exemplo, o Retrato de Titus lendo em voz alta (1656) (fig. 

12II.1.) com a Danae de Ticiano ([fig. 12II.2.] de 1554, Kunsthistorisches 
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Museum de Viena): a forma e a translucidez da sombra que cobre parte do 

rosto da Danae de Ticiano não é muito diferente da que cobre parte do rosto do 

filho de Rembrandt; é certo aqui, sem necessitarmos de Wittkower, que o 

tratamento luz-sombra rembrandtiano tem a matriz em Ticiano e não em 

Caravaggio – é uma sombra que cai no corpo como velatura, um plano de 

transparência que nada oculta, por isso se dirá que, na obscuridade, Ticiano e 

Rembrandt concebem «vida» e modelam espaço. Isto quanto ao tratamento da 

luz, pois não se pode fazer o mesmo paralelo Ticiano-Rembrandt quanto à 

matéria pictórica, pois entre as velaturas de Ticiano e venezianos e os 

impastos de Rembrandt as diferenças são sublinháveis. Apesar de que, entre 

os venezianos, Ticiano é o mais próximo de Rembrandt, sobretudo no seu 

chamado late style,7 evidente no S. Sebastião (do Hermitage) e na Pietá de 

Veneza: neste late style, o encorpamento da matéria não forma um impasto ou 

empaste, mas as figuras dissolvem-se num magma expressionista. 

 

b. Caravaggio: dar forma-corpo à sombra; Rembrandt: dar forma-corpo ao 

    espaço (através da sombra) 

Em Caravaggio, a sombra possui forma, uma forma própria, recai sobre ela 

própria, não se liga à figura, apenas a ela se justapõe numa coincidência de 

recortes. A sombra e a luz de Ticiano e Rembrandt são, diversamente, da 

mesma natureza, porque não têm forma – dão forma. O «mundo» destes 

autores possui uma sombra que recebe luz e se torna tangível, sendo real e 

tangível o que nela se encontra. Se, em Caravaggio, existe apenas marcada 

luz e funda obscuridade, em Rembrandt existe luz, obscuridade e penumbra, 

tudo constituindo uma atmosfera. Ora, como vimos, em Caravaggio não há 

nem espacialidade nem atmosfera: a sombra isola a figura e esta a sombra; a 

obscuridade caravaggesca é o lugar onde não há nem haverá luz (nem vida – 

nem corpos e objectos). 

     Muito diferente é a situação rembrandtiana de uma obra como Cristo e a 

mulher adúltera (1644, Londres, National Gallery) (fig. 12II.3.). Repare-se na 

precisão e detalhe que permanece, independentemente do recuo de planos, 

naquilo que está representado nas zonas de obscuridade do quadro; a luz 

(teatral, de facto) concentra-se apenas no terço inferior da obra e, sobretudo, 

junto ao traje branco da mulher adúltera (e nos três degraus que conduzem a 
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Cristo, de pé). Em volta da cena central tudo continua nítido, apesar da semi-

obscuridade. Tentemos uma correcção: se a luz de Rembrandt é da mesma 

natureza que a de Ticiano, a sua intensidade contrastante não o é, parecendo 

esta mais próxima de Caravaggio. Mas tal afigura-se ilusório, pois se 

Caravaggio dá forma e corpo à obscuridade, Rembrandt pretende dar corpo à 

luz, até porque a trata com grande autonomia quase ignorando o realismo da 

cena que da luz depende (para se constituir «cena», representação). Como em 

Rembrandt a luz goza de uma determinada autonomia perante a 

caracterização naturalista das figuras e espaços, isso leva o autor a inventar 

uma forma de propagação inédita da luz – trata-se aqui de uma invenção 

rembrandtiana: o reflexo. A luz pode incidir na mão e desta passar, ou reflectir-

se, no rosto mais próximo; a luz pode penetrar uma ampla zona de obscuridade 

e aí «balançar», como nos descreve Sandrart, «salpicando» arbitrariamente 

umas zonas, partes amplas ou diminutas. Reflexos que também vemos nas 

zonas de penumbra, onde a clareza do representado não é menor. Diz 

Sandrart:  

 

Introduziu o nosso artista nos seus trabalhos pouca luz, exceptuando o 

local que ele tinha em vista enfatizar; em torno deste ponto, balançava 

ele a luz e a sombra artisticamente. Fazia ainda uso de muito meditadas 

reflexões através das quais a luz penetrava nas sombras numa maneira 

muito ponderada; a sua cor poderosamente incandescente, mostrava 

assim ele consumado juízo acerca de tudo o que fazer numa pintura.8 

 

Temos, desde já, duas invenções ou contributos de Rembrandt para a 

teatralidade do claro-escuro (relação luz-espaço e reflexo), e estas separam-no 

da matriz Ticiano. Mas há uma terceira invenção de Rembrandt – que não 

podemos considerar totalmente desconhecida de Ticiano – mas à qual 

Rembrandt dá uma utilização inédita: o impasto, matéria que absorve e 

também reflecte luz. Este impasto não passou despercebido às análises, nem 

sempre favoráveis, de teóricos como Baldinucci ou Arnold Houbraken. 

Baldinucci, por exemplo, justificava mesmo com o impasto a lentidão com que 

o pintor trabalhava: 
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A razão desta lentidão residia no facto de que, logo depois de uma 

primeira camada seca, ele retomava a pintura, repintava-a com pequena 

e grande gestualidade, de forma que por vezes o pigmento nalguns 

lugares da tela ganhava a altura de mais de metade de um dedo. Por 

esta razão pode ser dito de Rembrandt que laborava sem descanso, 

pintando muito e completando poucas pinturas.9 

 

c. Sombra, luz, obscuridade, «lentidão táctil» 

Arnold Houbraken, por seu lado, embora sem citar nenhuma obra, de imediato 

nos faz pensar na técnica empregue nos últimos auto-retratos do pintor: 

 

Sucessivamente durante muitos anos as suas pinturas mantiveram-no 

tão ocupado, que os compradores tinham de esperar muito tempo pelas 

suas obras, não obstante o autor trabalhar rápido. Era especialmente 

este o caso dos seus últimos anos quando, visto de perto, pareciam as 

suas pinturas feitas com colher de pedreiro [e sabe-se do uso de 

espátulas e das próprias mãos]. Esta era a razão pela qual quando 

alguém visitava o seu estúdio e pretendia ver de perto as suas pinturas, 

ele as afastava dizendo que «o cheiro das tintas as incomodaria». Dizia-

se que um dia pintou um retrato em camadas tão espessas que quase se 

o podia puxar pelo nariz. Vê-se ainda jóias e pérolas por ele pintadas em 

colares e turbantes tão empastadas que se quedam em relevo – é por 

este meio de trabalho que as suas obras surgem tão poderosas, mesmo 

contempladas à distância.10 

 

A exposição Rembrandt Caravaggio de Amesterdão, obviamente não pretendia 

concatenar duas mostras monográficas, mas antes proporcionar uma 

comparação entre os dois mais determinantes luminismos do barroco e do 

século XVII em particular, sendo o luminismo aquilo que, paradoxalmente, mais 

aproxima e afasta Caravaggio de Rembrandt, porque a pintura do primeiro faz 

da obscuridade um campo fechado, sobretudo à luz, e a pintura de Rembrandt 

mostra-nos o inverso: o modo como a luz penetrando a obscuridade vai 

conferindo sentido à composição, tudo revelando gradativamente, 

transicionalmente; aliás, em Rembrandt, a forma nasce onde a luz acede, e em 

Caravaggio a forma existe onde não existe nem pode existir luz. Esta 
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comparação ou conclusão era um dos objectivos da exposição em análise, 

necessitando os dois autores deste utilíssimo confronto, como sublinhado por 

Ronald de Leeuw (do Rijksmuseum) e John Leighton (do Museu Van Gogh), 

porque nos museus com obras de ambos, Rembrandt, por exemplo, não é 

mostrado junto a Caravaggio, mas com artistas conterrâneos contemporâneos, 

limitando-nos assim o entendimento das suas invenções lumínicas (ligadas ao 

espaço, reflexo e matéria); por muito distantes que estas estejam do italiano, 

melhor se entendem numa comparação com Caravaggio. 

     Para melhor situar este díspar entendimento do par luz-sombra, 

recoloquemo-nos junto das teses de Heinrich Wölfflin sobre a oposição entre 

classicismo e barroco, onde o barroco se torna, por excelência, reacção 

anticlássica.11 Contudo, em Wölfflin, esta oposição não é linear, não tendo 

fronteiras formais claramente demarcadas, e muito menos cronológicas, como 

se simplesmente pudéssemos opor o século XVI ao XVII. Wölfflin diz-nos que 

certas referências clássicas podem existir no barroco e vice-versa, mas funda-

se no que chama de «conceitos fundamentais» (que norteiam precisos pares 

de opostos clarificadores da oposição clássico-barroco, a enumerar de 

seguida); entretanto, apesar desses «conceitos fundamentais», ou junto com 

eles, insiste Wölfflin no facto de que «vemos sempre as coisas do modo como 

as queremos ver».12 

     Em face da disparidade de propósitos e intenções das obras de Caravaggio 

e Rembrandt, podemos ver como os modos clássico e barroco se 

intercambiam, podendo nós constatar a possibilidade de ambos os pintores não 

pertencerem em absoluto a um só «lado» (seja clássico ou barroco); 

interessava a Wölfflin neste estudo, como a Jacob Burkhardt (uma das suas 

referências), determinar de que modo um paradigma estético, ou uma sua 

transformação, podia ou não corresponder a uma mutação na concepção 

cultural do mundo. Wölfflin admitia a discrepância no seio do seu «conceito 

fundamental», sem que tal fosse suficiente para o mudar. Porque uma 

discrepância nunca é suficiente para alterar o que Wölfflin chama de «camada 

profunda» do conceito. Por exemplo: 

 

Os paisagistas holandeses do século XVII, por mais que possam diferir 

quanto ao temperamento, utilizam-se todos de uma forma geral de 
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representação, que também é a mesma para os quadros de costumes e 

retratos. Mas uma cabeça de Holbein, sem renegar o seu carácter 

nacional, estará sempre relacionada, quanto aos princípios que lhe 

servem de base, com o desenho de um artista italiano da mesma época 

– Miguel Ângelo, por exemplo –, simplesmente porque ambos pertencem 

ao século XVI. 

   Portanto, deparamo-nos aqui com uma camada mais profunda dos 

conceitos (daí a denominação conceitos fundamentais), sobre os quais 

repousa a representação figurada em sua forma mais geral.13 

 

Mas Wölfflin reconhece o carácter um tanto ou quanto problemático do seu 

método para explicar determinadas transformações, ou paralelos entre 

transformações estéticas e concepções do mundo; um pólo (estética, por 

exemplo) não explica imediatamente o outro (uma concepção do mundo): 

 

Um outro caso: quando Franz Hals ou Velázquez, nos seus retratos, 

substituem o desenho estático de Holbein pelo desenho oscilante, 

vibrátil, podemos supor que esse novo estilo decorre da nova concepção 

do homem, segundo a qual a essência está no movimento, e não mais 

na forma estável. Contudo, mesmo nesse caso devemos evitar uma 

explicação demasiado específica: paralelamente ocorreram 

transformações maiores e mais gerais; e a jarra sobre a mesa, assim 

como a natureza morta – casos em que não se pode falar de movimento 

no sentido literal do termo –, são pintados com os mesmos recursos.14 

 

d. Luz relativa 

Por exemplo, no final deste seu Kunstgeschichtliche Grundbegriffe…, confessa 

Wölfflin não compreender esta frase de Burkhardt: «Vista a grosso modo, a 

relação entre arte e cultura geral deve ser entendida, portanto, apenas como 

algo simples e casual; a arte possui a sua própria vida e a sua própria 

história».15 Mas, no fundo, não será exactamente isto mesmo que Wölfflin 

afirma quando diz que uma mera opção (que, em arte, é um mundo) de 

Velázquez ou Frans Hals não lança uma luz absoluta sobre as concepções do 

homem num determinado período ou vice-versa? Ou seja, não será que vamos 

certamente encontrar Caravaggio e Rembrandt juntos num tópico e, além 
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disso, separados noutros tão ou mais essenciais (o que poderia mesmo 

sinalizar uma hipótese de oscilação na referida camada profunda dos 

conceitos)? 

     São então estes os pares de opostos definidores das atitudes, 

respectivamente, clássica e barroca: 

 

● Linear (delineado) / pictórico (táctil) 

● Representação no plano / representação em profundidade 

● Forma fechada / forma aberta 

● Unidade múltipla (predomínio da pluralidade) / unidade indivisível 

(predomínio da unidade) 

● Clareza absoluta (clareza) / clareza relativa (obscuridade) 

 

Considerando estes cinco agrupamentos conflituais, proporia algumas linhas 

de pesquisa, considerando o tema geral da investigação (o carácter periclitante 

da visualidade na pintura) e, neste ponto, a relação entre Caravaggio e 

Rembrandt: (i) não podemos certificar-nos de que estes conceitos 

fundamentais colocam toda a pintura clássica (até finais do século XVI) num 

pólo e a pintura barroca no outro, como não será possível (ii), supondo 

Caravaggio e Rembrandt expoentes do barroco pictórico, encontrá-los sempre 

no mesmo pólo destes pares; primeiro, porque alguns destes conceitos são 

hibridizáveis (por exemplo, posso considerar o barroco de Caravaggio como 

enfatizador do plano, alheio à perspectiva, ao trompe l’oeil e à espacialidade, 

pressupostos que se podem cruzar com a caravaggesca «clareza relativa» -- 

ou seja, é clássica a sua abordagem ao plano e barroco o tratamento da 

clareza). Em seguida (iii), foi afirmado que é no par clareza versus obscuridade 

que mais similitudes e diferenças existem entre os dois pintores, mesmo que 

ambos tendam para uma predominante «clareza relativa». 

     No capítulo (V) de Wölfflin respeitante à oposição clareza absoluta/clareza 

relativa, temos uma consideração que reforça uma das ideias centrais deste 

estudo e que é, ao mesmo tempo, reveladora do pensamento de Wölfflin 

quanto à evolução dos seus conceitos fundamentais: «toda a arte, à medida 

que evolui, procura dificultar cada vez mais a tarefa a ser realizada pelos olhos; 

ou seja, uma vez solucionado o problema da representação clara, é natural que 
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a forma da imagem se complique e que o espectador, para quem a 

simplicidade tornou-se demasiado transparente, encontre prazer em solucionar 

uma tarefa mais complicada».16 Clement Greenberg, por exemplo, nunca 

partilharia esta tese do progresso artístico no sentido da complexidade. Mas 

talvez esta leitura progressiva não entre em contradição absoluta com o 

pensamento do crítico americano, pois podemos apenas considerar que o 

barroco, numa linha obediente à reforma ou à contra-reforma, mais 

vocacionado se pode encontrar para exibir o que denomino carácter periclitante 

da visualidade da pintura, podendo esta ser uma das suas essências (para me 

aproximar da terminologia greenberguiana). Um barroco que nos conduz da 

insubstancialidade da obscuridade de Caravaggio à tactilidade de Rembrandt, 

e deste às «desfocagens» de Velázquez, periclitância que é, como procurei 

demonstrar, uma constante da pintura pelo menos desde Zeuxis e Parrásio.17 

Esta complexidade ou lidação preferencial com a periclitância da visualidade 

pode estar mais exposta no barroco, o que permite a Wölfflin opor a linearidade 

à pictorialidade, a planitude à profundidade, o fechamento à abertura e a 

clareza à obscuridade. Deste modo, a dessincronia entre forma, imagem e luz, 

permitindo divisar uma clareza da obscuridade (na feliz expressão do autor), 

não é exclusiva do barroco – apenas este a consegue melhor extremar. Dirá 

Wölfflin: 

 

(…) toda a arte, à medida que evolui, procura dificultar cada vez mais a 

tarefa a ser realizada pelos olhos; ou seja, uma vez solucionado o 

problema da representação clara, é natural que a forma da imagem se 

complique e que o espectador, para quem a simplicidade tornou-se 

demasiado transparente, encontre prazer em solucionar uma tarefa mais 

complicada. (…) 

   Enquanto a arte clássica coloca todos os meios de representação ao 

serviço da nitidez formal. O Barroco evita sistematicamente suscitar a 

impressão de que o quadro tenha sido composto para ser visto e de que 

possa ser totalmente apreendido pela visão.18 

 

E Caravaggio, de facto, fará implodir o primado do desenho do século XVI, que 

se liga à clareza, nitidez e evidência do detalhe, que nada interessa à 

sobreexposição lumínica do lombardo. Exemplificando este embate entre 
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clareza e obscuridade, Wölfflin irá socorrer-se, para o primeiro termo, 

inevitavelmente, de Leonardo da Vinci e d’A Última Ceia; quanto ao segundo 

termo referirá, de Rembrandt, Os Síndicos (fig.12II. 4.); na primeira obra, as 

vinte seis mãos das treze personagens estão visíveis, na obra de Rembrandt 

das suas seis figuras apenas cinco mãos se nos apresentam. Portanto, «o 

barroco rejeita tal grau máximo de nitidez. A sua intenção não é a de dizer 

tudo, quando há detalhes que podem ser adivinhados. Mais ainda: a beleza já 

não reside na clareza perfeitamente tangível, mas passa a existir nas formas 

que, em si, possuem algo de intangível e parecem escapar sempre ao 

observador».19 

      Apesar das profundas diferenças entre o tenebroso e o luminismo de 

Rembrandt, enumeraria alguns pontos comuns entre estas duas invenções. O 

tenebroso e o harmonioso-gradativo claro-escuro rembrandtiano, reafirme-se, 

são intrinsecamente diferentes quanto à forma (emanação cortante em 

Caravaggio, gradual modelação em Rembrandt), substância (desconhecida em 

Caravaggio, real em Rembrandt), natureza e origem (a luz é emanação em 

Caravaggio, e um foco teatral em Rembrandt). Mas podemos ver neles alguns 

entrelaçamentos. Além das distinções enumeradas, Caravaggio e Rembrandt, 

alheando-se das recomendações de Cennino Cennini, Leonardo ou Poussin, 

dispensam no campo do quadro a iluminação uniforme e homogénea. Para lá 

das possibilidades formais que ambos luminismos nos oferecem, marcando 

volumetrias e relevos (Giulio Mancini), a luz insubstancial caravaggesca e a 

teatral rembrandtiana, apelam a princípios de dramaticidade ou pathos 

visivelmente reais, pois o claro-escuro na história da pintura é sempre mais de 

natureza formal do que sobrenatural. Esta constatação formal simples e liminar 

liga os dois pintores: o contraste luz-sombra denominado claro-escuro ocorre e 

é dramaticamente eficaz quando numa pintura apenas algumas zonas, 

«inexplicavelmente», surgem iluminadas.  

     Há nesta iluminação parcial e irregular (nestes arbitrários «salpicos de luz») 

uma aura mística com potenciais associações teológicas, se tivermos em 

consideração a leitura de Maurizio Calvesi em torno de Caravaggio,20 seguindo 

Félibien que também o defendia no século XVIII. Mas Calvesi permanece 

isolado nesta defesa de uma luz teológica em Caravaggio: de Mancini a 

Longhi, outras foram as leituras aqui reveladas. 
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e. A luz como «imagem seca» 

Entretanto, dois dos mais destacados rembrandtianos actuais, Eikema 

Hommes e Ernst van de Wetering (o director de Rembrandt Reasearch Project, 

<http://www.rembrandtresearchproject.org>, o projecto de investigação 

responsável pelo estabelecimento definitivo das atribuições e conservação das 

obras do pintor holandês), numa análise comparativa com Caravaggio 

sublinharam o seguinte: ainda que vários textos religiosos possam ser 

invocados para sustentar o carácter místico-teológico do luminismo de ambos 

os artistas, pode assegurar-se, como disse, que os seus contemporâneos não 

se interessavam por tais associações e antes destacavam a luz como recurso 

pictórico: em Caravaggio (desde logo sublinhado por Giulio Mancini, o seu 

primeiro biógrafo) a luz enfatizava e definia volumes e relevos, em Rembrandt 

ela modelava espacialidades ordenando a composição e a concentração do 

espectador, como referem Hommes e de Wetering.21 Julgo que, em 

Caravaggio, A Conversão de S. Paulo pode sustentar esta tese. 

     Saulo de Tarso foi convertido, sabe-se, a caminho de Damasco, onde se 

deslocava com vista a obter autorização da sinagoga para prender cristãos; 

nessa trajectória foi cego por uma luz divina que o fez cair do seu cavalo. 

