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PARTICULARISMO E UNIVERSALIDADE
O JUDAÍSMO NA OBRA DE 

LASAR SEGALL
Para Gilda de Mello e Souza

A religião judaica proíbe a representação de imagens da figura hu
mana ou de animais, pássaros e peixes. “Não farás para ti imagem de 
escultura, figura alguma do que há em cima nos céus e embaixo na 
terra e nas águas debaixo da terra. Não te prostarás diante deles nem 
os servirás porque Eu sou o Eterno, teu Deus...” (Deuteronômio, 5:8-9).

Para a tradição judaica, Deus é audível e não-visível, voz e vento, 
relâmpago e fumaça, presença sensível que se caracteriza pela vo
latilidade. É por isso que se pode dizer que, na religião judaica, a ver
dade é axiomaticamenteinvisível e o sentido privilegiado a audição. 
A profissão de fé judaica deixa isso explícito na oração Shemá Israel: 
“Ouve, Israel”, que o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um... (Deutero
nômio, 6:4).

Neste sentido, a tradição judaica se opõe à tradição grega, que pri
vilegia a visão. “Os olhos”, dizia Heráclito, “são testemunhas mais exa
tas que os ouvidos” (Fragmento 101-a), e a palavra idéia, que Platão 
introduziu na termilogia filosófica, significava originariamente a plan
ta ou a forma que o artesão tinha no olho da mente antes de iniciar o 
seu trabalho. Porque o pensar é concebido como o ver, a verdade, na 
filosofia grega, é inefável e a metafísica tem a sua origem, como ob
serva Hannáh Arendt em The Life of the Mind, na tensão entre a Teo
ria (etimologicamente, ação de ver, observar, examinar) e o Logos (a 
palavra, o discurso).

Estas considerações me parecem importantes para realçar que, no 
âmbito da ortodoxia judaica, não existe espaço para a pintura e a es
cultura. Todo pintor judeu - em contraste com o escritor, poeta ou filó
sofo, que lidam com a palavra - por definição, ao celebrar o visível, se 
confronta com a modernidade ao transgredir a proibição mosaica. É 
por essa razão que os artistas plásticos judeus só surgem efetivamente 
no século XIX, quando na Europa, por obra da Ilustração, os proces
sos de expansão da igualdade e da extensão da cidadania iniciaram 
a abertura externa das portas dos guetos e começaram a corroer o mu
ro interno da lei judaica.

Éo caso de LasarSegall, que nasceu em 1891, na Lituânia, em Vil- 
na, cidade que os judeus da Europa consideravam, com razão, a Je-
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rusalém do Norte, pois se tratava de um dos centros de estudos judai
cos mais importantes, famoso pela reputação dos seus exegetas do 
Talmud e pelas disputas entre os rabinos e os hassidim místicos. Em 
Vilna, como lembra o Prêmio Nobel Czeslaw Milosz nas suas memó
rias, as comunidades judaicas e católicas viviam dentro dos mesmos 
muros, mas em planetas diferentes. Os contactos se limitavam aos ne
gócios do dia-a-dia, pois em casa os costumes eram diferentes, co
mo eram diferentes os jornais lidos e as línguas empregadas. A maio
ria dos judeus falava ídiche, uma minoria emancipada e mais secula- 
rizada falava russo e uma pequena percentagem se valia do polonês.

Segall - filhodeum escriba daTorá - estudou em Vilna numa escola 
tradicional judaica, falava ídiche e russo e tinha muita consciência de 
que o judeu, ao pintar, se colocava entre dois mundos - o da ortodoxia 
e o da modernidade.

nrSnte fron
Num artigo intitulado: “Existe uma arte judaica?, publicado no 

periódico ídiche Velt Spiegel de 4 de setembro de 1939, editado no 
Brasil, Segall, recordando a proibição de reproduzir a figura humana, 
afirmava que, embora exista uma arte artesanal judaica de objetos ce
rimoniais, como candelabros e arcas sinagogais, elaborada no con
texto da tradição, o conceito de uma arte pictórica judaica era proble
mático. Quadros com motivos judaicos, pintados por artistas judeus, 
não fazem uma arte judaica, assim como, diz ele, uma paisagem fran
cesa não faz uma arte francesa - ou um rabino pintado por Rembrandt 
não cria uma arte judaica e um quadro de Cristo, pintado por Max Li- 
bermann, não o converte num artista cristão.

Contudo, Segall observa que existe algo especificamente judaico 
na obra deChagall, ou de Modigliani e na dele próprio. O que seria es
te específico, “no amplo e profundo sentido da palavra”?

Num depoimento sobre a sua infância e os impulsos que o levaram 
a pintar, Segall salienta como foi marcado pela imagem do seu pai pre
parando o pergaminho e compondo as arquitetônicas letras hebraicas 
que, com as suas iluminuras e florões, continham em cada traço o mis
tério das Sagradas Escrituras. Foi, portanto, a partir das letras e da tra
dição dos manuscritos da Torá, com as suas iluminuras, que guarda
vam a Voz da Verdade Revelada, que ele caminhou para a pintura.

As letras hebraicas estão muito presentes na sua obra. São para
digmáticas, neste sentido, duas xilogravuras de 1922: uma comemo
rativa da morte de sua avó, texto composto só por letras e estrelas de 
Davi, sem imagens, em reverência ao passado e à tradição de onde 
provinha; outra composta por um texto comemorativo da morte de sua
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mãe e de um auto-retrato, assinado em hebraico Segall, indicando, na 
passagem das gerações e das letras para a imagem, a transição pa
ra a modernidade. Também o guache de 1933,“O Rolo de Torá”, mes
cla os caracteres hebraicos e a estrela de Davi - a tradição - com a ima
gem do judeu que segura a Torá. O óleo “Pogrom", de 1937, mostra no 
canto inferior um rolo de Torá caído entre os corpos inanimados, víti
mas da perseguição. No baixo-relevo “Família”, de 1934, o pai segura 
uma tábua com três caracteres, que representam a assinatura de Se
gall em hebraico.

Os caracteres hebraicos aparecem, como é sabido, com freqüên- 
cia na obra de Chagall, mas também comparecem na obra de Modi- 
gliani, um pintor judeu que não explorou temática explicitamente ju
daica. É o caso do desenho a lápis “Maternidade”, de 1916, que con
tém caracteres hebraicos que não formam palavras,e também do "Re
trato de Chana Orloff”, igualmente de 1916, onde está escrito, em he
braico, “Chana, filha de Rafael” - obras que vi em janeiro deste ano nu
ma exposição do ‘Uewish Museum” de New York.

Em síntese, o olhar de Chagall, de Modigliani ede Segall, assim como 
o visível que eles celebram, são muito distintos, mas há um aspecto 
da especificidade judaica que os aproxima: o de terem ouvido a mes
ma voz da tradição judaica, reproduzindo-a nos seus quadros com os 
caracteres hebraicos.
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No artigo sobre arte judaica acima mencionado, Segall salienta que 
uma arte própria requer, de um lado uma atmosfera própria, e de outro 
uma técnica específica - cor, linhas, composição, pois, para ele, “sem 
técnica, sem conhecimento do ‘método’, o artista não fala - gagueja”. No 
que diz respeito à atmosfera de uma arte judaica, penso que cabe sa
lientar que o isolamento a que os judeus se viram forçados nos gue
tos gerou um afastamento em relação ao mundo circundante e uma 
visão das coisas calcada na lembrança de um passado bíblico e na 
esperança de um futuro distante - a era messiânica. Com o tempo, esta 
trajetória, fruto do afastamento e acalentada por esse tipo de visão, ao 
buscar a sobrevivência, teve como estratégia uma certa dissociação 
em relação ao mundo. Esta dissociação acabou privilegiando a me
mória em detrimento da história.