Lemos nos Actos dos Apóstolos de S. Lucas: «3. E indo já de caminho, 

aconteceu que chegou perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor 

de luz do céu. 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, 

porque me persegues? 5. E ele disse: Quem és Senhor? E disse o Senhor: Eu 

sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os 

aguilhões. E ele tremendo, e atónito disse: Senhor que queres que faça? E o 

Senhor lhe disse: Levanta-te e entra na cidade, e dir-se-te-á ali o que fazer te 

convém» (IX, 3-5). Ora, é certo que na cena proposta por Caravaggio não há 

mais intensidades lumínicas que noutras obras do autor onde a luz não provém 

de fonte literária ou bíblica e religiosa. Portanto, a referência teológica explícita 

da luz não aumenta em Caravaggio o luminismo; em Rembrandt, por outro 

lado, tudo tende a ocorrer de modo diferenciado e Hommes e de Wetering 

apontam, por exemplo, para uma Sagrada Família com Anjos (1645), hoje no 

Hermitage (S. Petersburgo). Aqui, anjos e berço concorrem uns com os outros 

como fontes de luz e intensidades, ou melhor, aparecem como figuras emanam 
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e projectam luz, mediuns de luz mais do que fontes. Mas como o uso da luz 

tem algo de omnipresente, portanto, não exclusivamente dependente de uma 

matriz religiosa ou literária, pois a luz em Rembrandt existe em retratos, auto-

retratos ou outras e inúmeras cenas quotidianas profanas, como tal, dizia, 

podemos concluir que quer em Caravaggio, quer em Rembrandt, a luz ou 

luminismo nunca é predominantemente teológica-simbólica. Porque mesmo em 

cenas bíblicas a luz não tem mais intensidade. E devemos ainda considerar o 

epíteto de «realistas» para ambos criticamente reservado pelos seus 

contemporâneos, tendo sido exactamente por aí que se abriu este subcapítulo 

dedicado a Rembrandt. Recordemo-nos dos escritos de Mancini, Baglione (em 

torno da oposição caravaggesca entre tradição e natureza), Francesco 

Scanelli, Bellori (o teórico da dupla dependência caravaggesca da natureza e 

do modelo), Carel Van Mander (que ignora a sobreexposição lumínica 

caravaggesca para mostrar que o facto de ele não desenhar mais o torna 

dependente de modelos externos), sobre Caravaggio; e de Joachim von 

Sandrart, Baldinucci ou Arnold Houbraken (que vê Rembrandt preso à natureza 

sem ser capaz de a idealizar), da parte de Rembrandt.  

     Mancini,22 por exemplo, caracteriza a «escola» de Caravaggio como a que 

recorre a uma única fonte de luz intensificando-a na produção de sombras 

profundas que «escavam» relevos em corpos e panejamentos. Sandrart, por 

seu lado, releva em Rembrandt um claro-escuro muito diferente de Caravaggio 

(como repetirá Wittkower), pois o carácter gradativo da pintura de Rembrandt 

permite ler e antever, nas gradações e uso de tonalidades afins, uma 

espacialidade não perspéctica. O Regresso do Filho Pródigo, de 1662, do 

Hermitage de S. Petersburgo (fig. 12II.5.) (leia-se S. Lucas, XV, 11-32), é, 

nesse aspecto, das obras mais relevantes. É a diferenciação lumínica dos 

rostos das cincos personagens (pai e criados) que, quase todos, para nós 

estão virados, desde a máxima intensidade que pertence ao pai que recebe o 

filho ajoelhado no seu regaço à quase (!) total obscuridade da mulher que se 

encontra no canto superior esquerdo da composição, são estes cinco graus de 

iluminação que banham os rostos e não a perspectiva ou a arquitectura 

(absolutamente indiscerníveis) que nos fazem perceber a profundidade física 

do espaço da cena. Aqui a luz das figuras é a única forma de modelação do 

espaço. Simplificando, estes (cinco) graus de luminosidade e/ou obscuridade 
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são inexistentes em Caravaggio, onde apenas existem dois: a luz extrema e a 

extrema obscuridade; consequentemente, uma rejeição muito significativa do 

espaço, a que Caravaggio vota forte indiferença, primeiro não se interessando 

grandemente pela perspectiva, depois não recorrendo a valores atmosféricos 

(que, de Rembrandt aos impressionistas, são sempre modos de designar 

espaço) que modelem ou nos informem sobre a representação ou percepção 

da profundidade.  

     Por isso é que a laboriosa atmosfera gradativa de Rembrandt, que Joachim 

von Sandrardt sublinha, denota-o próximo de Ticiano e não de Caravaggio. 

Tintoretto, Ticiano ou Rembrandt trabalham a relação luz-sombra de maneira 

muito aproximada, ou seja, luz e sombra são de uma mesma natureza, o que 

quer dizer que são interpenetráveis, modelando-se com elas formas e espaços 

e a obscuridade. A sombra e obscuridade de Rembrandt é «real» porque 

admite vários graus (tangibilidade) e a hipótese de ser atravessada pela luz. 

Em Caravaggio, a sombra e a obscuridade são totalmente densas e opacas. 

Isolando literalmente Caravaggio a figura do fundo é a própria luz que se isola 

da obscuridade e é esta que se afirma intransponível, não servindo a luz para 

vivificar ou gerar nenhuma semi-obscuridade. Claramente, em Caravaggio, 

nem a luz entra no espaço da obscuridade nem esta no da luz. 

 

f. Paleta e mundo abertos (esculpindo espaços bidimensionais) 

Na exposição conjunta de Amesterdão, tal se evidenciava desde logo nas duas 

obras que abriam a primeira sala, podendo cada uma delas ser reveladora dos 

princípios pictóricos programáticos de cada autor naquilo: a Judite e 

Holofernes, de Caravaggio, 1599-1600 (fig. 12II. 6.), e Cegando Sansão, de 

Rembrandt, 1635 (fig. 12II. 7). Um dos contemporâneos de Rembrandt que 

mais detidamente analisou o seu luminismo foi von Sandrart. Cegando Sansão 

é um exemplo adequado do que Sandrart concluiu: o claro-escuro 

rembrandtiano é sempre gradual e progressivo; em Rembrandt nunca se passa 

cortantemente da claridade para a obscuridade, como em Caravaggio, porque 

o pintor holandês possui uma paleta onde se encontram alargadas gama de 

tons relacionados com a obscuridade e uma também larga gama de tons 

lumínicos. Em Cegando Sansão, o fundo espacialmente mais recuado da cena, 

ou seja, o exterior da tenda (dentro da qual quatro soldados vazam os olhos a 
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Sansão) é-nos definido através de três tonalidades de cores frias: azul 

acinzentado no céu; azul esverdeado na saia de Dalila (que se liga ao amarelo 

ocre também levemente esverdeado do corpo derrubado e em luta transida de 

Sansão, cuja carnação se avermelha à medida que nos aproximamos das 

mãos do soldado que, debaixo de Sansão, o prende pelo pescoço) e azul 

cerúleo em dégradé para um branco reforçando o potente contra-luz do 

soldado de pé, à esquerda de lança na mão, forte silhueta que desse modo 

produz espaço, pois o vermelho das suas vestes, enquanto cor quente, tende a 

avançar para o espectador; em contrapartida, o azul que recorta a silhueta, 

recua; na base do dégradé do azul do céu, praticamente branca, a silhueta 

deste soldado vê o vermelho ainda existente nos seus ombros transformar-se 

em negro – este claro-escuro é totalmente espacial, sendo ainda de sublinhar 

que a ideia de silhuetas contrastantes é recorrente em Rembrandt: veja-se a 

Ceia em Emaús, 1628 (Museu Jacquemart-André de Paris) onde Cristo é 

apenas uma silhueta negra completamente recortada de um fundo 

intensamente iluminado. Noutro ponto desta pintura da primeira sala, volta 

Rembrandt a recorrer a este mesmo efeito de contraste no quase contra-luz 

existente entre o pé direito com os dedos dobrados de dor do Sansão prostrado 

e a manga direita luminosa de Dalila.  

     No quadro como um todo, verificamos esse cuidado de Rembrandt em 

conceber uma rica sucessão de tons intermédios (de luz e obscuridade, ou da 

luz à obscuridade) inexistente em Caravaggio. Neste, a máxima luminosidade 

recorta-se sempre da máxima obscuridade. Em Judite e Holofernes, temos 

nítido o efeito caravaggesco do recorte: a luz das figuras (sobretudo da 

«luminosa» Judite com camisa branca) isola, recorta-as e separa-as do fundo 

completamente negro e plano. Como diz Wittkower, a luz não pode ter a 

mesma substância ou natureza do fundo. Se, em Rembrandt, a obscuridade é 

a ausência da luz, em Caravaggio é a negação da luz. A dificuldade e 

ineditismo desta pintura reside no facto de sabermos que a sua luz não modela 

gradualmente, porque parece provir da própria figura e nunca de um foco 

exterior que seja fonte de um «trajecto» por entre zonas de penumbra, 

absolutamente compactas ou opacas. 
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g. Natureza e contra-substancialidade 

Por isso, denominaria o claro-escuro de Rembrandt claro-escuro natural, e o de 

Caravaggio de tenebrismo contra-substancial. Neste, a característica 

fundamental reside no facto de as zonas iluminadas e as zonas de 

obscuridade, ou as sombras projectadas, manterem sempre idênticos valores; 

isto é, a sombra projectada de uma figura existente num segundo ou terceiro 

plano é tão negra e «funda» quanto a sombra de uma figura situada no 

primeiro plano: em Caravaggio não há gradações de sombra nem gradações 

de luz, há apenas equivalência de luz intensa e intensa sugestão 

tridimensional, em cada corpo, sem afectação do espaço envolvente. 

Diferentemente, apesar do espaço rembrandtiano não depender da 

perspectiva, ele existe nas gradações tonais: em Rembrandt, uma mesma 

tonalidade é suficientemente «elástica» para evoluir em direcção à 

obscuridade, ou em direcção à luz. É ainda próprio desta técnica gradativa, a 

colocação por Rembrandt do ponto máximo de luminosidade numa zona onde 

já existem tonalidades ou zonas e ambientes iluminados (veja-se, outra vez, 

Cristo e a mulher adúltera). 

     Por outro lado, a turbulência compositiva dos grupos rembrandtianos, como 

neste Cegando Sansão, contrasta extraordinariamente com a estaticidade dos 

conjuntos caravaggescos, como vemos em Judite e Holofernes; a estrutura 

desta obra é simples: temos duas linhas implícitas verticais à direita (os eixos 

onde estão colocadas de pé Judite e a velha que a acompanha) e a horizontal 

formada pelo pedaço de corpo de Holofernes. Outro aspecto a sublinhar trata-

se do facto das gradações rembrandtianas, cuja moderação (um termo de 

Francisco Junius, citado por Samuel von Hoogstraeten, aluno de Rembrandt)23 

é inexistente em Caravaggio, serem por vezes obtidas por adição de matéria e 

tinta. Também aqui Rembrandt contrasta com a película pictórica fina de 

Caravaggio, e entramos noutra questão decisiva, tanto quanto a do claro-

escuro: o impasto (ou empaste e materismo, termo que também utilizo).24 
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h. As rugas do mundo 

Este impasto atinge o paroxismo no Auto-retrato como Zeuxis, de 1663, e em 

praticamente todos os auto-retratos subsequentes, como num dos últimos, de 

1669, actualmente nos Uffizi, ou em obras como Simão e Cristo criança no 

templo, de 1669 (Nationalmuseum de Estocolmo), ou o mais conhecido A 

Noiva Judia, de 1663 do Rijksmuseum (fig. 12II. 8.). Este uso recorrente do 

impasto, ou materismo, tende a desviar a atenção do espectador do tema ou 

assunto da obra para a fisicalidade pictórica. Diremos que a tactilidade desta 

pintura impõe-se à sua representacionalidade, ou que a representação, 

precisamente enquanto representação, se evidencia como trabalho físico, 

intenção concretizada pela enfatização da manualidade.  

     Como diz Svetlana Alpers, a pintura de Rembrandt, devido à sua espessura, 

mostra-nos um ofício puro e duro de atelier; este impasto é um véu e nunca 

uma «janela» à maneira italiana, é um véu entre o espectador e o mundo que o 

rodeia. O materismo reforça o clima emocional da obra e tem conotações 

significacionais: no Auto-retrato como Zeuxis, o rosto quase desaparece, 

reduzido a matéria pictórica, mostrando-se diluído na pintura. Noutras obras, o 

impasto liga-se à definição de objectos decorativos e de uso pessoal (as jóias, 

pérolas são reforçadas por aplicações matéricas). A intensidade deste 

materismo implica a recorrência a «novas» matérias actuantes e a tinta por 

vezes é aplicada por espátulas ou mesmo pela mão e dedos (Svetlana Alpers). 

     Estranhamente, Vasari, perante o escasso materismo que pôde 

testemunhar no seu tempo, apreciava-o como virtuosismo, pois considerava-o 

pintura para entendidos, que eram os observadores aptos a contemplar a 

pintura a uma determinada distância, argumento que conhecemos da defesa 

das obras de Rubens por Roger de Piles contra as ideias de Poussin e 

Félibien.  

     O materismo de Rembrandt, gradualmente, torna-se uma laboriosa 

sobreposição de camadas pictóricas, ou intensificação de layers que 

contribuem para o obscurecimento das coisas nas cenas representadas, 

sublinhando-se assim a distinção entre a pintura do norte da Europa e a pintura 

veneziana, onde a velatura (exceptuando certamente o Ticiano tardio)25 era 

norma. Rembrandt contribuiu ainda para, no contexto da pintura holandesa, 
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estabelecer a distinção entre impasto e gestualidade, o que o diferencia de 

Frans Hals, sendo Rembrandt lento no trabalho e Hals rápido (e este é um dos 

factores que se tem de considerar – ver Ernst de Wetering – aquando das 

atribuições: compare-se o número de obras que Jakob Rosenberg atribuía ao 

pintor holandês e a precaução, muito mais avisada quanto ao modo de trabalho 

de Rembrandt, do Rembrandt Research Project: passámos das 617 de 

Rosenberg para as 250 do RRP!).  

     A matéria inscreve ainda o trabalho do pintor num processo inédito de 

modelação. A dimensão táctil torna-se a prioridade da pintura e, ao mesmo 

tempo, da representação: veja-se Uma mulher velha (Rijksmuseum) onde é 

evidenciado que o modelo lê tanto com a mão como com o olhar. Em 

Rembrandt, podemos mesmo concluir que a visão é um tipo ou uma forma de 

tacto, porque a visão só pode «perceber» uma pintura se diante dela se 

comportar como o cego que tacteia o mundo à sua volta, isto é, a pintura e a 

visão são trabalhos e não registos ou espelhamentos. A mão é a metonímia da 

visão, por isso ela se agiganta nas suas proporções na Betsabé no Banho (a 

mão esquerda), e é também o movimento da mão o tema principal da célebre 

Lição de Anatomia do Dr. Tulp (fig. 12II.9.): na sua aula o médico mostra os 

músculos, tendões e o seu funcionamento no braço e na mão; aponta usando 

uma pinça para estas partes do cadáver que nesse momento é visto pelos 

anatomistas – segura a pinça com a sua mão direita e, com a esquerda, 

esboça o gesto que necessita da acção dos tendões e músculos assinalados.26 

Poderíamos concluir que no mundo de Rembrandt é a mão que se 

responsabiliza pela visão, ou, pelo menos, por tal se co-responsabiliza. 
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III  VELÁZQUEZ 
     O retrato da opticalidade 
 
                          A pintura italiana tem uma última hora e essa última hora é 
                                precisamente a sua hora espanhola. A pintura italiana começa em 
                                Giotto e morre gloriosamente em Velázquez. 
     
                                      Ortega y Gasset, Papeles sobre Velázquez e Goya1 

     
 
Foram descritas três características centrais do «acontecimento Caravaggio»: 

voltando ao texto de Giulio Mancini em Considerazioni sulla Pittura, inventa 

Caravaggio uma inédita modalidade de sugerir relevos e volumetrias colocando 

a luz e a obscuridade ambas na máxima intensidade num ponto do corpo ou 

panejamento, algo impensável em Rafael, Ticiano ou Correggio, intensidades 

artificiais que, contudo, não livraram o pintor da crítica de realismo e 

dependência do modelo (estranha contradição já comentada); em segundo 

lugar, o «acontecimento Caravaggio» protagoniza a invenção de uma luz e de 

uma sombra que não se ligam – portanto, recortam-se mutuamente (sem 

podermos considerar o que é figura ou fundo), ao contrário da pintura de 

outros, Rubens, por exemplo, onde a carne depende da luz e de uma 

iluminação natural ou homogénea; em Caravaggio é a luz que depende da 

carne, porque, sem relação com a sombra, ela emana dos corpos; a terceira 

característica deste «acontecimento» denominei-a invisualização da vida de 

Cristo, pois não existe nesta obra nenhuma imagem da vida de Cristo entre a 

fuga para o Egipto (episódio que é anterior ao baptismo no rio Jordão por S. 

João Batista) e a traição de Judas, episódio central da Paixão; ausente, no 

entanto Cristo está sempre presente através de representações de S. Pedro 

(crucificação), S. Paulo (conversão), S. Mateus (chamamento; ouvindo o anjo e 

martírio), S. João Baptista (degolação), a Virgem (Madonnas), entre outras 

personagens determinadas pela figura principal, o ausente. 

     Posteriormente, no «acontecimento Rembrandt», assinalámos um 

diferenciado entretecimento entre luz e sombra/obscuridade, elaborado a partir 

de cuidadas gradações, tonalidades e valores intermédios, produzindo uma 

semi-obscuridade que modela e atribui significado (pelo menos formal) às 



 696 

diversas partes de cada cena (o que não acontece em Caravaggio, onde a 

obscuridade nada sinaliza, pelo menos formalmente); ambos se desinteressam 

pela perspectiva, mas enquanto Caravaggio não usa a luz para «esculpir» 

espaço, Rembrandt não tem outro processo para tal, ou seja, as gradações luz-

sombra no pintor holandês são espaço e na sua máxima tactilidade; refira-se 

ainda que, por vezes, os corpos funcionam como espelhos, reflectindo a luz 

recebida e projectando-a noutros corpos ou partes de corpos (Sandrart); por 

fim, através de espessas materizações – o impasto – Rembrandt agudiza o 

carácter descritivo da pintura prosseguindo um dos tópicos da pintura do norte 

da Europa (que sublinha elementos decorativos como jóias, pérolas e outros 

adornos de luxo),2 enfatizando a dimensão táctil da pintura, mostrando esta 

arte como «forma de construção» onde tacto é mais do que complemento da 

visão, definindo mesmo o significado da visão – que é, no fundo, uma forma de 

tacto, uma sua modalidade.  

     Por seu lado, o «acontecimento Velázquez», manifesta-se numa pintura 

vibrantemente gestual, por vezes precursora ou enunciadora de algumas 

tentativas de uso de cor, toque e gesto aditivos «impressionistas» (como nos 

trajes reais de Filipe IV em Castanho e Dourado, 1632?, da National Gallery 

(fig. 12III. 1.), Londres, da Infanta Maria Teresa, 1653?, no Kunsthistorisches 

de Viena; ou ainda Mariana de Áustria, 1653?, Prado, e uma Infanta Margarida 

de 1659, também no Kunsthistorisches de Viena), uma pintura que rejeita a 

clareza (e, recordemo-nos, já Caravaggio tinha oposto a clareza à claridade) 

aproximando as suas «desfocagens» de uma notória imperceptibilidade (veja-

se Mercúrio e Argos, 1659, Prado (fig. 12III. 2.), o rosto central d’ As Fiadeiras 

ou Fábula de Aracne, 1657?, Prado (fig. 12III. 3.); ainda os reflexos nos 

espelhos da Vénus ao Espelho, 1650, National Gallery (fig. 12III. 4.), e também 

a dupla «imagem» real de Las meninas), que parece ser em bruto o retrato do 

medium da pintura: a opticalidade. 

 

a. Os dois trabalhos de Hércules segundo Velázquez: a extensão da retina e a 

    extensão da pintura 

A partir destas obras verdadeiramente sintomáticas, Velázquez é 

provavelmente o autor que mais longe parece ter ido, na história da pintura, 

quanto à hipótese de conferir um «rosto», «retrato» ou corpo para a 
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opticalidade pura e imaterial, medium da pintura, que é, antes de mais, uma 

realidade imaterial de vida retiniana. Velázquez não a trata como «aparição», 

mas antes como «imagem»; tentará dar-nos uma imagem possível da 

opticalidade como uma a ante-pintura, pois esta é o meio através do qual a 

pintura «é» «quadro». Logo, para Velázquez esta tem de ser uma mancha 

desfocada, abeirando-se do informe (não forçosamente no sentido de Georges 

Bataille), pois não é obra, mas somente veículo. Mas não, não se trata de 

representar esse veículo, pois em Velázquez, como noutros pintores, o que 

temos diante de nós já é sempre a pintura, como se se tratasse de coisa sem 

veículo.  

     Podemos dizer que Velázquez tenta representar uma imago do medium da 

pintura, uma imago que se assemelha ao medium/veículo da pintura sem o ser. 

É deste modo que Victor I. Stoichita define o «olhar místico» de Santa Teresa, 

partindo d’A Visão de Santa Teresa de Alonso Cano, 1629 (Barcelona, 

colecção particular). Do lado direito, o corpo da Santa mira o céu, de onde 

aparece uma pequena nuvem que envolve a imagem de Cristo caminhando 

aparecendo a Teresa. A desproporção indica-nos que não é Cristo que ali está, 

claro, mas uma sua representação: é uma imago e não uma aequalitas 

(usando termos de Santo Agostinho), e são estes termos que formatam o 

pensamento de Teresa (segundo Stoichita): imago, similitudo e aequalitas. Por 

isso conclui Stoichita acerca do Cristo de Santa Teresa: o «seu Cristo é uma 

imago que se assemelha ao Salvador sem ser ele mesmo».3 Pode assim 

cruzar-se a imago de Cristo com a da opticalidade, tema de Velázquez e da 

pintura, assunto central de Velázquez e da sua expressiva gestualidade 

precursora distante do Impressionismo; por outro lado, a sua matéria é tão 

liquefeita (a sua «pele pictórica» é uma «pele aguarelada», com efeito), que, 

olhando bem para a pintura «final», quase podemos dizer que a de Velázquez 

é uma pintura que dela tenta expulsar a própria pintura.  