A memória não é história: ela escolhe, elimina momentos, anula o 
tempo, desconhece evoluções e mutações. A memória, observa Pierre 
Vidal-Nacquet em Les Jüifs, Ia Mémoire et le Présent, é um dos tra
ços da relação dos judeus com o mundo: ela é vivida no presente e por 
vezes na angústia do futuro, e se caracteriza pela permanência de um 
passado por vezes longínquo, no dia-a-dia da relação com o mundo,‘DEPOIS DO POGROM, 1912, litografia, 46X36,5cm



particularmente daqueles que tiveram uma experiência significativa 
do isolamento.

A pintura e a escultura, ao congelarem o tempo no espaço, são par
ticularmente propiciadoras da memória. Elas fazem com que, para me 
valer dos versos de Octavio Paz em Blanco:

“La irrealidad de Io mirado 
da realidad a Ia mirada”.

É neste sentido que se pode dizer que a atmosfera em que viveram 
os artistas plásticos judeus, situada na passagem da tradição à mo
dernidade, tem muito a ver com essa memória, que é ao mesmo tem
po coletiva e individual. Chagall, por exemplo, modela ao infinito a me
mória de Vitebsk. Segall também celebra, em muitos quadros desta 
exposição, a memória de sua Vilna, como por exemplo na aquarela de 
1931: “Rabino com Alunos”; nos desenhos “Escriba da Torá” 1908/1911; 
“Rua do Gueto de Vilna”, 1910; “Grande Sinagoga de Vilna”, 1911; e so
bretudo, nas gravuras “Oração Lunar”, 1913, e “.Menino em Oração”, 
1920.

Vilna está presente em Segall, enquanto a Jerusalém do Norte, mas 
a sua obra não é como a de Chagall, uma criativa reelaboração da me
mória de Vitebsk. Segall se afastou de Vilna, física e psicologicamen
te, quando se fixou, primeiro na Alemanha - onde estudou, morou, in
fluenciou e foi influenciado pelo expressionismo - e depois no Brasil 
- que lhe revelou, de acordo com a sua própria percepção, “o milagre 
da cor e da luz” e onde viveu até o fim de sua vida. marcando com a 
sua ação e obra a trajetória das artes plásticas no Brasil.

“Sempre conservei muito abertos os olhos”, diz ele; foi essa, tam
bém, a primeira impressão que guardei do conjunto de sua obra, quan
do vi, ainda menino, na companhia de minha mãe, a grande exposi
ção de novembro de 1951 no Museu de Arte de São Paulo. Data desta 
época a primeira lembrança nítida que guardo de Lasar Segall - e de 
sua grande abertura, simpatia e não menor elegância pessoal. Esta 
impressão se consolidou no tempo, quando em outras oportunidades 
fui com meus pais à Rua Afonso Celso, em visitas de família, ou quan
do D. Jenny e ele estiveram em nossa casa - inclusive para o ritual cos
tumeiro de escolher o lugar onde deveria ser posto o quadro que ofe
recera a meus pais - uma aquarela de 1928 de um casal abraçado.

A interação entre judaísmo e o homem de olhos muito abertos está 
articulada com clareza por Segall na entrevista que deu a Anatol H. Ro- 
senfeld, publicada na Crônica Israelita em 17 de julho de 1951. Ne
la, Segall realça a relevância dos motivos judaicos em sua obra e a im-
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portância da memória de Vilna, sem esquecer de sublinhar que per
tencia ao grupo daqueles pintores judeus que se afastara do regional, 
do local, do particular e do peculiar: “O que viso na minha arte é o uni
versal, o humano ‘tout court’. Ao fazer um quadro como ‘Navio de Emi
grantes’ pensava no destino humano em geral, não no destino espe
cificamente judaico. No ‘Pogrorrí, procurava ultrapassar a tragédia na
cional para alcançar a miséria humana”. Em outras palavras, no per
curso de Segall a passagem da tradição para a modernidade não se 
deu através de um olhar dissociado do mundo, mas ao contrário por 
um amor mundi. Esta perspectiva, caracterizada por um profundo sen
timento humano e pela nota de contestação - diz ele no artigo de 4 de 
setembro de 1939 que venho utilizando neste trabalho - é uma quali
dade judaica, enriquecedora da arte universal.

Penso que esta afirmação de Segall é procedente. Com efeito, uma 
das conseqüências da inserção dos judeus no mundo secularizado, 
a partir do século XIX, é de um lado a dissolução de sua identidade cul
tural e religiosa originária - conseqüência da abertura das portas dos 
guetos e da erosão da vida tradicional regida pelas normas religiosas 
- e de outro, uma dupla consciência crítica: em relação ao próprio ju
daísmo, submetido ao crivo da razão, e em relação à sociedade civil 
e ao Estado, onde os judeus nem sempre foram totalmente aceitos. 
Daí a judaicidade de uma tradição subterrânea - a dos judeus enquanto 
párias - que, ao entrarem na arena de um mundo secularizado, con
verteram o seu status em rebeldia crítica, transformando a sua mar
ginalidade social numa mensagem de expressão universal. É o caso, 
como diria Hannah Arendt, que deu ênfase a esta tradição, de Heine 
na poesia; de Kafka na ficção; de Bernard Lazare no sionismo; de Walter 
Benjamin na crítica e de Rosa Luxemburgo no socialismo. É o caso, 
também, no meu entender, de Lasar Segall, "um pintor de almas”, co
mo o qualificou Abílio Álvaro Miller no jornal Comércio de Campinas, 
por ocasião de sua primeira visita ao Brasil em 1913, quando expôs em 
São Paulo e em Campinas. Nas palavras do próprio Segall: “Procuro 
nas almas o que há de mais íntimo dentro delas - a verdade profunda 
de suas aspirações”.

O acesso do olhar de Segall, a multiplicidade e a diversidade que 
fez dele um “pintor de almas”, seguramente tem a ver com a especifi
cidade de sua marginalidade. Ele foi, culturalmente, um homem divi
dido: era um báltico de nascimento mas um russo de Vilna; a sua for
mação ocorreu na Alemanha, onde estudou na Imperial Academia Su
perior de Belas Artes, na qual dominava o naturalismo da imitação, mas 
foi em Dresde que participou do movimento expressionista, que o mar
cou; no Brasil, onde se fixou a partir de 1923, constituindo família e dei
tando raízes, nunca deixou de ser também um europeu, e mesmo co-
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mo judeu sofreu a divisão, presente em Vilna, representada pelo con
flito entre o racionalismo da exegese talmúdica e o misticismo dos has- 
sidim. Como mostra Vera d’Horta, no seu belo livro: Lasar Segall e o 
Modernismo Paulista, a personalidade de Segall era complexa e o 
homem da ordem, mais apolíneo do que dionisíaco, também sabia con
viver com a noite e com os avessos e tinha humour. O humour é uma 
concordia discors, uma oscilação entre a identidade e a diferença, 
na qual o sorriso se mescla com a dor e a grandeza. Como aponta Se
gall, refletindo sobre o impacto do Brasil na sua técnica e a relação entre 
cor, luz e alegria, numa observação realçada por Mário de Andrade, 
a alegria não se opõe à tristeza e a sua expressão estética pode abran
ger o seu contrário. O oposto do humour é a ênfase que dissolve a vi
vência pessoal através da acentuação do social, como é o caso, nas ar
tes plásticas, dos grandes muralistas mexicanos.

No modernismo paulista, o humour da marginalidade segalliana 
se exprimiu no papel decisivo que desempenhou na SPAM. Os bailes 
anuais da Sociedade Paulista de Arte Moderna, como aponta com agu
deza Gilda de Mello e Souza no prefácio, em que explora o alcance do 
livro de Vera d'Horta, representaram uma dessacralização festiva dos 
valores da ordem oficial. Nada mais repleto de humour e menos en
fático que as grandes decorações de Segall para os bailes da SPAM 
de 1933- “O Circo” -ede 1934- “Na selva da Spamolândia”. Daíades- 
confiança e a reação contra os "judeus” que conduziam a SPAM, que 
acabou levando à morte da SPAM e à extinção do riso perturbador que 
Segall e os modernistas mais radicais haviam introduzido por baixo do 
pano.