     Temos aqui um paralelo entre a opticalidade e a inefabilidade mística 

abordada por Stoichita no seio do Siglo de Oro. Mas podemos também analisar 

o modo como Vicente Carducho, nos seus Diálogos de la Pintura, su Defensa, 

Orígen, Essencia, Definición, Modos e Diferencias (1633)4 nos fala das 

estratégias pictóricas mudando conforme aquilo que queremos fixar se 

encontra mais ou menos distante, consideração que Victor Stoichita diz ter o 
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sagrado ou o inefável em mente (a distância pura); de outro modo, este 

inefável sagrado apresenta-se como que tautologicamente num estilo «pré-

impressionista», na medida em que coloca o problema da distância sacra 

plasmado na distância imposta ao observador; Carducho citado por Stoichita: 

 

(…) à nossa vista se mudavam as coisas, de cor, de forma e quantidade, 

conforme a distância e posição que tivesse essa coisa vista em face da 

vista que a estava contemplando, e que vemos a uma determinada 

distância, a qual ultrapassada não se via coisa alguma. (…) Assim 

sendo, diferentemente se deve pintar algo que se deve ver a quatro pés 

de distância de algo que se há-de ver a vinte, trinta ou quarenta, e 

diferente se pinta o que está no alto, daquilo que se encontra no nosso 

horizonte.5 

 

b. A opticalidade faz a pintura (que é «óptica» sem «opticalidade»): ou a pintura 

   como autodestruição 

O paralelo proposto é entre o inefável e sagrado e a opticalidade, a que 

acrescentaremos um outro afim: entre o infinito e a opticalidade na 

representação pictórica, seguindo um tema do capítulo 3 («Vida singular e 

esforço de construção laica do infinito») ter a matemática de Georg Cantor a 

finalidade antiaristotélica da representação do infinito; outro tema cantoriano, 

proveniente da teoria dos conjuntos, pode mostrar-nos, na pintura «finalizada» 

o lugar do seu medium. Deste modo: é tão impossível a pintura representar o 

seu medium quanto é impossível a existência de um conjunto { M } que seja o 

conjunto de todos os conjuntos que não se incluem a si mesmos; porque, como 

sabemos, se { M } não inclui { M } obrigatoriamente ele tem de se incluir a si 

mesmo e, desse modo, ele viola o enunciado de não poder incluir-se a si 

mesmo [trata-se, como se sabe, do paradoxo de Bertrand Russell]; do mesmo 

modo a opticalidade que gera a pintura não pode ser representada na pintura, 

mas, apesar disso, podemos dizer que há imagens que estão próximas da 

imagem da opticalidade, e a leitura que proponho para Velázquez ronda, 

digamos, esta hipótese.  

     Portanto, Velázquez tenta a presentificação (ou materialização) da 

opticalidade, mas não podendo materializar a opticalidade intrinsecamente 
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imaterial, irá antes trabalhar numa imago da opticalidade, o que faz de modo 

evenementalmente diferente de Caravaggio e Rembrandt, os quais, para a 

construção de tal imago se socorreram da extremação da luz e da obscuridade: 

Caravaggio, creio, tentou-o dando forma/corpo/presença a algo que não se 

supunha possuí-los (a obscuridade, segundo Roberto Longhi); Rembrandt, por 

seu lado, retirou à visualidade o privilégio constitutivo do ser pictural, lançando 

a tactilidade como coisa pictórica primordial; no que lhe respeita, Velázquez 

mostrará a opticalidade que gera a pintura como algo à beira da 

imperceptibilidade total (em Mercúrio e Argos, por exemplo), uma mancha 

informe sem clareza, um trabalho óptico predominantemente aditivo (como virá 

a ser o Impressionismo), o corpo sem corpo à espera de receber e gerar um 

outro corpo. Wittkower diz-nos entretanto que sem Caravaggio não teria havido 

Rubens, Velázquez ou Vermeer. Vejamos esta «transfusão sanguínea» (como 

Wittkower também refere) de Caravaggio a Velázquez.  

     Apesar de muitos dados para aí apontarem, tal relação não me parece 

grandemente evidente. Nessa conclusão, baseio-me nos relatos de Antonio 

Palomino das duas viagens de Velázquez a Itália (a primeira realizou-se entre 

1629 e 1631, a segunda entre 1649 e 1651). Nos relatos destas viagens, em 

Palomino e também em Carl Justi (talvez o autor da maior biografia de 

Velázquez, aparecida em versão definitiva, a 2ª, em 1903),6 há abundantes 

referências a artistas como Rafael, Tintoretto, Veronese e Ticiano e nenhuma a 

Caravaggio. Quem, por estas alturas, terá mostrado algum interesse pelo 

tenebroso e pelo rilievo (que Mancini destaca como os sinais caravaggescos) 

foi o seu mestre e sogro, e também teórico – autor em 1649 de Arte de la 

Pintura, su antiguedad y grandezas, descrivense los hombres eminentes que 

ha avido en ella7– Francisco Pacheco. E afirmei por estas alturas, ou 

anteriormente à década de 20 do século XVII, porque Miguel Morán Turina tem 

algumas dúvidas no assinalar de datas concernentes ao interesse de Pacheco 

pelo tenebroso e rilievo, e pelo pintar do «natural» (os três tópicos de 

Caravaggio, não apenas para Mancini), aliás formulações que, em Pacheco, 

serão sempre muito diferentes das praticadas pelo seu discípulo Velázquez. 

Duvida-se concretamente se terá sido o interesse de Pacheco por estas 

práticas anterior ou posterior às viagens do seu genro a Itália. Provavelmente, 

o interesse de Pacheco pelo «natural» e pelos modelos de «rua» terá sido 
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anterior às viagens de Velázquez a Itália, pois Palomino descreve o Velázquez 

aprendiz sevilhano como um pintor agudamente «realista»: 

 

Inclinou-se [Velázquez] a Pintar com singularíssimo capricho e notável 

génio animais, aves, pescarias e naturezas-mortas (bodegones) numa 

imitação perfeita do natural com belos terrenos e figuras; muitas 

diferenças de comida e bebida; frutos e objectos pobres, e humildes, e 

com tanta bravura, desenho e colorido, que pareciam naturais, alçando-

se neste aspecto sem dar lugar a outro, granjeando grande fama e digna 

estima nas suas Obras, das quais não passará despercebida uma 

Pintura conhecida como O Aguadeiro (El Aguador); (…)  

   Fez outra Pintura de dois pobres comendo numa mesa humilde, onde 

vemos diferentes vasilhas de barro, laranjas, pão, e outras coisas, tudo 

observado com peculiar diligência [Dois jovens a uma mesa, 1622, 

Wellington Museum, Londres]. Semelhante a esta há outra de um rapaz 

mal vestido, com um carapuço na cabeça, contando moedas numa 

mesa, fazendo a conta com a mão esquerda usando os dedos com muito 

cuidado; atrás está acompanhado por um cão com dentes grandes, e 

outros pescados, como sardinhas, sobre a mesa; (…) [Obra 

desconhecida].8 

 

c. «Competió Velázquez com Carabagio» 

Apesar de Palomino não referir o nome de Caravaggio nos relatos das viagens 

de Velázquez por Itália, menciona o lombardo como modelo de bravura a 

enfrentar por um pintor que se queira grande nessas primeiras décadas de 

seiscentos; a páginas tantas da sua biografia, lemos: «Competió Velázquez 

com Carabagio en la valentía del pintar». A relação entre os dois pintores 

divide alguns investigadores, mas sabe-se, o que é referido por Miguel Morán 

(numa longa apresentação do livro de Palomino), que algumas obras de 

Caravaggio eram conhecidas então em Sevilha via reproduções. Diz também 

Longhi que Velázquez muito deve a Caravaggio, sendo Enriqueta Harris a 

autora que vai mais longe nessa relação dizendo que o Velázquez realista vem 

directamente de Caravaggio.9  

     Concretamente, menciona Enriqueta Harris as várias maneiras pelas quais 

o caravaggismo teria chegado a Espanha: através de Ribera, claro, um dos 
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mais conhecidos caravaggistas de Itália, o famoso Lo spagnoletto; sabe-se 

ainda que Caravaggio foi tratado no Ospedale della Consolazióne em 1593 

cujo prior, Camillo Contreras, teria levado alguns quadros ou para Sevilha ou 

Sicília (confusão que os manuscritos de Mancini não permitem resolver, mas 

Jonathan Brown fala-nos da morte de Contreras em Roma);10 além disso, uma 

parte de Itália estava então sob domínio espanhol (Milão, inclusivamente); por 

fim, Pacheco conhecia a Crucificação de S. Pedro do pintor lombardo (por meio 

de cópias).11 Mas Jonathan Brown e López-Rey discordam da tese de Harris. 

Diz López-Rey que luz, forma, cor, modelação e texturas, mas sobretudo a luz, 

apartam Velázquez de Caravaggio: 

 

Se Caravaggio foi o dogma modernista central para a geração de 

Velázquez, os seus trabalhos de formação mostram-nos que ele via o 

italiano não como um objectivo a alcançar, mas um estimulante ponto de 

partida, que cedo deixou para trás. Há distinções entre o modo de 

desenhar do jovem Velázquez partindo do seu modelo «em diferentes 

poses e gestos, ora rindo ora chorando», e aquilo que, segundo Mancini, 

era a mais alta realização, ou limitação, do caravaggismo: os retratos de 

figuras humanas «ora rindo ora chorando, andando ou paradas», mas 

deficitárias de refinamento, graça e sentimento. Não obstante, divergindo 

de Caravaggio, o jovem Velázquez já usava uma luz difusa, de matiz 

esverdeada, que punha figuras e objectos em ambiência fluida, 

sublinhando ao mesmo tempo diferentes texturações. Apesar de ter 

tomado talvez Caravaggio como ponto de partida, alcançou Velázquez 

desde o início uma vital configuração de variedade de formas, cor e 

textura, uma interpretação atmosférica da profundidade espacial, e uma 

expressividade distinta para a polaridade humano e divino – e a isso era 

alheio o trabalho de Caravaggio. Nestes termos, Velázquez revelava um 

agudo sentimento no tratamento do tema, tanto quanto da cor e textura 

da pintura ela-mesma. Isso conduzi-lo-ia a um manejamento fluido da luz 

e da sombra e a um uso de variedade gestual mais próxima de Ticiano 

que de Caravaggio.12 

 

O valor atmosférico e a fluidez da sua luz, aproximam Velázquez, como 

também Rembrandt, de Ticiano e não de Caravaggio. Aqui, julgo mais 
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pertinente a análise de López-Rey, sem dúvida, pois se há um naturalismo em 

Velázquez que o poderia aproximar de Caravaggio, não há hieratismo (como 

diria Berenson) nas suas cenas e pose dos modelos, nem o luminismo de 

Caravaggio é usado de modo extremado nas volumetrias e relevos de 

Velázquez. Este interesse por Ticiano está confirmado e exposto nos relatos 

das viagens a Itália.  

     Velázquez chega a Veneza em 1629. Permanecerá dois anos em Itália, 

pago pelo rei com o salário de pintor da corte (e seguiremos os detalhes de 

António Palomino). Na Serenissima ficou hospedado em casa do embaixador 

espanhol, visitou S. Marcos, claro, onde tomou conhecimento de obras de 

Veronese e Ticiano. Mas diz-se que quem mais o impressionou foi Tintoretto: 

concretamente, a grande Pintura da Glória, na sala do Grande Conselho, que 

Palomino diz ser a prova que Tintoretto soube «unir a mão à Ideia» seguindo a 

expressão de Carducho sobre Rafael (Carducho, um conhecido italiano e rival 

sevilhano de Velázquez;13 Calvo Serraller, contudo, diz que esta ideia de 

rivalidade e inveja de Carducho é injusta para o italiano). Comprovará 

Velázquez em Veneza a razão de se considerar a cidade a pátria do colorismo 

(e da pintura «delicada» por oposição à «rudeza» da arte do norte de Europa) 

nas obras de Ticiano, Veronese, Bassano, Bellini e Simone Peterzano, 

curiosamente o primeiro mestre de Caravaggio, então provavelmente mais 

considerado que actualmente. De Tintoretto chegou a realizar cópias, diz-nos 

Palomino. 

     Viverá depois um ano em Roma, depois de uma passagem por Ferrara. Aí 

estuda e copia Rafael e Miguel Ângelo. Contudo, em relação a Rafael, relata-

nos Boschini uma conversa entre Velázquez e o pintor Salvatore Rosa, dizendo 

o espanhol que se sentia distante desdenhando mesmo do mestre 

renascentista, do Rafael que exponenciou o delicado classicismo que Poussin 

considerava estar ameaçado precisamente por Caravaggio, numa 

consideração sobre a morte da pintura sobejamente conhecida; depois terá 

Rosa respondido a Velázquez que se não apreciava Rafael em Itália não 

poderia gostar de nada – e é aqui que, de seguida, Velázquez replica com os 

venezianos e Ticiano. Carl Justi noticia a primeira viagem de Velázquez a Itália 

no Livro III da sua biografia,14 mas apenas confirma o episódio de Rafael no 

capítulo dedicado à segunda viagem, acrescentando estarem, Rafael e 
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Velázquez nos antípodas,15 pois o primeiro considerava o desenho como a 

base da pintura e Velázquez, como Caravaggio, não desenhava, o que 

reforçava o cru realismo de ambos em face do modelo. Velázquez regressaria 

a Madrid em 1631, sendo recebido com pompa e satisfação pelo rei.  

     Fará uma segunda viagem entre 1649 e 1651. Sintetiza Justi que a primeira 

viagem foi de estudo e a segundo de negócios;16 tratava-se desta feita de 

coordenar a operação de compra de obras, pictóricas e escultóricas, para a 

remodelação do Alcázar de Madrid. Mas ainda houve nessa altura espaço para 

algumas viagens de estudo, pois só desta feita Velázquez visitou em Milão a 

Última Ceia de Leonardo, e teve oportunidade de rever os Ticianos e 

Tintorettos que tanto o influenciariam. Tal se reflectiu nas suas compras, pois 

Velázquez comprou obras de Tintoretto e Veronese, bem como inúmeras 

cópias de esculturas clássicas (aquisições inventariadas com exaustão por 

Palomino, e que merecem um estudo revelador de aspectos importantes do 

gosto pessoal do pintor). Desta feita Velázquez percorreu Veneza, Roma, 

Bolonha, Florença, Modena, Parma e Nápoles. Em Roma, executou o retrato 

do Papa Inocêncio X (e outros dignitários), epítome de um realismo psicológico 

(e sobretudo pictórico, como veremos) característico de Velázquez, retrato 

aparentemente ainda mais estático que alguns de Caravaggio, mas mais 

dinâmico, denotando a fluidez (ou rapidez) e o destemor de execução 

velazquenhas. Descreve assim Justi no seu longo estudo de 1888 as 

particularidades deste retrato papal (quadro sempre acompanhado da 

expressão «Pittor molto moderno»): 

 

Este quadro, se comparado com as obras anteriores de Velázquez, era 

uma pintura improvisada. Para o pintor era costume pousarem pessoas 

que ele quase todos os dias encontrava. Desta vez, sem dúvida, apenas 

pôde ver o seu homem durante o brevíssimo intervalo de uma audiência, 

e de longe; para fazer um estudo, apenas contava com o escasso tempo 

que se lhe havia concedido para estar de cavalete diante de Sua 

Santidade. 

(…) 

   Parte do efeito deste retrato é devido a tal pressa: é a atracção pelo 

imediato. Toda a energia da observação e da representação concentrou-

se em poucas horas, como acontece com os escultores que atacam o 
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mármore sem modelo, possibilidades distintas daquelas em que não se 

dá um passo sem a ajuda do compasso. Às vezes pode-se tropeçar, mas 

em compensação conseguem-se rasgos que apenas vêm com os riscos 

assumidos.17 

 

d. Velázquez e Caravaggio (de novo): uma pista de trabalho ou um equívoco 

Parece evidente que, neste período, Ticiano terá sido o pintor que mais 

impressionou Velázquez, e é com o veneziano que Palomino compara o estilo 

de Velázquez: diminuindo a variedade de temas (nos últimos anos Velázquez 

dedica-se quase exclusivamente ao retrato), aumenta a atenção à experiência 

pictórica, aí a pintura aproxima-se duma produção de elementos 

imperceptíveis, manchas, esboços revelando um inédito carácter «inacabado» 

em formas e superfícies, um «esbocetamento» (Enriqueta Harris) sem atenção 

para com quaisquer detalhes, uma sprezzatura tipicamente italiana (sobretudo 

veneziana), uma pincelada larga ligada a um gesto rápido mas seguríssimo, 

um toque matérico que exige uma percepção à distância (como, recordar-nos-

emos, Roger de Piles recomendava para as obras de Rubens distintas de 

Poussin). Ligada à escassez de temas e outros géneros que não o retrato, esta 

pictorialidade irá implicar uma desvalorização da pintura narrativa.18 Enrique 

Lafuente Ferrari chamará mesmo a este estilo radicalizado por Velázquez de 

«técnica imperceptível e impressionista»;19 outros autores sublinham ainda que 

Velázquez, na sua fase final, pintava como se as mãos não tocassem no 

quadro, o qual era apenas tocado pelo «desejo». 

     Termina Palomino os seus relatos das duas viagens de Velázquez a Itália 

sem uma única vez, estranhamente, referir Caravaggio, o que se pode dever a 

duas ordens de razões: ou na altura da primeira viagem o interesse pelo 

caravaggismo já estava matizado pela Europa fora (perdido o fulgor de uma 

primeira década, se tanto, posterior à morte de Caravaggio), ou Caravaggio foi 

interesse de Velázquez apenas na sua fase de aprendizagam sevilhana. Não 

há pois referências a Caravaggio no relato de Palomino das viagens a Itália de 

Velázquez, mas, curiosamente, escreveu Palomino logo no início da sua 

biografia que Velázquez conseguia competir com Caravaggio na «valentia de 

pintar» e com Pacheco na arte «especulativa». Mas, como disse, é Enriqueta 

Harris quem mais liga os dois artistas, Caravaggio e Velázquez. O pensamento 
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estético espanhol contemporâneo de Velázquez conhecia a importância de 

Caravaggio e dos debates que o envolviam, quanto ao realismo, naturalismo, 

tenebroso e rilievo. Roberto Longhi (quem o redescobriu no século XX) vai 

mais longe e diz-nos que sem Caravaggio não se pode entender Velázquez 

nem Zurbarán e, por outro lado, quando a crítica espanhola, considerando-se 

as excepções de Pacheco e Palomino, oblitera o lombardo isso é por razões 

próximas de certo racismo: 

 

Os diversos naturalismos suscitados pela grande revolução traída [1848] 

não podiam senão tomas as suas distâncias, uns em relação aos outros, 

concentrando-se neles próprios. Assim os franceses exumaram os 

irmãos Le Nain, mas sem os associar a Caravaggio; os holandeses ou 

aqueles que agiam por sua conta, redescobriram Vermeer e cultivaram 

minuciosamente o domínio de Rembrandt, também sem mencionar o 

caravaggismo; os espanhóis esqueceram as marcantes considerações 

de Pacheco e Palomino, ao ponto de declararem – através da interposta 

pessoa de um investigador alemão (na ocorrência [Carl] Ludwig Justi) – 

que não se necessita de Caravaggio para explicar Velázquez ou 

Zurbarán, pela simples razão de que o «naturalismo», nesse época, era 

género corrente, ar do tempo. Nós conhecemos esta história que, do mito 

do ar passa à terra, depois ao sangue, para acabar – também na cultura 

crítica – num declarado racismo.20 

 

Alguns factos podem, efectivamente, confirmar Longhi. Não teria sido 

certamente por acaso que pelo menos duas obras do período sevilhano de 

Velázquez (1617-1623) chegaram a estar atribuídas a Caravaggio: O 

Aguadeiro (fig. 12III. 5.), talvez a mais conhecida do Velázquez sevilhano, e 

Dois jovens numa mesa (ambas actualmente em Londres, no Museu 

Wellington). Quando o Duque de Wellington as levou para Londres, em 1813, 

iam então atribuídas ao pintor italiano.21 Mas nem tudo é aqui linear. Por 

exemplo, sabendo que, e com todo o detalhe, Palomino22 nos fala de O 

Aguadeiro, porque é que Enriqueta Harris (a defensora do Velázquez 

caravaggesco) não questiona o equívoco dessa atribuição do quadro na sua 

ida definitiva para Londres? Mas continuemos. Três posturas: Longhi e 

Enriqueta Harris falam-nos da influência de Caravaggio no primeiro Velázquez, 
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Palomino refere o italiano apenas por se tratar de um «bravo» da pintura com 

quem Velázquez teria de se defrontar, e, por fim, Jonathan Brown nega haver 

qualquer relação entre Caravaggio e o sevilhano Velázquez, porque, apesar da 

luz dramática de ambos, que relação se pode estabelecer entre as cores 

terrosas (os terras dos fundos, um terra sombra queimada sistemático, por 

exemplo) do espanhol e o luminismo absolutamente límpido do italiano (que 

aprofunda o negro nos obscuros fundos recortando a figura iluminada quase 

sempre reforçada por «luminosos» panejamentos brancos)? Quando olhamos 

para Dois Jovens numa mesa vemos uma luz irreal de fonte enigmática 

aflorando (e não mais do que isso) o rosto da figura em segundo plano – será 

isso suficientemente caravaggesco? Certamente que não, pois a modelação 

das vestes dos dois personagens não obedece nem se relaciona de perto com 

o rilievo do italiano; além disso, muito importante, a frugalidade e a pobreza dos 

objectos colocados em cima da mesa contrasta fortemente com a exuberância 

(que também é cromática) das naturezas-mortas do período romano de 

Caravaggio. Compositiva e cromaticamente parece não haver grandes 

relações, além disso estas cenas velazquenhas são pícaras e descritivas, 

enquanto as de Caravaggio são mais hieráticas e enigmáticas.23 Depois, como 

já mencionei, há uma estaticidade e hieratismo no italiano, características 

ressalvadas por Berenson que por isso não o considera um pintor barroco (cujo 

paradigma seria Rubens). E é esta estaticidade que se conflitua com o 

«naturalismo narrativo» de Velázquez. Ora, se O Aguadeiro não é suficiente 

dinâmico ou vívido para sinalizar um velazquenho «naturalismo narrativo» não 

caravaggesco, compare-se então o Festim de Baco (Los Borrachos), de 1628 

(no Prado) (fig. 12III. 6.) com o flácido e indolente Baco de Caravaggio, de 

1590-95, nos Uffizi.  