As dificuldades de agir coletivamente no movimento modernista le
varam Segall, depois da experiência da SPAM, a se concentrar na sua 
obra. Nela avultam séries mais intimistas, como a das paisagens de 
Campos do Jordão e os retratos de Lucy, e os grandes painéis de con
teúdo social, como “Pogrom”, 1937; “Navio de Emigrantes”, 1939/41, 
por ele mencionados na entrevista acima citada a Anatol H. Rosen- 
feld, e "Guerra”, 1942; “Campo de Concentração”, 1945; “Êxodo”, 1947; 
“Os Condenados”, 1950/51; “Greve”, 1955/56. Nos quadros de Segall 
de temática social, a abertura para a História e o amor mundi têm 
como horizonte a memória milenar da perseguição dos judeus, que 
ele fixou com expressividade na litografia de 1912: “Depois do Pogrom”.

Nestes quadros Segall lida, como apontou Mário de Andrade no lu
minoso ensaio para o catálogo da exposição de 1943, promovida pe
lo Ministério da Educação, com o problema da unidade do múltiplo e 
a noção multitudinária, através da transcendentalização de suas for
mas e temas, universalizando as imagens do sofrimento humano, que
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sempre atraíram o seu olhar. Instigado pela memória, ele se identifi
ca, na história, com os “humilhados e ofendidos”. É por essa razão que 
considera o sentimento humano e a nota da contestação qualidades 
judaicas, enriquecedoras da arte universal.

A série de gravuras “Emigrantes” - algumas das quais presentes nes
ta exposição - tem a sua contrapartida em “As Erradias”, ou na série 
“Mangue”, pois o seu ponto de vista e o visível que ele celebra não 
abrangem apenas os judeus, mas ainda os deslocados e os enxota
dos em geral. Não é por acaso, penso eu, que existem paralelismos 
na composição do grande óleo: “Navio de Emigrantes”, 1939/41, e das 
águas-fortes “Favela”, 1930, e “Impressãodo Riode Janeiro-lll”, 1930: 
a proa do navio, levando os deserdados que erram com tristeza à pro
cura de um destino, se assemelha à favela, embarcação que singra 
com alegria o céu, ou cidade que adentra o mar em busca de um ca
minho, demonstrando estas obras a reversibilidade dialética da ale
gria e da tristeza, na arte e na vida.

Para concluir, lembro que Erich Kahler, discutindo o que são os ju
deus, no seu The Jews Among the Nations, chama a atenção para 
o fato de que, através dos séculos, desde a sua origem, existe na tra
jetória judaica uma dialética fecunda entre o particularismo de uma 
tribo e o alcance universal de sua mensagem. No caso de Segall, pode- 
se dizer, sem dúvida, à maneira de Kahler, que a substância de sua par
ticularidade judaica é uma mensagem de universalidade na história. 
Esta, nas palavras de Carlos Drummond de Andrade no poema “No
tícia de Segall”, se exprime:

“No objeto exposto 
como desespero contido 

filtrado 
pacificado

sobre a dor bíblica intemporal
e a dor contemporânea
que podemos pegar de tão doendo
até pressentir a doçura do conhecimento
solidário”.