     Pode-se também concluir, numa espécie de compromisso entre Harris e 

Brown, que ambos são naturalistas, mas protagonizam dois tipos de 

naturalismo: hierático o de Caravaggio, narrativo ou mais «realista» o de 

Velázquez, pelas suas personagens tangíveis e inteligíveis, digamos; ou seja, 

trata-se de um realismo presencial, dúctil e humano (manifesto igualmente no 

retrato do Papa Inocêncio X, curiosamente um «retrato italiano» realizado em 

Itália, apesar de um pouco majestoso e quase hierático na sua dinâmica 

potencial). Enquanto isto, o universo de Caravaggio, como analisado, é 



 707 

intangível, com a sua luz irreal e cortante e seus personagens e panejamentos 

(muitas vezes, os únicos elementos presentes) marcados por forte recorte 

volumétrico. Contudo, realista hierático ou realista «natural» ou quotidiano, 

segundo Enriqueta Harris, Velázquez irá inventa o naturalismo sevilhano que 

influencia Zurbarán, Alonso Cano e Murillo e, embora de cunho pícaro 

(característica espanhola), não diremos que parte daqui a invenção do 

«realismo espanhol». 

 

e. Caravaggio, Rubens, Velázquez; transcendência e localismos 

Seja como for, o naturalismo atravessa toda a pintura conterrânea da segunda 

metade do século XVII. Naturalismo que coexistirá com profunda e rara 

espiritualidade contra-reformista, onde a «representação da visão» como tema 

em si (de Loyola a S. João da Cruz) se opõe à realidade, como nos descreve 

Victor Stoichita. Portanto, se há ou não uma espécie de caravaggismo 

espanhol, como poderia Longhi afirmar, é um campo aberto de polémica e 

investigação que se prende com o próprio tema do realismo espanhol, mais ou 

menos caravaggesco (inclinando-me eu para a segunda hipótese, ou seja, 

parece-me duvidosa uma predominante marca caravaggesca em Velázquez, 

Zurbarán ou Murillo). 

     Também na pintura religiosa encontramos caminhos divergentes pois, 

embora possamos detectar na arte religiosa espanhola uma matriz pietista, 

naturalista e popular, há que considerar, como apontam Jonathan Brown e 

António Domínguez Ortiz25 que nela existem duas tipologias: uma configuração 

monástica e outra paroquial-local. Contudo, há que considerar que os 

localismos se diversificam de região para região, e o cunho monástico de 

ordem para ordem. 

     Na sua monografia referencial sobre Velázquez, de 1986, Velázquez: 

Painter and Courtier,25 Brown, com efeito, rejeita um excessivo estreitamento 

entre Caravaggio e o Velázquez inicial (o mais susceptível dessa 

aproximação), mas num estudo anterior generalista da pintura espanhola, 

Images and Ideas in Seventeenth-Century Spanish Painting, de 1978, afirma 

Brown o seguinte: «a evolução estilística da pintura espanhola ao longo do 

século XVII está grandemente relacionada com o impacto de grandes 

inovadores estrangeiros, como Caravaggio e Rubens».26 Ou seja, embora 
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admitindo inicialmente algumas marcas caravagescas na pintura espanhola, 

Brown nunca as considerará centrais nem tão-pouco isoláveis num autor, o que 

significa que, se devemos, para a arte espanhola, considerar localismos ou um 

cunho monástico diversificados e esparsos, também as influências devem ser 

igualmente consideradas: marcas entre marcas; contudo, a marca de Rubens é 

mais evidente que a caravaggesca (devendo-se entender o «caravaggismo» 

como uma quase «ciência» de difícil aplicação), até porque o flamengo 

trabalhou para Filipe III e Filipe IV, tendo mesmo nacionalidade espanhola, pois 

a Flandres de que era natural estava sob domínio da coroa espanhola. 

     São pois múltiplas as influências que se cruzam na pintura espanhola da 

época, mas há nela como que um contínuo e uma transversalidade naturalista 

que perpassa pela pintura pícara e de género (praticada por Velázquez em 

Sevilha), e pela arte religiosa exacerbada na Espanha da Contra-Reforma. E é 

naturalmente este naturalismo que faz Enriqueta Harris aproximar Caravaggio 

de Velázquez.27 Inevitavelmente, se quisermos prosseguir o estudo desta 

relação, voltaremos sempre aos dados referentes à presença de obras de 

Caravaggio ou de artistas caravaggescos em Espanha; para tal temos 

modernamente os estudos de Enriqueta Harris (ou Brown, entre outros) ou 

podemos consultar o inventário de Pedro de Madrazo, Catálogo de los Quadros 

del Real Museo de Pintura y Escultura de S.M., (1854),28 onde reencontramos 

Ribera, lo spagnoleto, ou uma Anunciação de Nossa Senhora (catalogada com 

o nº 41) com a referência autoral «discípulo de Caravaggio»;29 um Enterro de 

Cristo (nº de inventário 850) com a atribuição «Caravaggio (imitación de)»;30 

por fim, um Filho Pródigo (nº de inventário 862) com atribuição «Escuela de 

Caravaggio».31 É uma presença escassíssima para um pintor que se diz 

partilhar com poucos outros a «paternidade» de alguns aspectos centrais da 

arte espanhola do século XVII. Seja como for, podemos voltar a referir os 

aspectos determinantes de um e de outro (Caravaggio e Velázquez, e ainda 

Rembrandt) na relação com a opticalidade: Velázquez parece, 

intencionalmente ou não, dar-lhe corpo, pelo menos expõe-nos o pintor uma 

hipótese de «corpo» para o medium da pintura – algo imperceptível, sem 

definição e concreticidade.  

     Como proposto no capítulo 10 «As quatro determinantes da invisualidade», 

a opticalidade não é a pintura mas o seu medium, o seu veículo opticamente 
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puro, intacto ou intocado antes da obra. Assim sendo, questionamo-nos com 

Velázquez: que outro corpo poderia ela ter (porque não é a obra, pois se o 

fosse esse – a obra, o «quadro» -- seria a sua «corporalidade») que não fosse 

esta imagem veiculada pela maturidade velazquenha: imprecisa, uma 

imprecisão enevoada que nos incomoda a visão, uma desfocagem «proto-

impressionista». Voltaria a citar obras que sustentam esta ideia: Calabazas, 

1637-39; Don Juan de Áustria, 1632-33; Francisco Lezcano, 1643-45; Esopo, 

1639-41 [uso as datações de José López-Rey, que divergem, por vezes 

bastante, das propostas por outros catálogos raisonées, como o de P. M. 

Bardi].32 Mas por toda a obra de Velázquez, em tempos de aprendizagem ou 

maturidade, encontraremos exemplos similares; enumeremos pois mais 

algumas obras que sustentam este que julgo um tema central: Túnica de José 

levada a Jacob, 1630 (Escorial) (fig. 12III. 7); Vénus ao Espelho; Las Meninas; 

Infanta Maria Teresa, 1653 (Kunsthistorisches Museum, Viena); Fábula de 

Aracne (Las Hilanderas), 1644-48 (Prado); Mercúrio e Argos.  

     Apesar das discrepâncias de datações entre autores como P. M. Bardi e 

López-Rey (problema que poderia ser prolongado nos estudos de Enriqueta 

Harris, J. Brown, Julián Gállego, Diego Angulo, etc), podemos com alguma 

segurança concluir que todas estas são posteriores ao período da primeira 

viagem do pintor a Itália, o que nos permite evocar uma possível influência do 

estilo tardio de Ticiano,33 autor que já sabemos ter impressionado Velázquez. 

Brown, no entanto, fala-nos dessa influência, ticianesca, logo na Ceia em 

Emaús de 1628 (Metropolitam Museum, Nova Iorque), dado que Velázquez foi 

nomeado pintor real em 1623 e certamente não por acaso Ticiano estava muito 

bem representado na colecção da corte espanhola (que o italiano servira 

oficialmente em 1550). Velázquez é desde muito cedo posto em contacto com 

a obra de Ticiano onde vigorava uma gestualidade espessa e expressiva e uma 

pincelada larga gerando ligeiros impastos (em total dissonância com o estilo 

caravaggesco, pautado pela lisura da pele da pintura, ao que se acrescenta 

que o pintor lombardo não se interessava em absoluto pelo gesto nem pela 

matéria visível da pintura de impasto).34 
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f. O encontro entre retina e matéria (uma pintura sem desenho; uma pintura 

   sem arquitectura) 

Falando da pintura como disciplina e arte, defini que numa obra «concluída» se 

encontra dissolvido o seu medium, denominado opticalidade pura, e considerei 

haver um «acontecimento» (Badiou) na pintura aquando da eclosão impactante 

de processos de enfatização do óptico que, de alguma forma, nos recordam a 

opticalidade dissolvida no «quadro» (ver, de novo, ponto 10 D). O 

«acontecimento Velázquez» tem os seus aspectos específicos: gestualidade 

forte proto-impressionista, toque, gesto ou cor segundo pressupostas afins de 

avançadas misturas aditivas ou ópticas, rejeitando quase sempre Velázquez o 

contorno preciso que constitui e enuncia o desenho, prática que não se lhe 

conhece (López-Rey, no seu catálogo raisonée apresenta-nos pouquíssimos 

desenhos), optando daí por enfatizar a opticalidade, implicando em nós um 

trabalho óptico através de desfocagens e singulares momentos imperceptíveis. 

Aqui parece-me determinante averiguar se estas invenções são constantes na 

pintura do autor ou se se manifestam, com o fulgor necessário à definição de 

«acontecimento», apenas na sua última fase. É crível que, desde que passou a 

pintor da corte e aposentador do rei, Velázquez, pelos seus afazeres e 

responsabilidades se teria limitado a pouquíssimos genéros e temas, 

ressaltando desse conjunto, naturalmente, o retrato, como observa Carl Justi. 

Este «aprisionamento» temático do pintor teve consequências positivas: 

colocou Velázquez diante da pintura ou da necessidade de busca de soluções 

pictóricas inéditas – Velázquez passaria pois do tema «retrato» para o tema 

«pintura» na pintura, inventando, no seio dos mais convencionais espaços 

temáticos, soluções pictóricas sem precedentes – a pintura, em suma. 

 

g. Terminou o nascimento da pintura? Velázquez completa Giotto? 

A pintura de Velázquez tem estas «marcas» de feitura: (i) em quase todos os 

retratos citados, e é para mim paradigmático o do bobo Calabazas, repito, 

Velázquez trabalha segundo o que J. Brown chama de wet-into-wet painting, 

que poderei traduzir, em termos práticos, pela aplicação do óleo muito diluído 

(o que é visível nos resultados e «película» final) sobre superfícies cobertas de 

pintura ainda em secagem, provocando desse modo não empastes matéricos, 
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como em Rembrandt, mas misturas aquosas que podem ir, como 

frequentemente vão, até à desfiguração de silhuetas e recortes das figuras e de 

suas componentes definidoras. Produz esta wet-into-wet painting um 

enevoamento de contornos e uma dominante cromática «terrosa»; tal névoa 

ilegibiliza partes de objectos e certas zonas dos corpos, outras zonas quedam-

se extremamente desfocadas, sobretudo os olhos (!!) e cavidades orbitais: 

ainda a registar que as mãos de Calabazas estão praticamente ilegíveis ou 

pouco mais do que esboçadas (trata-se da «pintura de esboçamento» de que 

fala Enriqueta Harris).  

     Como venho relevando, os olhos de grande número de retratados surgem 

debaixo de uma impressiva e imprecisa névoa que nos faz pensar ter sido a 

nossa própria visão a colapsar (Calabazas, Don Juan de Austria, Lezcano, 

Menippus [1639-41], em Las Meninas a infanta Margarida, a anã Mari Barbola 

e, obviamente, as figuras do rei e da rainha reflectidas no espelho); (ii) por 

vezes, Velázquez usa uma mancha ou velatura que reduz certas formas na sua 

definição e as torna abstractizantes, geralmente em planos recuados para nos 

dar uma sensação de espacialidade – só que, também por vezes, inúmeras 

vezes, o recuo não é realmente tão profundo coma a desfiguração deixa 

entender: olhemos, por exemplo para as duas figuras centrais, as mais 

recuadas, em Túnica de José levada a Jacob – elas não estão tão distantes de 

nós nem muito mais recuadas que as outras quanto a informalização (ou 

dissolução) das manchas que as definem deixa ou nos quer dar a entender; em 

Mercúrio e Argos, a figura de Mercúrio é indistinta de uma vaca que está 

mesmo por detrás dele, reduzida a uma mancha plana; o rosto da Vénus ao 

Espelho é uma mancha enegrecida, um borrão informe; n’As Fiandeiras, o 

rosto da mulher ao centro, sem nenhuma razão formal ou espacial que tal 

justifique, está pura e simplesmente reduzido a uma mancha sem detalhes (e 

nada mesmo aí nos diz tratar-se de um rosto, a não ser a presença do corpo 

que o «suporta»); (iii) em terceiro lugar, gostaria de referir o dispositivo da mise 

en abyme como recorrência normal de várias fases da obra do pintor: em Cristo 

em casa de Marta, n’ As Fiandeiras, em Las Meninas. Gombrich considera a 

mise en abyme como uma das formas mais eficazes de integração do 

espectador na pintura, o que significa que, além do pictorialismo ou da própria 

«pintura» (como vimos, mesmo só pintando retratos, ou porque só pintava 
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retratos, num determinado momento da sua vida), Velázquez vai, acima de 

tudo, dedicar-se aos problemas da «definição da pintura» e da sua relação com 

o espectador; sua colocação diante da obra e tarefa perceptiva que deve 

desempenhar.  

     Em Cristo em casa de Marta (um episódio do Evangelho de S. Lucas), 

Velázquez retrata uma cena vulgar doméstica entre uma jovem e uma velha 

numa cozinha com mesa posta (frugal, como sempre: peixe, alhos, um 

cântaro); no canto superior direito, está uma espécie de janela (para onde a 

velha aponta com o indicador direito) onde vemos decorrer a cena que, de 

facto, dá título à obra; contudo, não sabemos se essa cena é real e está a 

decorrer numa sala adjacente à cozinha, que pode efectivamente ter uma 

janela aberta, se se trata de uma pintura pendurada na parede ou de um 

reflexo num espelho (dispositivo que vemos na Vénus e em Las Meninas), o 

que faz com que a cena não esteja espacialmente a decorrer para lá da velha 

com a jovem, mas no mesmo plano ou espaço onde estas se movem.  

     Alfonso Pérez Sánchez usa aqui o termo conceptismo, e tal é indicador das 

capacidades velazquenhas de criação de ambiguidades irresolúveis, como n’ 

As Fiandeiras (para além de outras obras citadas), onde mulheres sentadas 

num primeiro plano tecem um tapete, colocado no centro da composição como 

o espelho de Las Meninas; entretanto, neste tapete está representada a cena 

da disputa entre Palas Atena e Aracne. Trata-se sempre, em Velázquez e em 

seu conceptismo, de colocar o quadro dentro do quadro com o motivo (título) 

do quadro (como se sabe, a tela que Velázquez pinta em Las Meninas, 

pousada no cavalete, tem as mesmas dimensões que a Las Meninas da 

parede do Prado). É muito interessante ainda o facto desse quadro no quadro 

ter sempre uma leitura mais dificultada que o resto da cena, devido a maiores 

liberdades gestuais aí aplicadas, como se nos quisesse dificultar o assunto 

principal da obra, ocultando-nos o que, no seu centro e no título, nos quis dar a 

«ver». Dizendo-nos o pintor que a pintura é aquilo que se joga no intervalo 

entre o ver e o não ver, para citar um título de um pequeno livro de Victor 

Stoichita, Bedingtes Sehen, gehindertes Sehen: Zur Geschichte der 

impressionistischen Bildanffasung / Ver e não Ver: A Tematização do Olhar na 

Pintura Impressionista (1990).35  
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     A mise en abyme, multiplicando o espaço da representação dentro do 

infinito, ou melhor, representando tal hipótese como credível, confirma-nos a 

insuficiência do que o nosso dispositivo (psicofisiológico) da visão nos permite 

«ver» e alcançar. Em resumo, diz-nos a mise en abyme que devemos 

alcandorar-nos a ver para além do ver, uma vez que o ver é a hipótese mais 

próxima do não ver. Ou seja, ver pode mesmo ser uma forma de não ver. 

Stoichita teoriza esta dialéctica entre «mostrar e ocultar em pintura» – ou, de 

outro modo, «em pintura mostrar pode ser ocultar» – através do movimento 

artístico que ele considera mais ligado a esta tematização do «olhar moderno», 

o Impressionismo, claro. O Impressionismo encontra a sua explicação numa 

atenção ao cruzamento entre a inovação formal e a inovação do conceito e 

modo de ver: as suas novas maneiras explicam-se pois no seio das novas 

modalidades de dar forma. No Impressionismo é a visão (mais do que o 

espectador, que é uma «totalidade» complexa) que faz a obra, quando as 

cores da «antiga» mistura subtractiva aqui passam para uma mistura em 

adição pedindo à visão a «conclusão» da obra. E daqui se induz que toda e 

qualquer inovação formal pictórica implica um novo entendimento do olhar e da 

visão.  

      

h. Confirmando os constituintes da pintura: olhar, outrem, opticalidade, quadro 

Começa Stoichita por analisar uma esclarecedora obra de Manet, o Caminho-

de-ferro, de 1873 (fig. 12III.8.). Felicien Chamsaur escrevia assim em 1881, 

cirurgicamente, sobre este trabalho: «O Caminho-de-Ferro. Mostra este quadro 

uma menina contemplando entre grades. A sua irmã mais velha está sentada 

ao seu lado. Não vemos nenhum caminho-de-ferro».36 O título de Manet tem 

uma finalidade: ele diz-nos que a pintura não mostra precisamente aquilo que 

se propõe mostrar, revelando desse modo as suas «limitações», que também 

são as nossas e da nossa visão. Há uma criança que olha por entre grades, 

numa pousando a mão esquerda, para um comboio que chega ou que parte 

(ou que passa – e a indeterminação também contribui para o que chamaremos 

a invisualização da pintura). Nada vê a menina, pois entre ela e o comboio há 

apenas uma nuvem de fumo branco (próximo, aliás, da tonalidade acinzentada 

do seu vestido). Como, em princípio, a nuvem provém do comboio diremos que 

é o comboio que não se deixa avistar pela criança. Usando alguns termos que 
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anteriormente propus, diria que a nuvem de fumo (o que vemos) é o «quadro», 

e o comboio (aquilo que não vemos, mas sabemos existir) é a «opticalidade». 

Donde, o que não vemos e sabemos existir e, além do mais, tudo parece 

determinar é a opticalidade: é sempre a opticalidade que faz o quadro, ela é o 

medium, determina a cena, o tema, a posição da criança e a composição – 

tudo isto sopesado nunca diremos que a opticalidade é invisível, mas sim 

invisual. O Caminho-de-Ferro de Manet é uma obra paradigmaticamente 

invisual, pois inventa vários elementos que impedem a visualização do 

elemento explicitado no título e esquivado no quadro: o corpo da criança de 

costas para nós, as grades entre ela e o comboio e o seu fumo branco. O 

paradoxo da invisualidade é este: todos estes elementos nos afastam da 

visualização do comboio, mas é precisamente por essa via (afastando-nos) que 

nos confirmam a sua presença.  

     O invisual é aquilo que me certifica que existe o que eu não vejo, e disso eu 

mesmo sei, e tanto mais sei quanto menos vejo. Trata-se de pensar numa 

importante dissociação entre o saber e a visão integral. Os filtros entre mim e a 

realidade que se encontra representada pictoricamente tornam essa mesma 

realidade ainda mais real, obsessivamente real: o que é filtrado é sempre 

verdadeiro. Do que vejo, por outro lado, duvido. A criança, curiosa e frustrada, 

somos nós, obviamente. Somos nós, os espectadores daquela pintura quem de 

lá saímos frustrados. A criança não sai frustrada, porque ela é o olhar, não o 

espectador da pintura, mas a sua representação (porque o olhar, como 

sabemos, não tem lugar nem ser fixo, ele apenas pode ser representado, com 

maior ou menor engenho).  

     Então, nesta obra, todos os constituintes de uma pintura estão presentes: a 

criança/OLHAR/outrem – fumo/QUADRO – locomotiva/OPTICALIDADE. Todos 

estes elementos estão presentes, sem que nenhum esteja contudo visível: da 

criança não vemos o rosto, nem logicamente o seu olhar, que é o olhar tout 

court, pois o olhar existe no mundo, nunca sabemos de onde vem nem para 

onde se dirige; do fumo, também não podemos ter uma definição precisa: não 

passa de uma nuvem branca sem definição e forma; da locomotiva ou do 

comboio sabemos estar deste modo mais presente do que se estivesse 

completamente visível, porque tudo se orienta em sua função. O verdadeiro e 

real (o comboio), é aquilo que permanece ocultado, e só assim pode organizar 
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a visão. Outros quadros e fotografias analisados por Stoichita neste livro 

(pinturas do século XV a fotografias de Zola) mostram-nos situações curiosas 

em que há uma cena principal e um observador ou observadores internos que 

a vêem. Segundo Wolfgang Kemp, estes espectadores são as nossas figuras-

eco. Ora, pensemos que estas figuras-eco têm acesso, como espectadores 

que existem dentro da pintura, à opticalidade. Desse modo, contudo, não 

veriam o quadro, claro. Portanto, o lugar do espectador pode ser dentro ou fora 

da pintura ou da cena representada, mas nunca acede à plenitude da pintura-

quadro-opticalidade. Fala-nos seguidamente Stoichita dos privilégios do 

espectador, o que nos confunde, evidentemente. Como é que podemos ser 

privilegiados diante de algo – a pintura – que nos retira aquilo que ao mesmo 

tempo nos promete ofertar? Não é esta a lição do Caminho-de-Ferro de 

Manet? Aqui, e daqui em diante, torna-se explícito que a pintura é uma janela 

(Alberti), sim, mas uma janela opaca, pois a pintura não dá a ver, ela 

representa o «dar a ver». Daí que toda a sua história seja a história da 

enfatização do que podemos considerar estritamente pictórico: a luz-

obscuridade e o relevo (Caravaggio), o reflexo e a matéria física, ou a visão 

como modalidade do tacto (Rembrandt), a imagem pictórica claramente 

imperceptível (Velázquez). É na enfatização do estritamente pictórico (e aqui 

Greenberg tinha razão) que a opacidade se transforma em coisa de valor 

óptico. Reiterando, a pintura é a exposição do processo que transforma o 

opaco em óptico, transparente, (novo) mundo. 

     Mas voltemos a Velázquez (a quem, não por acaso, sempre Manet se 

procurou ligar). E voltemos ao interesse que Enriqueta Harris sempre mostrou 

pelas invenções pictóricas dos seus últimos anos, invenções que atrás 

experimentei aplicar a outras suas fases que não somente o late style. No final 

de um dos seus livros, E. Harris cita o biógrafo Carl Justi, autor da célebre 

monografia (ou biografia) de 1888, a quem e à qual Harris presta homenagem 

por ter formado gerações e gerações de historiadores: 

 

«Velázquez», escreveu Justi, «em cada obra é novo e pessoal, tanto no 

que respeita à criatividade, quanto à técnica (…) o que o distingue em 

extremo grau de todos os restantes pintores é a sua simplicidade e 

transparente fidelidade à Natureza (…) Pela sua posição oficial [na corte] 
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que limitava por completo a sua escolha de temas, parece, desde o mais 

fundo da sua alma, isolado nos seus problemas pictóricos e ópticos».37 

 

i. Liquefacção 

Portanto, de certo modo, Enriqueta Harris liga-se às considerações de Justi 

que, de facto, foi um pioneiro da atenção para com o puro pictorialismo de 

Velázquez, ou o «pictórico» como tema central sobretudo do seu último 

período, dos seus últimos dez anos de vida e trabalho (1651-1660), aos quais 

Harris dedica mesmo um capítulo de um dos seus livros.38 Como Justi, enfatiza 

Harris a escassa narratividade e diversidade temática destes anos, quase 

sempre dedicados ao retrato de corte, o que proporcionou a Velázquez uma 

concentração nos processos (imperceptivelmente livres) da pintura, nas 

invenções pictóricas e na pintura como «tema» exclusivo. Por isso, a sua 

audácia técnica destes anos não teria que evoluir segundo o tema; esta 

audácia é-lhe autónoma, tem um caminho próprio. Harris segue ainda 

Palomino, para quem este Velázquez amadurecido, e no auge das suas 

faculdades, devia as suas particularidades técnicas a uma escolha decisiva: o 

uso sistemático de pincéis alongados que lhe permitiam preservar uma grande 

distância dos quadros. Daí as suas opções na construção de volumes e 

espaços ser feita pelo uso do gesto e da cor, quase abandonada foi a 

tradicional modelação por claro-escuro e, ainda mais, a geometrização 

perspéctica que, essa, nunca lhe interessou mesmo. Justi tem aqui tanto mais 

de ser destacado porquanto os autores referenciais que o antecederam 

estavam então muito longe desta leitura pictorialista.  

     Em 1800, Juan Agustín Ceán Bermudez, em Diccionario Histórico de los 

más Ilustres Profesores de las Bellas-Artes en España,39 ocupa-se de 

biografias separadas de artistas sem nexo ou contexto histórico, muito menos 

se dedica a questões formais ou relações entre aspectos biográficos e 

inventividade artística. Fora de Espanha, deve referir-se a publicação de um 

estudo de Stirling Maxwell, Velázquez and His Work (1855),40 que também 

acumula dados biográficos e objectivos (obras e encomendas) sem o nível 

especulativo das conclusões modernas de Justi, o autor que abre o caminho 

para a centralizações dos problemas ópticos na pintura de Velázquez. 



 717 

     Por fim, e seguindo as completíssimas análises de Cármen Garrido,41 

chegamos a alguns dados concretos sobre esta dedicação ao pictorialismo em 

si autónomo dos temas e assuntos, dados técnicos e materiais utilizados desde 

um determinado período. Deve considerar-se que as conquistas técnicas do 

autor na década de 30 jamais foram abandonadas na sua trajectória e sempre 

se fizeram mostrar veementemente. Data de 1630 a Forja de Vulcano onde 

está já definida a forma de preparação de suportes, a paleta depuradíssima, e 

a presença da cor/definição de elementos e volumes através de um particular 

processo cor-camada-transparência, quer dizer, um uso da cor/matéria, o óleo, 

extremamente dissolvido, liquefeito por aplicação de calcite, facto a reter. A 

calcite é uma substância moída, pó de carbonato de cálcio, que adicionada ao 

líquido solvente liquefaz as cores e os óleos normalmente empregues. Em 

trabalhos que destaquei a propósito das «desfocagens», a calcite foi 

encontrada em grande quantidade. Eram suas possibilidades: permitia uma 

secagem acelerada, propiciando grande rapidez de execução que apelava ou 

permitia gestualidade intensa e liberta; a adesão das cores saía reforçada 

mesmo que surgissem liquefeitas; as misturas eram facilitadas; a tranlucidez do 

corpo da cor aumentava e os impastos adquiriam brilho.  

     Os estudos de Carmen Garrido confirmam a hipótese aqui avançada de 

uma obra permanentemente atravessada por inquirições técnicas e ao serviço 

de paradigmas pictóricos inéditos, ligando o entendimento da matéria pictórica 

à sua matriz óptica, sendo que do reforço desta matriz se pode perceber o 

corpo da opticalidade.  
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IV  VITO ACCONCI e BRUCE NAUMAN 
     Artistas da palavra, do som, do espaço, do nada (e da sua imagem absurda) 
 
          Mas: uma vez poeta, sempre poeta – ou, no mínimo, uma vez utilizador de 
             linguagem, sempre utilizador de linguagem. Eu não sei como pensar – mais 
             exactamente, não sei como pensar que penso – senão através da 
             linguagem. 
 
                      Vito Acconci, «Interview: Mark C. Taylor in Correspondance with 
                      Vito Acconci» [Entrevista por M. C. Taylor]»1 

 
              
              Mas seja vosso falar, sim, sim, não, não; porque o que disto passa de mal 
              procede. 
 
          Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus, V, 37 
 
                 
               Desde o princípio que eu venho considerando e tentando saber se sou 
               capaz de fazer arte que consiga isso [a imediatude da música de Lenny       
               Tristano]. Uma arte que exista aqui sendo tudo de uma vez. Como ser-se      
               repentinamente atingido por um taco de baseball. 
               Ou melhor, como uma pancada na base da nuca. Tu nunca vês a 
               coisa surgir; ela apenas te deita abaixo. Gosto muito dessa ideia: um tipo de 
               intensidade que não te permite perceber se vais gostar disso ou não. 
 
                      Bruce Nauman, «Breaking the silence: An interview with Bruce Nauman» 
                       [Entrevista por Joan Simon]2 

           
 

     
Em Lettres sur les Aveugles à l’Usage de ceux qui Voient (Diderot), lembremo-

nos do primeiro cego que o autor visita – o de Puisieux –, o cego que se 

espanta pelo facto dos espelhos reflectindo-nos, como a tudo o que nos cerca, 

tal fazerem numa superfície plana, gerando desse modo um conflito entre dois 

sentidos: o da visão e o do tacto; porque habitamos multidimensionalmente a 

realidade e visualizamo-la tridimensionalmente, tacteando-a 

bidimensionalmente na superfície de um espelho. 

      

a. Videosfera: o real é bidimensional 

Ora, não sucede o mesmo na imagem vídeo? Não será a videosfera uma 

bidimensionalização especular da realidade? Ou devemos separar uma coisa 

da outra – tridimensionalidade envolvente e videosfera –, formulando uma 

questão que me parece admitir pelo menos duas respostas (expressas desde 
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logo na pergunta): é o vídeo um espelho ou uma duplicação? Seja, qual é a 

diferença entre duplicar e espelhar? Ou antes, existirá tal diferença? Se sim, 

poderá o vídeo explicá-la? A resposta, se optarmos por uma solução rápida, 

pode ser esta: o vídeo, entendido física e tecnicamente, é sempre um 

espelhamento (automático), mas conceptualmente é uma duplicação – porque 

ele é, na arte, o prolongamento de um readymade por outros meios. Não 

devemos ignorar esta componente conceptual do vídeo, desde que afirmada 

por Nam June Paik (citado e desenvolvido no ensaio de David Joselit, «No Exit: 

Video and Readymade» ).3 

     No domínio da produção e criação da imagem, o vídeo tem consequências 

artísticas, técnicas e conceptuais. Podemos colocar-nos a hipótese ou 

possibilidade de encontrar um ponto comum entre estas, e esse ponto comum, 

creio, só pode advir de uma nova postura automatista perante o mundo. Ou 

seja, numa primeira instância a relação da câmara vídeo com o mundo nunca 

deixa de ser mecânica, e é esse carácter mecanicista diante do mundo (cru, 

construído ou encenado) que aproxima o vídeo do readymade, clarificando 

assim o statement de Paik. Importantíssimo, aliás. Entretanto, apliquemos a 

definição de Stanley Cavell da matéria cinematográfica (o filme) à videoarte, o 

que mais reforça a relação entre o readymade e o vídeo; Cavell, em The World 

Viewed: Reflections on the Ontology of Film: 

 

A base material do medium dos filmes (tal como consideramos que a 

pintura num suporte bidimensional e delimitado é a base material da 

pintura) é, nos termos do seu aparecimento, uma sucessão de 

projecções automáticas do mundo. A «sucessão» inclui os vários graus 

do movimento nos filmes: o próprio desenho do movimento; o curso de 

frames sucessivos que o constituem; a justaposição da montagem. A 

«projecção» refere-se ao facto fenomenológico do ver, e à continuidade 

dos movimentos da câmara que ingere o mundo. O carácter 

«automático» enfatiza o facto mecânico da fotografia, em particular a 

ausência da mão humana na formação dos objectos (…). O «mundo» 

cobre os factos ontológicos [o ser, portanto] da fotografia e os seus 

temas.4 
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Em Cavell, a consideração da base material do filme como sucessão de 

projecções automáticas do mundo (e seu consequente registo) pode e deve 

alargar-se ao vídeo, à videosfera e à videoarte. Esta condição do filme e do 

cinema, numa primeira e para já material instância, como algo que é produzido 

além da manualidade, como algo que pode mecanicamente reproduzir o 

mundo, pode pois e deve também alargar-se ao vídeo. Nestes termos, 

enquanto meio mecânico de reprodução, espelhamento e duplicação do mundo 

(a sua base material e não forçosamente o espectro de resultantes que daí 

advém), o vídeo faz «renascer» uma específica e «directa» forma de 

representação figurativa superando a crítica modernista dos primórdios do 

século XX (do construtivismo a Greenberg) que tendia, mesmo no espaço do 

readymade, à interdição da descritividade ou narratividade representacional. 

Mas o vídeo ou o filme fazem «renascer» a forma figurativa, é um facto, com 

uma única diferença: sem manualidade. É precisamente esta ausência da mão 

que liga a videoarte ao readymade. Sabendo nós que o readymade (que de 

Duve sintetizou numa fórmula eficaz de «arte como nome próprio» e «fazer não 

importa o quê») comporta uma tripla rejeição: (i) da autenticidade (ou da 

«interioridade» e da subjectividade como verdade interior, ainda a tese 

romântica que pressupunha a arte como a única modalidade de acesso à 

verdade); (ii) da autoria (correlativa ao tópico anterior, mas aqui definidora de 

factores distintivos formais assacados ao «estilo» de uma pessoa, superando 

mesmo este «autor» a própria obra, como dizia Foucault);5 e (iii) da relação 

arte-manualidade-manufactura e estúdio (atelier). 

     Tal como o readymade, o filme e o vídeo, posto em causa o paradigma da 

manualidade, induzem à industrialização da produção artística, o que é um 

dado perfeitamente natural no cinema (arte híbrida, como lhe chama Alain 

Badiou), mas também corrente nas artes plásticas, sobretudo nas linhagens 

que recentemente podemos chamar neodadaístas, o que abrange tanto o 

conceptualismo (arte-texto) como, sobretudo, o minimalismo (e diremos mesmo 

que a validação institucional ou a institucionalização da linguagem está para 

Joseph Kosuth como a produção industrial está para Donald Judd). 
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b. Entrar pelo readymade – sair pelo vídeo 

Assim, o vídeo, enquanto forma de produção e produto que dispensa a 

manualidade, torna-se, de facto, a porta de saída da abertura proporcionada 

pelo nominalismo duchampiano, o que significa que o entrecruzar 

protagonizado por Duchamp entre arte e «nome próprio» nada ou quase nada 

provocou de terminal. Pelo contrário, o readymade abriu a porta de saída do 

vídeo a que se somaria a da pintura, como sempre, agora com «novas» regras 

(ou novos processos e estratégias compositivas, ver 8 «O colapso da 

ocularidade»). Concretamente, o vídeo como saída para o nominalismo irá 

ligar-se preferencialmente aos conceptualismos dos anos 60 e 70, onde a arte, 

que desde Duchamp pode ser um «nome», passa a poder ser uma proposição 

autolegitimada. O nominalismo influenciará dois eixos: uma arte-texto, por um 

lado, e uma arte (ou disciplinar artística) que surge como produção mecânica 

primeiro, e industrial depois, de imagens (e não me refiro somente ao cinema, 

mas também, por exemplo, à estética minimalista que se propôs rever o lugar 

do objecto no universo criativo). O vídeo regista, espelha, duplica e difunde em 

tempo real aquilo que ele próprio fixa, seja, o tempo real ou o próprio real. E 

esta circularidade terá implicações técnicas e conceptuais. Conceptualmente, o 

vídeo duplica, tecnicamente espelha – por aqui se começou esta reflexão, 

recorde-se. Consideremos seguidamente alguns pontos comuns ao 

espelhamento e à duplicação: portanto, como da pintura, falemos da 

invisualidade do vídeo; como a pintura, dir-se-á igualmente que o vídeo tem 

uma corporalidade (ou medialidade) invisual. Questionemos esta invisualidade; 

provirá da contradição (contudo, compatível) entre a tri ou 

multidimensionalidade que ele regista (o real olhado e habitado) e a 

bidimensionalidade do ecrã de projecção?  

     A definição do vídeo como espelhamento e duplicação é uma questão 

essencialmente artística, técnica e estética, definição deste campo proveniente. 

Por isso os mais decisivos de entre os primeiros textos dedicados à videoarte, 

versaram estes problemas, começando-se pelo ensaio de Rosalind Krauss, 

«Vídeo: the aesthetic of narcisism» (1978).6 Bifurcando, como proponho, a 

linguagem do vídeo, ou a videoesfera, entre duplicação conceptual e 

espelhamento técnico, veremos como a especificidade técnica do vídeo se 
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impôs em primeiro lugar na sua definição; o vídeo é, deste modo, primeiro 

espelhamento (quer dizer, uma técnica). É pois a partir deste espelhamento 

inicial que Rosalind Krauss vai deduzir os outros factores desta linguagem, afim 

do filme e do cinema, sendo possível traçar-se um paralelo entre o 

«espelhamento» de Krauss e o «automatismo» de Cavell. Através da análise 

de obras e autores dos primeiros tempos da videoarte (Lynda Benglis, Richard 

Serra, Joan Jonas, Peter Campus e, sobretudo, Bruce Nauman e Vito Acconci), 

Rosalind Kraus chegará a duas conclusões: (1) a possibilidade de 

espelhamento é central à disciplina artística que emprega o vídeo como meio; 

(2) por outro lado, desse espelhamento deduziremos a caracterização do 

medium do vídeo, que para Rosalind Krauss é o «narcisismo»; portanto, para 

Krauss, o vídeo como «estética do narcisismo» advém do facto de ele poder 

produzir feedbacks instantâneos. Eis a primeira definição do narcisismo como 

medium do vídeo: 

 

Diferentemente de outros processos das artes visuais, o vídeo é capaz 

de gravar e reproduzir ao mesmo tempo – produzindo o feedback 

instantâneo. Portanto, o corpo encontra-se como se estivesse centrado 

entre duas máquinas que são o abrir e o fechar de um parêntesis. A 

primeira, é a câmara; a segunda o monitor, que reprojecta a imagem do 

performer com a imediatude de um espelho.7 

 

c. Espelhos, ciclos narcísicos, dor e duplicação (ou a dor da duplicação) 

Esta simultaneidade especular é parte das várias formas de presentificação da 

videoarte: seja na difusão por monitor, seja por processos instalativos (que, de 

vários modos, procuram sobretudo criar um espaço físico de integração do 

espectador na obra); num caso e noutro, o corpo do autor é o protagonista 

inicial da videoarte, ou seja, no monitor ou na projecção é o corpo do 

performer/autor que nos surge espelhado, isto no mesmo instante em que é 

gravado. Logo, o corpo do autor é o primeiro e mais importante readymade da 

videoarte. O problema é muito mais do que narcísico, diferentemente da tese 

de Krauss, é acima de tudo formal – o automatismo técnico do vídeo inventa 

um novo readymade: o corpo do autor (e antes, ao tempo de Duchamp, o 

universo do readymade confinava-se ao objecto). Logo, sai-se pelo vídeo 
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quando se entra, no edifício da arte, pelo nominalismo duchampiano, tal como 

se sai pelo corpo quando aí se entra pelo lado do objecto. É a primeira 

conclusão da videoarte. Mas Krauss extrairá outras conclusões, também 

essenciais, como veremos. 

     Partindo de Lacan, vai a autora considerar que é numa simultaneidade que 

dissolve sujeito e objecto que despontará o narcisismo videográfico. Para tal, 

recorre Krauss a um texto do psicanalista datado de 1956, «Fonction et Champ 

de la parole et du langage en psychanalyse». Neste ensaio, ocupa-se Lacan da 

relação entre terapeuta e paciente e, sobretudo, do vazio e silêncio com que o 

discurso do paciente é recebido pelo analista. A partir deste estudo, fala-nos 

Lacan do processo de cura analítica e do narcisismo, ou da ruptura do ciclo 

narcísico (que leva o paciente a uma perpétua frustração) como a tarefa 

primordial do analista. Em primeiro lugar, temos na terapia o monólogo do 

paciente e o silêncio do analista. A partir desse silêncio vazio, instala-se o que 

Lacan chama «a monumental construção narcísica do paciente». Esta 

construção, apesar de «monumental» (quer dizer, supostamente sólida e firme) 

vai «embater» (ou claudicar) no silêncio do analista; daqui surge no paciente 

uma cavada frustração. Mas, diremos em segundo lugar, não vai Lacan 

considerar o silêncio do analista em escuta como o desencadeante dessa 

frustração, porque, para Lacan, a frustração do paciente é inerente ao seu 

discurso. Em terceiro lugar, este «Eu monumental» que o paciente projecta é 

um objecto que o captura, ele se quedará capturado estaticamente pela sua 

projecção, ou seja, o sujeito-paciente, gradualmente, ou aceleradamente, vai 

dando conta de que não corresponde à projecção que não pode deixar de 

alimentar originando uma monstruosa alienação (o quarto momento); 

seguidamente, em quinto lugar, é premente que a análise rompa esta 

fascinação estática do sujeito para com esse espelho que ele próprio ficcionou; 

portanto, tem a análise de fazer com que o sujeito perceba a diferença entre a 

sua subjectividade vivida e a fantasia projectada, ou seja, em sexto lugar, deve 

separar a pessoa que se encontra no divã do analista e aquela que «fala».  