São Paulo - julho de 1986

CELSO LAFER

"POGROM”, óleo, 184x150cm, 1937



SEGALL E A ARTE CONTEMPORÂNEA
DO BRASIL

uma síntese das conquistas visuais dos últimos séculos, associando 
a cutilada fria de Brueghel, os frêmitos de Rembrandt, a solene indi
ferença da inspiração oriental, em especial o mar encapelado e de
corativo de Hokusai, ao rigor, pausadoe polifônico, de Pierodelia Fran- 
cesca. É possível apontar nesse quadro a intelectualidade de Cézan- 
ne, porém, mais do que tudo, emerge dele o lirismo envelhecido de um 
coração que sabe resignar-se sem se dobrar, e é capaz de encarnar, 
nas linhas e cores de uma composição sem rachaduras, o desejo da 
justiça. Pode-se afirmar que ao “Grito”, desesperado e solitário, de 
Munch, corresponde simetricamente esse outro “Grito”, solidário e co
letivo, sem acústica, de Segall, onde este consegue, por não ceder à 
ênfase, a estridência das denúncias que paralisam ospróprios brutos.

Lasar Segall esteve no Brasil, pela primeira vez, em 1912. Foi, em 
termos cronológicos, o verdadeiro inaugurador do Expressionismo em 
nossa terra. Mas, como o reconhece Mário de Andrade, as mostras 
de São Paulo e Campinas de 1913 não provocaram a menor reação, 
o Brasil não o viu. Em 1924, outra vez sem ruído, Segall volta a expor 
em São Paulo. Sua lição, porém, doravante, não será mais esquecida. 
O antigo membro da “Freie Sezession” de Berlim, o apaixonado com
panheiro de Georg Grosz e Otto Dix na “Neue Sachlichkeit” de Dres- 
de - “pintor de almas” como lhe chamou um crítico do jornal de Cam
pinas - torna-se, ao contacto da paisagem tropical, um pintor físico, de 
bananeiras, cactos, animais. Que diferença entre a visão pontiaguda 
de sua “Aldeia Russa” de 1912, e essas telas fluidas, nas quais a cons
trução “pensadíssima”, para utilizarmos uma expressão de Mário de 
Andrade(10), se envolve de resplendor e penugem. Há nelas qualquer 
coisa de um vôo imobilizado. Todavia, a vocação humanista de Segall 
não tarda a irromper-lhe na série “Mangue” (1943,42 pranchas de de
senhos impressos em zincografia, 3 xilogravuras e 1 litografia), esse 
Saltério de nossa excomunhão social, iluminado soturnamente pe
la lucidez e pela ternura, sobre cujas águas paira o espírito de Deus, 
ou, mais genericamente, as relíquias de uma humanidade vencida, po
rém altiva, num estaticismo quase bizantino de posturas.

Logo depois é a erupção vulcânica dos quadros épicos: “Pqgrom”, 
“Navio de Emigrantes”, “Guerra”, “Campo de Concentração”, “Exodo”, 
“Condenados”, só comparáveis às mais grandiosas criações de Por- 
tinari. É possível que estas obras, somadas às paisagens de Campos 
do Jordão e às “Florestas” do final de sua vida, constituam, não só as 
realizações mais altas da pintura nacional, como as verdadeiras ba
ses de sua evolução posterior, inclusive do Informalismo e 
Construtivismo.

ARMINDO TREVISAN

(Publicado no catálogo da exposição itinerante "O Expressionismo Alemão e Suas Re
percussões nas Artes Plásticas do Brasil”, promovida pelos Institutos Goethe do Bra
sil-1983.)

“Navio de Emigrantes” é nossa Capela Sistina. A despeito de suas 
limitações, condensa em si a dor da humanidade, elevando-a à uni
versalidade de uma abstração metafísica. Haverá, contudo, algo me
nos mítico do que essa visão apocalíptica? A tela possui o detalhismo 
das cenas bíblicas, seu prosaísmo e concretude, mas igualmente sua 
amplidão cósmica, aquele toque de espiritualidade que converte um 
fato histórico numa epopéia, conferindo a um emaranhado de vidas 
trituradas a grandeza de uma acusação de profeta. Sem deixar de ser 
uma obra expressionista, “Navio de Emigrantes” apresenta-se como



0 MUNDO SIMBÓLICO 

DE LASAR SEGALL

Extraído do comentário sobre as ilustrações (litogra
fias e xilogravuras) realizadas por Segall para o li
vro de contos ‘‘Maasse Bichl” de David Bergelsohn.