     Ora, como o feedback instantâneo próprio do vídeo não permite esta 

separação, considera Krauss que o vídeo faz cair espectador e autor no 

suspendido espaço do narcisismo.8 Por isso é que nas primeiras obras 

videográficas (e Krauss destaca o trabalho de Vito Acconci) surge quase 
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sempre o corpo do autor como protagonista: porque se considera que o autor 

não é um actor, mas antes uma espécie de guia de si mesmo na nova 

linguagem. Por outro lado, o autor, na trama da sua própria obra, retroalimenta-

se de si mesmo (regista-se/filma-se a respirar, a falar, a interpelar-se, a infligir-

se dor certificando-se da sua presença, etc.). Em tempo real, quer dizer, sem 

tempo (nem diferimento). 

       

d. Centros 

Segundo Krauss, Centers (1971; 22:28 min.) (fig. 12IV.1.), de Vito Acconci, é 

um trabalho paradigmático. Descrevamo-lo. Ao longo de 20 minutos, Acconci 

tenta (conseguindo por vezes) apontar firme o centro da câmara que o filma ou 

o monitor que estamos vendo; é um gesto duplo, de Acconci para Acconci e de 

Acconci para nós espectadores – num mesmo gesto, vindo de si, o autor torna-

se protagonista, actor, autor e observador (pois no momento da projecção e 

visionamento, ele igualmente se vê apontando-se); é deveras curioso este 

paradoxo, também sublinhado pelo artista: só apontando para si, Acconci 

consegue apontar para nós outros: «I’m looking straight out by looking straight 

me».9 Krauss tem uma outra leitura. Se o centro é o elemento estrutural 

determinante da composição pictórica (a isto se dedicou infatigavelmente 

Arnheim), no vídeo o centro, ou o gesto de o enfatizar apontando-o, é próprio 

da sua definição ontológica, do seu ser espelho (uma questão eminentemente 

técnica): «para Acconci o monitor é um espelho».10 Mas onde Krauss vê a 

certificação da sua tese do narcisismo como o medium do vídeo (pois, com 

efeito, Acconci é o seu próprio guia na floresta da videosfera), Acconci apenas 

reclama um trabalho físico performativo: um teste – conseguir sustentar o seu 

braço e dedo no centro do monitor: «Pointing at my own image on the vídeo 

monitor: my attempt is to keep my finger constantly in the center of the screen – 

I keep narrowing my focus into my finger».11 

     Em várias dezenas de obras, quase sempre pequenos filmes, Acconci é o 

protagonista, o que bem pode ser descrito, à boa maneira de Rosalind Krauss, 

como Acconci a protagonizar-se. Imaginemos então que o autor se protagoniza 

a si mesmo nestas obras. Cabe-nos esta pergunta: protagoniza-se como Vito 

Acconci ou ficciona-se de tal maneira que dissolve a sua identidade? Se o 

vídeo espelha, ele vai espelhar Acconci de forma literal ou de forma 
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performativa? E aqui somos chegados ao tema da identidade tal como o vídeo 

no-lo pode proporcionar: é a identidade uma realidade literal (narcísica) ou 

performativa? De tanto laborar neste tema, problema e pergunta, logicamente, 

a obra de Acconci mostra-nos apenas que ele e a sua obra são, como 

dissemos sobre Las Meninas, interpretáveis e não interpretados. Nem visíveis. 

Porque o performativo é esquivo à visibilidade e à visualidade.  

     Tal como à auto-reflexividade, pois nem as obras de Acconci até 1973, nem 

as de Nauman produzidas no seu atelier em finais da década de 60 são auto-

reflexivas; apesar de se ter de reconhecer que estes trabalhos de Nauman são 

muito particulares instrumentos de reflexão sobre a arte e o artista, um terreno 

que não é acconciano, podemos de qualquer modo juntar os dois artistas com 

suas obras considerando-as não autobiográficas; são estas protagonizadas 

pelos seus autores, mas estes não as protagonizam oferecendo-nos a persona 

de cada um. Aqui a aparente literalidade torna-se performativa. Então, há no 

vídeo um espelhamento literal e outro performativo, como há uma duplicação 

literal e outra performativa. O performativo instabiliza a categoria do «Eu» 

podendo manter a do «protagonista». O literal tende a concentrar-se apenas na 

categoria do «Eu». Como veremos, o performativo, em Nauman ou Acconci é 

predominante. 

      

e. Imagem: é aquilo que está aquém da coisa 

Rgressando ao ponto inicial, o vídeo é, como diz Paik, a porta de saída do 

readymade (o seu desenvolvimento e conclusão), de dois modos: porque 

duplica a realidade e o mundo como um readymade, e porque o faz sem 

recorrer à manualidade. Ora, é exactamente a partir deste automatismo na 

produção de imagens (Stanley Cavell), onde o real ressurge idêntico a si 

mesmo sem intervenção aparente da vontade, que o vídeo se propõe 

reproduzir a realidade, acabando por criar dois mundos e duas realidades. O 

que nos apresenta confusionalmente uma impossibilidade, como lemos no 

Crátilo de Platão; na medida em que se existem imagens (vídeo) e coisas 

(reais), elas não podem nunca coincidir pois estão infinitamente afastadas; 

logo, dos dois mundos, se nos aparecerem como iguais (o que acontece por 

meio da videosfera) um tem de ser negado e rasurado enquanto (falso) 

«mundo» e reduzido a nada, ou a um nome, um readymade; e é este e apenas 
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este – o readymade – o lugar onde o nome se encontra com a coisa e a 

imagem. A distância entre nome e coisa é, como se sabe, um dos temas de 

Crátilo, que é também uma defesa da «correcção dos nomes», que nunca 

poderão ser semelhantes às coisas (ainda que totalmente «correctos»):  

 

Sócrates: (…) Por exemplo, se tu adicionas alguma coisa ao número dez 

ou se lhe retiras algo, ele se tora de imediato num número diferente, e o 

mesmo acontece com qualquer número que escolhas. Mas esta não é o 

tipo de correcção que pertence às coisas com qualidades sensoriais, tais 

como as imagens em geral. Com efeito, o oposto é verdade nelas, 

porque uma imagem deixa de ser uma imagem se em todos os detalhes 

for igual à coisa que representa. 

(…) 

S.: Não tens em consideração de quão longínquas estão as imagens de 

ter o mesmo detalhe que têm as coisas de que elas são imagens? 

Crátilo – Sim, tenho. 

S.: De qualquer modo, seria igualmente ridículo, Crátilo, se as coisas de 

que são nomes os nomes, fossem absolutamente iguais a esses nomes. 

Tudo seria duplo, e ninguém poderia distinguir qual é a coisa e qual é o 

nome.12 

 

Massimo Cacciari assim nos expõe este problema: «Se, de facto, a imagem 

fosse uma imitação perfeita, se o nome estivesse adequadamente no lugar da 

coisa, ela já não seria nem uma imagem nem um nome, mas o próprio ser (on, 

o que não pode ser alcançado pelo onoma, nome)».13  

     Ora é precisamente isto que o vídeo nos faculta: a coincidência da coisa 

com a sua imagem (aqui, na vez do nome). Mas como não podem existir duas 

coisas iguais, ponto a ponto, uma delas tem de ser estigmatizada como falsa; 

essa determinação não cabe à visão, ou, pelo menos, não cabe apenas à visão 

– cabe à decisão. Decidindo eu interagir com o televisor, o monitor ou a 

projecção (ligando e desligando, por exemplo), torno o plano da imagem 

intermitente, mas não o posso reduzir à inexistência. Portanto, interagindo eu 

devo considerar que não torno a imagem vídeo (que é sempre igual à coisa de 

onde ela parte) invisível, pois eu sei que ela continua a existir – só que, 

desligado o monitor, ela deixa de estar presente: mas sei-a existente algures 
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em forma de pontos luminosos do tubo de raios catódicos. A imagem ou a 

imagem vídeo, portanto, quando não presente nem visível, não está por isso 

invisível, está num outro plano que igualmente denominaria invisual. Portanto, 

também através do vídeo aprendo a denominar invisual uma parte da 

realidade, o cibermundo ou a videosfera, que são, obviamente, componentes 

da realidade como todas as outras, estejam ou não presentificadas.  

     A imagem vídeo é então o mais perfeito e, ao mesmo tempo, confuso dos 

readymades. Enquanto readymade e readymade perfeito, a imagem vídeo 

(equivalente à coisa) é opticamente «perfeita». Mas, apesar de perfeita, ela não 

é o seu próprio medium dela. O medium continua a ser aqui a entidade que 

permite o mundo transformar-se na sua imagem. E eu não vejo essa 

transformação, pois ela, como diz e muito bem Rosalind Krauss, é instantânea. 

Há também aqui algo que permite esta transformação (ou metamorfose mundo-

imagem) e que não é visível pois se perde na instantaneidade: e, deste modo, 

teremos de novo de convocar a figura da opticalidade.  

     O medium do vídeo é também, como o da pintura, a opticalidade, porque é 

através da opticalidade que a opacidade da coisa «real» se tranforma em 

imagem «transparente». Concluímos que o terreno das artes plásticas (onde a 

videoarte foi gerada), da pintura ao vídeo, é a reinvenção da opticalidade, a 

tentativa de a refazer ou re-presentificar mesmo desaparecida na imagem 

(«final»: o «quadro») que dela precisou para existir. Quando o vídeo espelha a 

realidade como readymade, ou quando ele é apenas um espelhamento 

narcísico, dizemos que estamos perante uma reinvenção passiva da 

opticalidade. Mas, no caso de Vito Acconci e das suas obras onde surge como 

actor-protagonista, teremos de considerar que estamos perante uma 

reinvenção activa da opticalidade, pois apesar do autor trabalhar a partir do seu 

«espelhamento», veremos sempre nos seus planos, no labor sonoro e nas 

situações que inventa para, muitas vezes, testar os seus limites, uma ficção do 

«Eu» como algo não coincidente com o narcisismo. 

      

f. Quando duplicar é ficcionar uma duplicação 

Promove o autor uma hibridez disciplinar (constância da relação palavra-

imagem) interligada a uma identidade (na auto-representação) que não passa 

pelo «Eu», mas antes por uma performatividade que liga uma teatralidade 
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absurda a alguns resquícios pictóricos. Para Acconci, o «eu» é uma 

experiência distante. O «eu» habita a indistinção entre escrita poética e 

arquitectura utópica, recria-se num território entre a linguagem, a casa e o 

corpo, e sintetiza-se no que chamamos «artes visuais». Por isso, a identidade 

corporal de Acconci performer (e não me refiro só à sexualidade) é coincidente 

com a performance e a imagem videográfica. A inversa também é verdadeira: 

as características da obra são as mutações do corpo. Até finais dos anos 60 

Acconci é sobretudo um poeta, depois incorpora a poesia no vídeo, inventa o 

corpo desta disciplina artística (com Nauman e outros) e realiza, como solitário 

protagonista, cerca de quatro dezenas de pequenos filmes até 1974.  

     Em relação ao tema da identidade, omnipresente nesta obra, abordemo-lo 

com o Lacan do famoso ensaio e comunicação, «Le Stade du Miroir».14 A fase 

do espelho, determinante para a construção da identidade, é um estádio pré-

linguístico em que a criança ainda não domina a unidade corporal, mas se 

identifica com a sua imagem no espelho. Veremos como em Lacan o primeiro 

momento de confirmação identitária se relaciona com uma imagem anterior à 

(aquisição da) linguagem, para perceber as inversões provocadas por Acconci, 

para quem o ruído, o som e a palavra também vêm primeiro (o ruído antes da 

palavra, a palavra antes da imagem). 

     Acconci tenta descobrir, através dos seus vídeos, a anterioridade da 

imagem, a anterioridade da identidade, como disse, um anterioridade que não 

reside propriamente na palavra, mas antes numa espécie de ruído poemático 

que foi o campo eleito do autor antes de se consagrar às artes plásticas. Mas 

retomemos Lacan. Para o autor, a «fase do espelho» estende-se entre os seis 

e os dezoito meses, correspondendo ao período freudiano do «narcisismo 

primário», quando o sujeito se sente atraído pela sua própria imagem, um 

período que antecede no sujeito o seu amor pelos outros. Nesta fase, a criança 

reconhece-se no espelho (ou no rosto da mãe) e desse reconhecimento retira 

prazer. Primeiro, a sua imagem parece-lhe uma coisa real e exterior, depois 

identifica-a como imagem (uma tradução especular bidimensional de uma 

realidade tridimensional), por fim vê que essa imagem é a sua imagem. O 

prazer advém do facto da criança, através do espelho, verificar que pode 

controlar os movimentos desse reflexo. Surge uma primeira contradição: a 

criança comanda a imagem-reflexo mas não tem ainda um controlo motor total 
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do seu próprio corpo. Ela sente-se um ser fragmentado, mas o controlo que 

pode exercer sobre a (sua) imagem antecipa o controlo que mais tarde 

exercerá sobre o seu corpo enquanto «totalidade». Vimos que o ponto 

essencial desta fase do espelho é, na criança, o reconhecimento de que aquela 

imagem é a sua imagem. É determinante esta identificação, pois sem ela a 

criança não se conceberia uma totalidade. Recapitulando a contradição, a 

criança sente-se fragmentada e, ao mesmo tempo, sente-se o todo que a 

imagem-reflexo lhe devolve. Então, nessa identificação com o que ela ainda 

não é, ela identifica-se com um «outro» (o seu reflexo), ela é um «eu-sendo-

outro», descobre o «eu» nesse «outro». É neste momento que nasce o ego, 

quando a criança se identifica com «aquilo que não é», mas é-o, obviamente, 

ou é «sendo». Concluindo, o ego é uma consequência da imagem, da imagem 

espelhada que a criança ainda não sente como sua (mas sabe que o é): ela 

recusa o seu ser fragmentário, e imagina-se sendo a sua imagem (e o ego, 

sabemo-lo, depende desta função imaginária).  

     Vito Acconci parece apostado em inverter este processo. Primeiro, porque 

na sua obra ele parte da linguagem (que praticou primeiro e nunca 

abandonaria, como aliás Bruce Nauman) para a imagem, mostrando que há 

uma entidade pré-linguística (uma ainda não linguagem, sublinhe-se) que 

antecede a imagem. O artista apoia-se mesmo na linguagem que inventou para 

agir rupturantemente na direcção do seu corpo; este, não sendo já a entidade 

fragmentária primordial, tudo fará Acconci para que ele o volte a ser. Deste 

modo, conhecendo a sua obra videográfica, percebemos que ele, parcialmente, 

consegue esse seu intento, pois no seio de cada obra ele é sempre «sendo» 

fragmento. «Sendo» fragmento que não induz a imagem «total». No vídeo 

pretende Acconci voltar a uma ruína pré-identitária, e obtemos uma 

interpretação assaz diferente da de Rosalind Krauss e da sua estética do 

narcisismo.  

     Todas as provas sensoriais a que Acconci sujeita o seu corpo (algumas no 

limite do suportável, mas de grande simplicidade), funcionam como marcações 

diarísticas do seu corpo, ou seja, o autor experimenta o corpo como ruína e 

fragmento, conduzindo a nossa atenção para os seus fragmentos, os quais não 

levam a nenhuma totalidade (impedindo-se que a imagem tal possa conseguir). 

A produção deste ego sem definição estável reforça-se pelos meios empregues 
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pelo autor: o poema, o som directo e o vídeo (que é um espelho). A obra 

videográfica de Acconci consiste numa sucessão de narrativas sem sentido, 

buscando-o quase aleatoriamente no desenrolar de cada narrativa: e de novo 

deparamos com o interpretável sem interpretação. Mas, importante mesmo é 

sublinhar-se o papel dos dispositivos áudio (obras datadas entre 1969 e 1977) 

como complemento daquilo que a imagem nos dá, ou seja, o som certifica tanto 

a identificação do autor com o seu corpo quanto a imagem reflectida. O que é 

visto vale praticamente o mesmo que aquilo que não é visto. 

     Acconci parte de um corpo abstracto orgânico, físico, que, instabilizado 

ficcionalmente, apenas por vezes deve ser reconhecido como o seu próprio 

corpo. A relação de obras de Vito Acconci existentes no arquivo Electronic Arts 

Intermix15 começa com Running Tape, de 1969, uma experiência áudio. 

Acconci corre no Central Park com microfone e gravador, contando e gravando 

os passos da sua corrida. Depois, temos Three Frame Studies do mesmo ano 

e seu primeiro filme: encontra-se com um figurante, e simplesmente empurram-

se disputando os limites do enquadramento. Seguem-se obras onde um corpo 

«carimba» sobre outro corpo, nele se premindo, marcas de batom feminino, 

experiências com saliva (Waterways, 1971 [fig. 12IV.2.]), uso de fósforos 

«ameaçando» desde a nuca (em grande plano) o próprio cabelo, boxe contra 

espelhos partidos, possessão, auto-hipnose (numa das obras mais conhecidas, 

Claim, 1971), sons e arremesso de partes do corpo (cabeça, estômago, pénis) 

contra a câmara, discursos sobre política e identidade nacional (Shoot, no 

último ano destas performances, 1974). 

     Desde os anos iniciais que se estabilizaram os focos de interesse temático e 

o seu tipo de tratamento formal nesta obra: omnipresença da performatividade 

corporal como discursa, um corpo não redutível à imagem porque 

complementado pelo som (e por vezes apenas designado pelo som, seja pelo 

som da palavra, seja por respiração, passos, etc.), e ainda fonte de 

investigação do espaço circundante, entidade física que nos certifica a 

existência do corpo, como este o faz do espaço. Mas Acconci começa a sua 

trajectória criativa como poeta.  
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g. A poesia envia-nos para o vídeo? 

Há quatro momentos na sua obra: (1) trabalho poético; (2) trabalho áudio, 

domínio dos meios sonoros (o que pode ser visto como reminiscência de uma 

poética experimental, característica da escrita de Acconci: poema-som, poema-

imagem, «poema-design de páginas impressas», nas palavra de Marjorie 

Perloff); (3) estudo do corpo (e seus limites) paralelo ao espaço físico; (4) 

ficção e experimentação do «Eu», «Eu» como uma personagem entre outras, 

identidade do «Eu» = identidade do «Eu-personagem». Em Running Tape, 

Acconci estabelece os parâmetros do que considera a sua inquirição 

performativa à volta do corpo: este é uma máquina anónima da qual se 

registam, gravam, contam e numeram os passos, neste caso em corrida, e se 

grava também a consequente respiração e contagem. É uma máquina comum 

e não individualizada (porque há uma partilha destes elementos entre todos os 

corpos existentes).  

     Indexando a obra literária de Acconci por ordem cronológica, Craig 

Dworkin16 começa por enumerar o poema Clytemnestra, escrito a partir do 

Agamemnon de Ésquilo, primeiro publicado no livro Poems from XV 

Languages: Translated by Members of the Program in Creative Writing at the 

University of Iowa (1964). Depois publica então Acconci dispersamente em 

revistas e plaquetes e, em 1967, cria a sua própria revista, 0 to 9, que duraria 

até 1969 e da qual saíram seis números, com textos de, entre outros, Edoardo 

Sanguineti, Novalis, Flaubert, Morton Feldman, Apollinaire, Gertrude Stein, 

Raymond Queneau, John Giorno, Hans Christian Andersen e os artistas 

plásticos escritores Robert Smithson, Dan Graham, Lee Lozano, Lawrence 

Wiener e a co-directora, com Acconci, Bernadette Meyer.17 Segundo Craig 

Dworkin, na sua introdução «Delay in verse» aos poemas reunidos de 

Acconci,18 não há que estranhar o facto de este ter começado pela literatura, 

concretamente pela poesia, antes de se dedicar praticamente em exclusivo à 

performance, ao vídeo e, posteriormente, à arquitectura, porque Acconci nunca 

viu o poema no confinamento da página impressa, por isso a sua poesia é 

performativa como os seus vídeos. A folha escrita é uma espécie de galeria-

cubo branco ou espaço performativo – é pois característica eminente desta 

poesia uma dimensão visual e estrutural; a página de Acconci assemelha-se 
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por vezes a um manual de instruções de leitura poética, tratando como tema 

questões fonéticas e de tipo de letra (do mesmo modo que ainda hoje 

Lawrence Wiener cruza poesia com visualidade, escultura e arquitectura, 

fazendo sempre da frase o seu material expositivo). O corpo da letra é tão 

importante quanto as dimensões lexicográfica e gramatical da palavra gerada. 

No entanto, a palavra mantém-se «palavra», embora por vezes 

descontextualizada e sem regulação semântica. 

     Exemplar da performatividade poética do Acconci «designer de páginas 

impressas» é o texto On (a magazine version of a section of a long prose), 

saído em 0 to 9, nº 3.19 Aqui Acconci leva ao extremo a substituição da 

«inspiração poética» pela escrita mecanizada: as palavras redigidas por 

Acconci dependem das terminações das palavras dos autores com os quais 

partilha a página lateral à sua, registando-se também que o poema de Acconci 

fragmenta-se e é dispersado ao longo da revista. 

     Noutro poema, Act 3, Scene 4, Acconci escreve um texto com 350 linhas e 

em cada exemplar do nº 5 de 0 to 9, faz publicar uma linha ou verso. O texto 

torna-se literalmente um objecto físico na folha tornada espaço, pois só pode 

ser completamente lido quando alguém reúne a edição completa deste nº 5 de 

0 to 9. Em cada exemplar da revista Acconci coloca, junto ao verso único, o 

seguinte texto (que é, ao mesmo tempo, um outro verso e um «manual de 

instruções»): «The line you have read is the 208th of a 350 line piece; the rest 

appears in the other 349 copies of 0 to 9 number 5» (cada exemplar tinha, 

obviamente, um número de linha diferente -- de 0 a 350). 

     Podemos deste modo estabelecer alguns paralelos entre a inicial criação 

poética e os subsequentes trabalhos videográfico-performativos do autor: a 

fragmentação do corpo do poema pode e deve ser vista como opção análoga à 

partição identitária, ou construção ficcional do «Eu», no contexto da imagem 

videográfica recorrente em Acconci. Ora, precisamente a consequência mais 

directa desta fragmentação corporal é a impossibilidade de produção de 

imagens auto-retratísticas. Depois das experiências poéticas (e, na Europa, 

perseguindo o mesmo filão, não nos podemos esquecer de um dos mais 

híbridos artistas do século, Marcel Broodthaers), Acconci terá uma segunda 

fase de trabalho datada entre 1969 e 1974, ano de Turn-On (21’ 52”) (fig. 

12IV.3.), obra que encerra as experiências identitárias descritas. Neste período 
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procura Acconci perturbar ou refutar o lugar de tradicional voyeur do 

espectador: nesse filme, depois de curtos intervalos de tempo passados de 

costas para nós, Acconci volta-se sem aviso, olha-nos, grita-nos: «Now! I have 

to face you now. Reveal myself. (…) But you can’t take it yet». Que se passa 

aqui? Uma alusão ao invisual, diria outra vez. 

     Pois, diz-nos Acconci, não estamos preparados para ver o que vemos – é 

que ver é um trabalho infinito, ou a concentração óptica em trânsito para a 

descoberta da pura opticalidade: portanto, que o espectador, se quiser aceder 

ao que vê (ou julga ver) busque algo que está ocultado, que se prepare 

tacteando com o olhar (como ensinou Rembrandt), que trabalhe para aceder à 

radiografia impossível da personalidade do autor que lhe é – aparentemente – 

oferecida. Que se prepare para aceder à imagem além do visível, e que, o mais 

importante, perceba que é a voz (elemento sonoro) que lhe indica o caminho 

da visão, que é a voz o elemento instrutor do espectador na videosfera. Mas, 

por muito que nos esforcemos, não acedemos ao que está por detrás da 

«pele» do vídeo e do filme. Mas não é a visão que chega ao saber desta 

circunstância e limite, é a voz, o som e a palavra (ruído poemático) que da voz 

provêm.  

     Por isso o vídeo é invisual como a pintura: porque a imagem apresentada é, 

do mesmo modo, um muro para com a opticalidade pela qual somos 

chamados, sendo essa opticalidade pura, por exemplo, também a realidade 

psicológica do autor ou personagem que contemplamos, o qual «you can’t take 

it yet». Porquê? Nunca o saberemos, claro. Mas a unidade sonoro do corpo é 

mais fácil de ser apreendida do que a unidade visual/corporal/psicológica: 

prova-o Running Tape, como destaquei. 

     A fusão autor-tema-protagonista em exercício desfoca a auto-representação 

convencional – passamos da identidade para a performatividade, torna-se 

impossível o auto-retrato ou outra qualquer tentativa de produzir uma auto-

imagem que seja guia referencial ou perscrutadora da personalidade do autor. 

Conseguidos estes resultados, pode Acconci abandonar o seu corpo como 

protagonista em 1974. Recusa então ligar-se a um medium como «campo» 

fixo. Escreve em «Steps into Performance (And Out)» (1979)20 que «meio» e 

«Eu» são instrumentos adaptáveis à distância. Entretanto, o texto escrito para 

Red Tapes (1976) (fig. 12IV.4.) também pode dar-nos algumas pistas de 
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trabalho (partindo da diferença entre vídeo e cinema) no estudo do autor, 

porque é analisado o close-up (uma suposta proximidade radical, que nunca 

sabemos o que perscruta privilegiadamente) versus o espaço cinematográfico 

(distante, «paisagem»). O vídeo reporta-se ao close-up, ao grande plano e ao 

som, logicamente, o cinema à «paisagem», profundidade de campo e silêncio: 

 

[Em Red Tapes] Trata-se de uma tentativa de combinar o espaço 

videográfico (caracterizado pelo close-up) com o espaço cinematográfico 

(paisagem) – a paisagem «torna a casa», adquire planitude, é 

transportada para uma proximidade. Sou o agente principal das 

gravações (o único actor das duas primeiras «red tapes»): os filmes 

lidam com o lugar da pessoa humana (condição humana) – a pessoa é 

instalada numa geografia e a essa geografia é conferida uma história. A 

base destes filmes é o uso da voz: usar uma «chamada»/chamar como 

uma forma de situar um indivíduo, chamando à existência uma 

ancestralidade e uma história; nomeando e acusando essa história, 

fazendo cada um responder enquanto participante dessa história; 

apelando ainda a um novo espaço de comunidade, uma comunidade a 

formar-se além das ruínas da história. A composição destes filmes repete 

a alternância de um ecrã «vazio» (cinzento e neutro) e imagens; há um 

fundo de voz – a voz parte-se em linguagem; a linguagem em imagens, o 

ecrã cinzento dá lugar à figura.21 

 

Também para Rosalind Krauss, como analisado, no vídeo não há distância, 

mas há performatividade que, contudo, tende a perder-se no tempo real 

produção-difusão (e, ao contrário, o diferimento da pintura afasta-a do 

narcisismo): pois o vídeo é um meio de registo e difusão directa e um «auto-

encapsulamento». Por isso é que a estratégia do autor é (foi) a de testar os 

limites da corporalidade nos limites do próprio medium. Produzindo imagens e 

acções terapêuticas (como admitia em 1972) para anular a diferença entre 

acção e imagem. Admitindo o narcisismo videográfico para, de certo modo, o 

destruir. 

     No final dos anos 60, o vídeo é um espaço de contradições epistemológicas 

(ele provém das linguagens novas de massmediatização ou massificação da 

cultura e das consciências e, ao mesmo tempo, quer permitir ou realizar, como 
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dito, um auto-encapsulamento do artista) e de significativas contradições 

formais-espaciais (começando pelo facto de que o vídeo reduz no ecrã ou no 

monitor a tridimensionalidade real à bidimensionalidade). Martha Rosler, em 

«Vídeo: Sheding the utopian moment» (1985-86),22 apercebe-se das 

possibilidades críticas do vídeo em relação à sua matriz massmediática, 

mostrando nesse ensaio que o vídeo pode ser o herdeiro das vanguardas 

históricas e um instrumento crítico que contém hipóteses de criação de um 

espaço íntimo contra a massificação (Acconci, Nauman), ou de um espaço de 

reivindicação feminista contra a centralização social masculina, que muitas 

autoras viam acentuar-se nos circuitos da produção e distribuição artística: daí 

surge o trabalho de Martha Rosler e o paradigmático Semiotics of the Kitchen, 

de 1975 (fig. 12IV.5.), ainda os trabalhos de Carolee Schneemann23 Ana 

Mendieta, Joan Jonas, Yoko Ono, Yvonne Rainer, Lynda Benglis, entre outras 

autoras.24  

     Tendo origem no universo massmediático não deixa de ser pois 

interessante verificar que, desde que surge em galerias de arte, o vídeo possui 

um forte criticismo utópico, refiro-me a meados dos anos 60 e à invenção do 

Portapak da Sony. Escreve Hermine Freed, citado por Michael Rush: 

 

O Portapack pareceu ter sido inventado especificamente para os artistas. 

No momento em que o formalismo seguia o seu curso; no momento em 

que se tornava politicamente embaraçoso produzir objectos, e ridículo 

não fazer nada; no momento em que muitos artistas se dedicavam à 

performance, mas não tinham lugares onde se apresentar, ou 

necessitavam de guardar o registo do seu trabalho; no momento em que 

começava a ser disparatado fazer sempre a mesma questão berkleyana, 

«se fizeres uma escultura no deserto onde ninguém a veja, será que ela 

existe?»; no momento em que se tornava claro que a televisão transmitia 

mais informação para mais pessoas do que grandes e variados painéis; 

no momento em que compreendíamos que com a finalidade de definir o 

espaço era necessário rodear a temporalidade; no momento em que 

muitas ideias estabelecidas noutras disciplinas começavam a ser 

questionadas e novos modelos apareciam – nesse momento apareceu o 

Portapack.25 
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Técnica e/ou formalmente também há um paradoxo na videoarte e na realidade 

do vídeo em particular: como a pintura, também ele traduz a 

tridimensionalidade do mundo na bidimensionalidade tactilmente confirmável 

do ecrã e monitor. Por isso, podemos dizer que esta técnica transforma o real 

em facto óptico, tal como procede a pintura (e recordemo-nos de Freed, acima, 

quando diz que o Portapak foi inventado para os artistas e suporte de acções 

estéticas). E também no vídeo, como na pintura, o facto óptico «final» tem 

como veículo a opticalidade. É sempre a opticalidade (ou uma opticalidade) 

que permite a transformação do mundo multidimensional em imagem 

bidimensional, ou a opacidade matérica (óleos, acrílicos) em «rectângulo 

transparente». Se a visão, através do vídeo, pode ser posta em causa (porque, 

em primeiro lugar, o vídeo anula a tridimensionalidade contra a sua 

consciência), o mesmo acontece ao tacto. O que ele sente não é confirmado no 

ecrã plano. Também o tacto, por vezes infalível (e vimos que Rembrandt o 

tinha em elevadíssima consideração), na videoesfera deixa de me poder 

confirmar aquilo que eu sei do mundo: direi que aquilo que eu vejo projectado e 

sinto com a minha mão (colocada no monitor) não corresponde àquilo que eu 

sei. 

      

h. Quando a cura da cegueira não nos devolve a visão 

Se voltarmos ao Diderot da Lettre sur les Aveugles …, vemos que também o 

filósofo francês valorizava as funções misturadas dos sentidos na confirmação 

da realidade e do conhecimento. Esta aquisição era fruto de uma combinação, 

por isso vimos Diderot mencionar que um cego de nascença, curado o órgão, 

não passa imediatamente a ver, 

 

«(…) é preciso, talvez, que o olho aprenda a ver, como a língua a falar; 

que não seria de espantar que o concurso de um dos sentidos fosse 

necessário ao outro, e que o tacto, que nos assegura da existência dos 

objectos fora de nós, quando estão sob os nossos olhos, é, talvez, 

também o sentido ao qual está cometida a certificação, não digo das 

suas figuras e de outras modificações, mas da respectiva presença.26 
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O vídeo vem oportunamente apelar ao entretecimento dos sentidos: desde 

Rembrandt, de novo, que sabemos que a visão, diante de um quadro, deve 

comportar-se como tacto, «tacteando» a imagem sob pena de não a entender; 

no vídeo, bastaria lembrarmo-nos da obra de Bruce Nauman, para 

percebermos que quer o tacto quer a audição transportam factores importantes 

para a visão. Portanto, o vídeo não se limita apenas a bloquear aquilo que 

conheço através seja da visão seja do tacto, o vídeo apela a que usemos os 

sentidos de modo diferente, o tacto para ver e a visão para tactear. 

      

i. Raw Materials: Nauman e o ruído anterior à palavra e imagem 

Vito Acconci acredita numa anterioridade simultânea à palavra e à imagem 

(vídeo), considerando que a opticalidade e a palavra que, desde Parménides, 

convoca a imagem, têm antecedentes num ruído informe e indiscernível. Seria 

tentado a afirmar, procurando resumir a obra de Bruce Nauman, que este 

também busca uma anterioridade, igualmente à palavra e à imagem, sabendo 

acima de tudo que essa anterioridade necessita de um espaço onde possa ser 

lida e, porque não?, produzida: em Nauman, esse lugar mítico é o mais não-

mítico dos espaços do artista – o atelier, o estúdio (onde experimenta sucessos 

e fracassos). 

     Portanto, em Nauman, o atelier/estúdio é o lugar da anterioridade da palavra 

e da imagem, é como um corpo (e não «o»); doutra maneira, o estúdio está 

para Bruce Nauman como o corpo para Acconci. Enumeraria algumas 

características da sua obra: (i) é uma investigação sobre o som, a linguagem, a 

enunciação e o speech act, ainda a palavra, a luz e o espaço (como factores de 

gestação da arte e modelação do espaço do autor e do espectador); (ii) no 

autor o corpo de outrem e o corpo próprio não deixam de intervir como factores 

de narratividade performativa; (iii) o estúdio surge aqui como um «nada», o 

«para-si» sartriano negação do «em-si», espaço de todas as decisões sem 

excepção (inclusive a da ausência de obra); (iv) o estúdio surge também aqui 

como um lugar ou momento anterior ao vídeo, à imagem e à faculdade da 

imagem vídeo espelhar ou duplicar o mundo – o estúdio é uma «ideia» (não 

muito longínqua do seu sentido matricial platonista); (v) para Nauman, toda a 

sua obra visual pode ser convertida em obra sonora (veja-se uma das suas 

obras-instalações recentes, Raw Materials, no Turbine Hall da Tate Modern, 
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2004-05 [fig. 12IV. 6.]);27 por fim (vi), o vídeo pode ser também uma forma 

explícita de pintura, porque enquanto obra exclusivamente sonora contribui 

para a reinvenção óptica do monocromo (refiro-me a Raw Materials, que 

descreverei). 

     No início de um dos referenciais estudos monográficos de Bruce Nauman, 

Coosje van Bruggen refere-se à sua admiração por De Kooning;28 para 

Nauman, De Kooning encontrou uma forma poderosa de prosseguir a pintura 

depois das marcas fortíssimas de Picasso. De facto, interessa-me olhar para 

Nauman nesta perspectiva da superação: superação que é, antes do mais, a 

consciência de um problema histórico e conceptual, e o confronto com esse 

problema – perante a «angústia da influência» (citando Harold Bloom), não há 

recuo, não se vira costas a nada, há que continuar! E Nauman continuou: 

superou os limiares da escultura, afirmando que só lhe interessava a «arte». 

Superou a pintura e a escultura sem cair nas malhas do «objecto específico» 

do minimalismo e de Judd, optando por uma organicidade pós-minimalista 

(com Robert Morris ou Bourgeois); superou o problema da redução ao 

«objecto» através de uma opção pela «vontade da matéria».  

     Nauman pretende em cada obra o mais forte dos impactos, por isso diz que 

produz para suscitar uma pancada na base do pescoço, rápida, seca; como 

queria o seu colega Richard Tuttle: chegar à abstracção não por redutivismo 

(como Stella), mas num instante, como se a obra fosse um «despertar» súbito. 

Também aqui há uma superação: a obra «é», não cresce segundo um 

programa, progressivamente.  

     A obra «é»! Porque destrói fronteiras: entre interior e exterior, por exemplo – 

uma obra ou uma instalação dependem da «vontade» das matérias 

empregues, trata-se de um crescimento orgânico, de uma revelação da feitura, 

de uma aparência de inacabado, mas também, claro, de uma 

conceptualização. Conclusão: o conceito e o comportamento das matérias são 

mais importantes que o «objecto».  

     Nauman dará importância, na escultura e nos seus filmes, ao «fazer», ao 

«como fazer» e à génese (motivação) desse fazer, produzindo o mais notável 

mapeamento desse lugar de criação-meditação, em torno do possível e do 

impossível, que é o estúdio e o atelier, chegando mesmo ao ponto de na sua 

videoinstalação de 2002, Mapping the Studio I – All Action Edit (Fat Chance 
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John Cage), mostrar o estúdio como o lugar simbólico do vazio, o nada 

idealizado como fonte, idealizado e aparentemente incontrolado (aqui as 

câmaras, uma hora por noite e durante quatro meses, registam tudo o que 

aparece sem controlo ou conhecimento do autor: ruídos, gatos ou ratos, tudo 

pode ser, na lição de John Cage, desde logo homenageado no título, a génese 

da obra, de qualquer obra). 

      

j. Os materiais como actores conceptuais 

Em Nauman, todos os materiais são conceptualizados: têm significações na 

sua escala, textura, peso, densidade, performatividade. Duas conclusões 

tiraremos: apesar da diversidade de meios e temas tratados por Nauman, se 

procurarmos uma constante no seu trabalho, poderia ela ser o estudo da 

linguagem e sua natureza a partir do tema do discurso (uma speech-act 

philosophy). E Nauman vai unir num corpo aquilo que grande parte do 

estruturalismo, dominante nos anos 60, trouxe separado: a intersubjectividade, 

a acção e a vontade humana, e o material linguístico. Diferentemente do 

formalismo (Roman Jakobson), um autor como Bakhtine interessou-se pelo 

acto da fala, pelos modos do discurso, e isso contribuirá para a recuperação de 

muitos teóricos fundamentais – para Nauman de uma maneira, para os 

conceptualistas de outra (penso em J. L. Austin e Wittgenstein, principalmente).  

     Como a de Acconci, também a obra de Nauman cedo se consolida nos seus 

problemas essenciais, aliás já resumidos; isso logo desde o seu período na 

Bay Area. É esta a tese de Constance Lewallen, no ensaio «A Rose has no 

teeth». Lewallen foi investigadora e comissária de um recente estudo sobre a 

obra de Nauman nos anos 60, a exposição e livro intitulados A Rose has no 

Teeth: Bruce Nauman in the 1960s. Nauman vem de Madison (onde completa 

o seu BA na Universidade de Wisconsin), instala-se no norte da Califórnia em 

1964, aí permanecendo até 1969; nesta segunda metade da década de 60, 

consolida-se o essencial do seu vocabulário:29 exploração de inéditos materiais 

«escultóricos», experimentações ligadas às novas organicidades do pós-

minimalismo, de que Nauman se terá de considerar «co-fundador» com 

Richard Serra, Robert Smithson, Eva Hesse, Ana Mendieta, Acconci, Gordon 

Matta-Clark, Hélio Oiticica ou Louise Bourgeois (note-se que no pós-

minimalismo se sai, de certo modo, de uma linguagem assexuada fundada na 
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industrialização do specific object de Donald Judd, Flavin ou Carl Andre, como 

a caracteriza Benjamin Buchloh, ou tautológica em Kosuth, para uma 

organicidade experimental que volta a convocar aspectos da pintura e da 

escultura, tanto quanto da intervenção política, passando-se de uma anterior 

«pureza» do conceito para uma reformulação teatral ou performativa); Nauman 

experimentará neste período, para além do vídeo, materiais novos na escultura 

como os plásticos, as ceras, a fibra de vidro, a borracha e o néon; define os 

termos do seu trabalho com o som, a linguagem, o diálogo, a frase, a luz e o 

espaço; neste período é fulcral assinalar-se a preponderância adquirida pelo 

tema do corpo e do atelier/estúdio – diz Nauman sobre a presença do corpo, o 

seu corpo:  

 

Eu penso que há uma necessidade de te apresentares. Alguém 

apresentar-se por via do seu trabalho é parte óbvia do ser um artista. Se 

não queres que o público veja esse eu, então usas maquilhagem. Mas os 

artistas estão sempre interessados num determinado tipo de 

comunicação. Muitos artistas necessitam de muita, outros não. Passas 

todo este tempo no estúdio e, depois, quando apresentas algo, vem esta 

espécie de auto-exposição que é ameaçadora. É uma situação perigosa 

e eu penso que aquilo que fazia, e aquilo que vou fazer e muitos de nós 

fazem, é fazer uso da tensão entre aquilo que dizes e o que não dizes 

como parte do trabalho. O que é dado e o que é recusado constitui o 

trabalho.30 

 

k. Estúdio como auto-retrato 

O corpo como tema de Nauman interliga-se ao «corpo» do estúdio, o seu 

estúdio; o estúdio é, sem dúvida, um tema, porque é o local teatral da invenção 

de obras ou da sua ausência: por exemplo, depois destes primeiros filmes 

realizados no seu estúdio, em 1967-68, Nauman realizará o já citado Mapping 

the Studio I – All Action Edit (Fat Chance John Cage), em 2002, sobre o qual 

disse tratar-se de uma obra representativa da «falta de ideias» (como 8 ½ de 

Fellini). O estúdio «sente», representa e encobre a falta de obra e projecto, 

tornando-se obra numa associação dadaísta; pretende Nauman que tudo o que 

faz no estúdio é uma «obra de arte»: «De forma generalizada, regresso à ideia 
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[omnipresente, aliás] de que quando tu não sabes o que fazer, qualquer coisa 

que faças se torna a obra».31  

     Destas, citemos algumas obras, todas elas datadas entre 1967-68: 

Bouncing Two Balls Between the Floor and Ceiling with Changing Rhythms – 

muito simplesmente, pega aqui Nauman em duas bolas e lança-as ao chão, 

tentando acertar no centro de um quadrado aí marcado com uso de uma fita 

aderente: o resultado é a impossibilidade de controlar os ricochetes das bolas; 

Dance or Exercise on the Perimeter of a Square – cada lado de um quadrado 

desenhado com fita no chão tem marcado o seu ponto médio, com um pé neste 

ponto médio procura Nauman, com o outro pé, alcançar o vértice do lado 

esquerdo ou direito, alternadamente (pé esquerdo parado, pé direito tocando 

no vértice direito), partindo depois para o ponto médio do outro lado, etc, 

girando metodicamente à volta do quadrado; Playing a Note on the Violin While 

I Walk Around the Sudio – aqui Nauman segura um violino, toca duas notas 

próximas repetidamente; segurando sempre o violino anda por todo o lado no 

seu estúdio, entra e sai do enquadramento, contudo o som é naturalmente 

omnipresente; Walking in an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a 

Square (fig. 12IV.7.) – tão simples quanto todos os outros filmes realizados no 

estúdio: Nauman anda aqui sobre um quadrado também desenhado no chão 

com uma fita, pondo um pé sempre em frente do outro, o calcanhar que 

avançou, portanto, toca nos dedos do pé anterior, e assim sucessivamente 

num menear de ancas; percorrido o quadrado por completo, o movimento faz-

se da mesma forma cuidada só que no sentido inverso, recuando.  

     Há sempre em Nauman uma estreita relação com uma linguagem sem 

visualidade, de tal forma que as obras, os vídeos ou os filmes podem não ser 

vistos, porque os títulos são completamente descritivos (tautologias). O tema 

ou o foco destas obras torna-se assim duplo: por um lado, temos os 

movimentos corporais do autor, por outro lado, a relação palavra-imagem (a 

que mais tarde o autor adicionará a luz e o néon, ou apenas a luz como 

«espaço»), ou melhor, a imagem que existe na palavra tende a ser desocultada 

e a impor-se acima do visionamento da imagem fílmica (que se secundariza). 

     Aquando da residência na Bay Area, Nauman contactou com Meredith Monk 

(que lhe incutiu um especial interesse pela voz como ferramenta e que Nauman 

transformará em coisa «escultórica») e a coreógrafa Anna Halprin,32 que 
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influenciaria profundamente os nomes centrais do movimento da Judson Dance 

Theater, Ivonne Rainer e Simone Forti. A ligação e o papel destes nomes na 

cultura neovanguardista norte-americana leva C. Lewallen a citar a segunda 

entrevista concedida por Nauman a Willoughby Sharp,33 onde o artista refere 

tratarem-se estes seus movimentos inventados no estúdio de enunciados de 

dança executados por um não-bailarino, usando o corpo de uma forma sem 

outro significado que não o de o exercitar na repetição até ao cansaço. Claro 

que para o contexto desta mecanização repetitiva não terão sido alheias as 

obras musicais de La Monte Young, Steve Reich e Terry Riley. 

     No seu ensaio sobre o vídeo como estética do narcisismo, ou melhor sobre 

o narcisismo enquanto medium do vídeo, através de analisados exemplos de 

Lynda Benglis, Richard Serra, Peter Campus, Acconci ou Bruce Nauman, 

teorizou Krauss o espelhamento do mundo e do autor-reflexo. À perspectiva de 

Krauss, acrescentei algumas considerações que relacionavam esse 

espelhamento com o readymade (partindo do «automatismo» fílmico de que 

nos fala Stanley Cavell) e o relacionavam com uma duplicação do mundo que, 

seguindo o diálogo platonista Crátilo, anularia a possibilidade da representação 

ser representação da coisa, de uma coisa. Entretanto, analisando as obras de 

Vito Acconci e Bruce Nauman, vindas de períodos em que a propensão para 

uma análise em torno da imagem e construção narcísica é uma enorme 

tentação (os períodos iniciais de cada um em que protagonizam as suas 

obras), verificou-se que dificilmente o narcisismo pode explicar a ficção do 

«Eu» acconciana ou a inquirição levada a cabo pelas obras de estúdio de 

Bruce Nauman. 

     Então, se o tema de Acconci é o «Eu» como ficção e distância e o de 

Nauman é o do «artista» (o que é o artista? O que é que ele faz, quando e 

como? Tudo o que faz ou pensa no estúdio é «obra de arte»? É arte estar no 

estúdio á espera que venham as «ideias»?, etc., etc.), não deverá ser aplicável 

o classificativo narcisismo (por via de um espelhamento inequívoco e de uma 

real duplicação) antes aos artistas que usaram o vídeo como processo de 

narração autobiográfica? 

     Não responderia para já à pergunta, mas ela permanece junto a um 

exemplo: Marina Abramovic, que me parece levar esta hipótese da relação 

entre vídeo e biografia ao extremo.34 Pelo menos nesta circunstância 
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amplamente conhecida e estudada: nas obras vídeo, fílmicas e performativas 

realizadas com Ulay. Marina Abramovic começa a sua colaboração e relação 

amorosa com Ulay em 1976 (fig. 12IV.8.). Videastas, performers e autores de 

obras conjuntas, eles experimentam tudo em público: praticam violência física 

mútua e outras formas de envolvimento a dois até à exaustão e esgotamento, 

confrontam-se psicologicamente, tentam enredar o espectador no seu espaço 

de relação e intermediação, perdem intimidade, anulam-se por completo um no 

outro e um ao outro enquanto artistas e par homem/mulher. Em 1989, realizam 

uma última obra e separam-se: a acção-performance Great Wall Walk – cada 

um parte a pé de um extremo da Grande muralha da China, Ulay do deserto 

Gobi e Marina do Mar Amarelo, percorrem cerca de 2500 Km e acordam 

encontrar-se a meio da muralha; no momento do reencontro, cruzam-se e 

dizem apenas «goodbye». 

      

l. A ausência como obra 

Temos então o vídeo como forma de espelhamento, reflexo, ficcionação, 

duplicação, readymade (captação automática e não manual do real) e 

narratividade biográfica/autobiográfica. Disse ainda que também o vídeo, como 

a pintura e a instalação, têm a opticalidade como medium. Nestes termos 

exactos, também a imagem videográfica absorve a opticalidade para poder 

existir; tentará depois, como a pintura, reinventar a opticalidade no seio da obra 

acabada, ou procurá-la numa espécie de anterioridade à obra enquanto obra 

(que é a obra disposta para a contemplação do espectador). E que 

anterioridade haverá à opticalidade? Nauman dá a sua resposta: o mapa do 

atelier, o estúdio de onde se passa do esgotamento a qualquer coisa (como 

Nauman nas primeiras obras e Fellini em 8 ½), ou a palavra não integrada nem 

parte integrante de qualquer nível de linguagem.  

     Se Acconci e Abramovic se têm como actores (esta espelhando a sua vida 

pessoal e familiar, e a identidade e história nacional-geográfica de que faz 

parte; Acconci experimentando-se/ficcionando-se), Nauman busca uma 

anterioridade à obra no vazio exausto do pensamento, vazio que, exposto, por 

via do caminho aberto pelo readymade (como ele o entende, influenciado tanto 

por Duchamp como por Beckett) é uma obra. Portanto, temos vários níveis de 

espelhamento e duplicação, considerando apenas os filmes e vídeos de 
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Acconci, Nauman e Abramovic – todos eles têm um elemento comum, a 

questão da identidade abordada de diferenciadas maneiras. Mas, em Nauman, 

a questão da identidade do «artista» conduz-nos a algo que é mais do que um 

exercício de retórica. Reconhece muitas vezes Nauman estar no atelier sem 

ideias. Aqui, não se dirá nem que ele está interessado na sua vida pessoal, na 

sua condição de artista, no seu autoconhecimento, etc. Nada disso. O que nos 

mostra Nauman? Penso que uma coisa um pouco dolorosa: que o absurdo 

inconsciente é, na maioria das vezes, a origem das imagens. Porque é absurdo 

ser o vazio o principal agente da criação; mas é, efectivamente: 

 

Eu estava a trabalhar na obra Staircase para os Oliver [os 

coleccionadores Steve e Nancy Oliver], e tinha terminado a obra Stadium 

em Washington e ia pensando no que poderia ser o meu próximo 

projecto. Tentava chegar a um ponto com algumas dessas ideias, 

pensando onde me poderiam levar essas ideias, e realmente não 

chegava a lado nenhum. Essas obras fechavam bastante bem uma linha 

de pensamento e eu não obtinha nada com sentido tentando prolongar 

esses tópicos. Portanto, há mais ou menos um ano atrás encontrava-me 

a caminho do estúdio e começava a frustrar-me por não ter nenhuma 

ideia que funcionasse. O que me levou a Mapping the Studio (Fat 

Chance John Cage) foram os ratos. Tivemos [Nauman vive com a pintora 

Susan Rothenberg num rancho próximo de Galisteo, New México], nesse 

verão, uma grande invasão de ratos, tanto em casa como no estúdio. 

Não nos víamos livres deles e estavam por todo o lado. Eram tantos que 

até o nosso gato se fartou. Estava eu sentado no estúdio, o gato comigo, 

e os ratos andavam pelas paredes e eu e o gato olhávamo-los. Eu sabia 

que ele apanhara alguns, porque vi restos de manhã.  

   Portanto, estava eu no estúdio sem ideias para nada e frustrado e 

decidi que deveria trabalhar com aquilo que tinha aqui. E o que tinha era 

este gato e estes ratos e uma câmara vídeo com capacidades de 

infravermelhos. Coloquei-a no estúdio durante a noite quando eu lá não 

estava, para ver o que registava. (…) E pensei comigo porque não fazer 

então um mapa do estúdio e dos seus remanescentes.35 

 

De novo o readymade: não admite nenhum trabalho de construção das 

imagens; no video-readymade (uma nova e talvez útil categoria) há imagens 
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apenas porque não pode deixar de haver, imagens nas quais o artista não 

participa minimamente: a obra pode não ser mais do que um conjunto de 

câmaras ligadas que tudo registam passivamente, e tudo isso, muito 

importante, o artista não viu! Não fez, não viu, nem conhecia – não conhece. A 

imagem resulta precisamente da impotência artística de criar imagens. É a 

incapacidade de criar que pode fazer nascer a «obra total», diz-nos Nauman. 

Eis o absurdo: acontece o que eu não quero (na minha indiferença), nasce o 

que eu não gerei. O artista nada faz, o estúdio tudo pode fazer, o corpo do 

autor desaparece como tema, a obra é a imagem do estúdio, mas, ao mesmo 

tempo, o estúdio é o lugar onde não existe obra: lugar puro vazio de quaisquer 

ideias, e que só por isso pode ser tudo. Mas o tema destas obras não é a 

mitificação ou desmistificação do estúdio; o seu tema principal é a relação entre 

o estúdio e a visão, ou seja, como é que investigando o estúdio, mapeando-o, 

sabemos como nele se constrói a visão e gesto artístico? 

     Nessa construção da visão, percebemos que ela oscila entre a 

materialidade e a imaterialidade. E a obra de arte surge quando a visão se 

traduz em produção artística. Propõe-nos Robert Riley que para Nauman a 

visão produz (traduz-se em) arte – porque a arte é material e imaterial e a 

visão, por si, insuficiente, se não for trabalhada a sua tradução noutra coisa.36 

Primeiro, surge-nos a opticalidade, depois a hipótese da sua conversão em 

coisa óptica (a obra); ao mesmo tempo a visão opera na opticalidade e 

transforma-a em coisa óptica. Quando a obra se encontrar «terminada», 

entrará em acção o olhar. Diz-nos Robert Riley, também ele propondo a sua 

síntese das obras fílmicas iniciais de Nauman (que coincidem, como disse, com 

o período inicial da videoarte) que os tópicos da ocultação e desocultação, a 

revelação, a camuflagem, o fora de campo ou o aparecimento (através da 

imagem e, acrescento, através do som) são constantes do autor. Tanto nesta 

fase como posteriormente, como veremos em Raw Materials (concluindo a 

análise de Nauman). Como um artista formado no seio e no contexto dos pós-

minimalista, é natural que em Nauman as ideias e os conteúdos da obra 

estejam sempre incrustados nos materiais empregues, tal como o pensamento 

ou a ideia está na linguagem. Se depois quisermos resumir estes planos ou 

layers conceptuais a um esquema, podemos considerar que os pensamentos 
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advêm da ligação das ideias com as matérias, considerando que o pensamento 

gera uma linguagem e esta um pensamento; por exemplo:  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ou: 
 
 
Matérias 
 

                                            Pensamento  ↔  Linguagem 
Ideias 
 

Esquema 12.2. 
 

 

Serve o presente esquema para nos fazer perceber que a obra é constituída 

por uma multiplicidade de layers nem sempre logicamente ordenados, e, tal 

como o plano óptico oculta a opticalidade, há esferas que ocultam outras, e 

nesse «regime de trocas» se revelam e relevam. Recordemo-nos duma 

definição anterior: a pintura é a arte óptica de ocultação da opticalidade. Somos 

 

Pensamentos 

Materiais 

Linguagens 

Ideias 
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conduzidos ao «quadro» pela opticalidade, que é no final (e ao longo do 

processo) substituída pelo óptico; este corresponde à descoberta da 

transparência passível de aposta aos materiais actuantes, da pintura ou do 

vídeo. Quando em Nauman dizemos que as matérias contêm os pensamentos 

nelas incrustados, tal quer dizer que as podemos «ver» como coisas 

transparentes (ao nos revelarem os pensamentos do autor e os nossos, elas 

tornam-se naturalmente transparentes). Segundo os layers descritos, as 

matérias ocultam as ideias que, desocultadas, têm, por seu lado de se haver 

com as camadas da linguagem e dos pensamentos num quase interminável 

processo de ocultação e desocultação, numa operação que Nauman muito 

bem «desenha» como de maquilhagem e desmaquilhagem. Maquilhagem e 

desmaquilhagem na obra e sobre a obra – ou sobre o corpo do autor (os 

termos empregues por Riley são: concealment, release, obstruction, 

revelation).37  

     A obra Art Make-Up, de 1967 (fig. 12IV.9.), pode muito bem testar esta 

ideia. A obra é muito simples. Num plano aproximado e fixo, torso e cabeça, o 

artista procede a quatro operações de maquilhagem corporal com diferentes 

cores, cada filme com a duração de cerca de dez minutos: 

 

- primeiro, maquilha-se, rosto e torso, de branco 

- depois, de cor-de-rosa 

- seguidamente, de verde 

- por fim, de preto 

 

m. Maquilhagem: a refundação do «quadro»; por último, o ruído como a fonte 

     ilimitada de todas as artes 

Portanto, confirma-nos Bruce Nauman que a produção de uma obra de arte é a 

aplicação de um layer de ocultação (o «quadro») sobre uma base (o corpo, o 

ponto de partida; o suporte, os materiais, a tela; estes transformam-se em coisa 

óptica pela propriedade de opticalidade que atribuímos aos materiais 

empregues – por isso, esta é o medium da criação visual). 

     Mais simples ainda pode ser um outro filme do autor, Uncovering a 

Scupture, de 1965. Temos um material opaco e texturado a ocupar toda a visão 

e campo; no fim da obra, sabemos que este elemento oculta o que por detrás 



 748 

dele se encontra: uma pequena escultura de forma piramidal. Fora de campo 

duas mãos vão enrolando, da esquerda para a direita o material opaco 

deixando descobrir a cena ocultada. E gradualmente, vamos tendo acesso à 

escultura. Do ponto de vista do que chamo opticalidade, o tema desta obra 

pode ser afim ao Erased De Kooning Drawing, de Rauschenberg, embora 

parecendo colocar pressupostos inversos (num caso, há apagamento, noutro 

desocultação). Mas a demanda é afim, pois há, em ambas as obras, uma 

tentativa de «encontrar» a opticalidade que as formou, que eventualmente 

poderá estar «debaixo do quadro» (por isso Rauschenberg apaga o desenho 

de De Kooning), ou debaixo do elemento ou cortina (como no episódio do 

concurso relatado por Plínio, o Velho, entre Zeuxis e Parrásio) que Nauman 

filma desaparecendo. Num caso revela-se uma cena (uma escultura), noutro o 

suporte em bruto (a folha branca mas «suja»). Mas uma cena não pode ser a 

opticalidade, uma cena só pode ser óptica. E o suporte já é uma pintura 

monocromática e não a «pintura em bruto» imaculada. A opticalidade não está 

em um lugar ou noutro porque é ela que dá existência a ambos. 

     De certo modo, o lugar onde mais aproximadamente podemos observar a 

opticalidade é o estúdio, pois é aí que se forma a visão e a visualidade, a 

consciência de uma e de outra. Além disso, nos vídeos ou filmes de Nauman, 

quase sempre, no estúdio nada se produz de material, produz-se tempo e 

espaço e trabalho efémero – ora, devemos considerar que este espaço é o 

espaço potencial de todas as obras. Como diz Nauman, é no estúdio que ele 

encontra a sua ausência de ideias, logo este nada leva o autor e leva-nos (nas 

obras em que o autor o filma e nele se filma) ao absurdo, ao vazio, a um vazio 

tão absurdo que se transforma sempre em imagem. Uma imagem que recusa a 

interpretação, apesar de se assemelhar a qualquer coisa interpretável. Este 

nada converte o tempo e espaço em imagem.  

     Numa das suas mais recentes instalações, Nauman produz a mesma 

situação apenas através do som: em Raw Materials, Nauman tenta dar imagem 

ao que não a tem, o som, a frase, a enunciação, o statement, a declaração e o 

verso, ou melhor, tenta dar uma imagem à combinação de tudo isso, pois em 

Raw Materials todos os sons vão chocando uns nos outros de forma a que o 

próprio som final chega a desaparecer (parecendo algo desconhecido que 

emana da arquitectura). Logo, da parte do artista não temos nem som (porque 
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tudo se torna indistinto) nem imagem. E nós, sem outra alternativa, 

alimentamos o nada com sons e imagens, problemas e erros nossos, porque 

Nauman mostra-nos as artes visuais como forma de apagamento. 

     Raw Materials, 2005. A obra ocupou a zona das turbinas da antiga central 

hidroeléctrica que é agora a Tate Modern. Criar para este lugar significa 

compreender um gigantesco espaço arquitectónico com excepcionais 

características cenográficas e sonoras, onde cada ruído cresce num volume 

que nos implica fisicamente. A memória mais pregnante deste espaço é 

industrialmente sonorizada, por isso Nauman, através da evocação 

exclusivamente sonora de várias das suas obras videográficas, encarregou-se 

de reconstruir a história da sinfonia maquínica de outros tempos desse hall, 

sobrepondo novos ecos a um omnipresente eco original. Em Raw Materials 

não existiam imagens, mas apenas sons: zunidos, gritos, sussurros, diálogos, 

statements, proclamações declamadas, discursos teatralizados, etc. Ao longo 

do hall, nas paredes de cada lado e no fundo, víamos «telas» negras 

penduradas (como as de Ad Reinhardt) distando regularmente umas das 

outras. Não eram telas, efectivamente, mas altifalantes planos que reproduziam 

material sonoro oriundo da auto-retrospectiva do autor.  

     A presença destas obras na sua componente sonora assinalou, creio, uma 

dupla distanciação – uma invisualidade literal da videosfera (literal, porque o 

mundo duplicado sonoramente não existe fisicamente: são apenas filmes), e 

uma invisualidade potencial da pintura (Caravaggio ou Velázquez mostraram-

nos como algo pode existir num quadro – potencialmente - e em mais lado 

nenhum). Todas as imagens eram aqui rectângulos negros sonoros. Não eram 

monocromos, porque Nauman, recorrendo à nossa memória destes vídeos 

(obras originalmente com imagens), conferiu uma corporalidade ao som que 

este não teria noutro contexto – porque o som passou por ser sobretudo uma 

reminiscência do que já foi e é visual. Mas as imagens da videosfera 

naumaniana, de que o som era som e representação, estavam ausentes. Logo, 

os vídeos de Nauman estavam aqui presentes parcialmente, ou seja, nem as 

imagens eram contempladas, nem o som se autonomizava da nossa memória 

das imagens. Em síntese, não havia videosfera pura, porque ela apenas nos 

aparecia quando o trabalho da nossa memória a conseguia virtualizar pelo 

som. Resumindo, Raw Materials é uma obra que muito bem protagoniza a 
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hibridização dos nossos «quatro elementos»: o visual, o visível, o invisual e o 

invisível.  

     Mas não será certamente a única, claro. Recuando no século XX, 

aproximando-nos curiosamente dos inícios da trajectória de Bruce Nauman, ou 

três anos depois (Nauman estreia-se em 1966, Galeria Nicholas Wilder de Los 

Angeles), deparamo-nos com, de Duchamp, Etant donnés; 1º la chute d’eau / 

2º le gaz d’éclairage, obra revelada mundialmente no Museu de Filadélfia em 

1969. Uma análise comparada entre Etant donnés e Raw Materials permite-nos 

aferir duas situações: partindo desta última para a obra de Duchamp ou da 

obra deste para a de Nauman, podemos ver uma muito curiosa 

complementaridade, atentendo aos tópicos em análise nesta investigação 

(nomeadamente, quanto aos parâmetros e limitações da visualidade perante o 

mundo observado, o nosso mundo, quanto às limitações do órgão que observa 

quer a obra quer o mundo, e quanto à observação em si mesma); para além 

dessa necessidade de analisar o visível, uma e outra obra mostram-nos que a 

este apenas podemos aceder se nesse esforço implicarmos o corpo 

integralmente (Etant donnés) ou outros sentidos, colocando Nauman em Raw 

Materials a audição num ponto muito equivalente àquele que já Rembrandt, 

recordemo-nos, tinha colocado o tacto. Passemos pois ao capítulo seguinte, 

inevitavelmente denominado «conclusão». 

 