Lasar Segall, ao lado de Marc Chagall, é hoje, sem dúvida alguma, 
o mais importante pintor moderno capaz de captar e configurar a es
sência do Judaísmo em toda a sua profundidade. Neste sentido, po
rém, embora ambos se identifiquem com o Cubismo e mais ainda com 
o Expressionismo, enquanto artistas verdadeiros,utrapassam as fron
teiras nacionais e possuem estilos bastante diferentes, no que diz res
peito à temática e à estética, apesar de sua origem judaica. São dois 
galhos de uma mesma árvore, que crescem em direções diferentes.

Enquanto as obras de Chagall - tanto do ponto de vista do colorido, 
quanto do conteúdo - significam, à sua maneira, uma apoteose do Ju
daísmo - do Judaísmo bíblico-macabeu, enebriado de Deus e da na
tureza, alegre, positivo — , a arte de Lasar Segall, que tanto na forma 
como nas cores, em cada linha, enfim, revela o ascetismo mais rígi
do, distancia-se efetivamente do mundo, é acre e séria. O sofrimento 
dos homens em todas as suas múltiplas manifestações, inclusive a 
morte, os aflitos, os violados, os “humilhados e ofendidos”, a profun
da simbologia das relações humanas e também das relações entre 
os sexos - este é o mundo que este jovem pensador de Vilna, como que 
de um lúgubre reino de sombras, incansavelmente descortina diante 
de nossos olhos. (“Der Kaddisch”) (“Oração Fúnebre”), “Die ewigen 
Wanderer” (“Os Eternos Caminhantes”, de propriedade do Museu da 
Cidade de Dresden), “Der Tod” (“A Morte”), “Die Witwe” (“A Viúva”), 
“Die Schwangere” (“A Gestante”, de propriedade da Galeria v. Garvens, 
em Hannover)* são obras de Segall - na maior parte quadros -, cujos 
títulos, por si só, já caracterizam todo o seu direcionamento.

Dra. Fannina Halle “III CLASSE", ponta seca, 28x32,5cm, 1928

(Publicado em “Menorah”, Revista Mensal Ilustrada, Viena, Áustria, Junho de 1924.) 

Tradução: João Azenha Jr. - junho, 1984.

* Atualmente, “Kaddisch” e “Morte" encontram-se em coleções particulares de São 
Paulo; "Eternos Caminhantes” e "A Gestante” pertencem ao acervo do Museu Lasar 
Segall, e “Viúva” encontrar-se-ia no Museu Folkwang. Hagen, Alemanha.
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linhas, formas e cores, que são os elementos vitais para a concepção 
de uma obra de arte. Quando estamos perante um quadro de Rem- 
brandt, por exemplo, “Saul e David”, um conteúdo do Velho Testamento 
judaico, não é em especial este conteúdo que chama a atenção do ver
dadeiro amante da arte, mas suas qualidades tecnopictóricas. Eu in
sisto em que um quadro pode ter um conteúdo, e até acho que ele 
deva ter um conteúdo, mas ele precisa se revelar nas cores, nas for
mas, através da necessária técnica pictórica, para criar um todo, que 
chamamos de obra de arte.

Porque nós não temos uma arte judaica e porque ela não é criada?
É conhecido de todos que, de acordo com a tradicional lei judaica, 

é proibida a reprodução da figura humana. Para se criar uma arte ju
daica própria, necessário se faz existir, antes de tudo,-uma atmosfera 
judaica, que seja apropriada e comum a todos os judeus. Uma atmos
fera como base para a total criação judaica, com uma técnica inteira
mente própria, assim como a encontramos na arte ornamental judai
ca, tal como podemos vê-la nas ilustrações das velhas megilot, nos 
antigos e chamuscados candelabros e nas velhas arcas sinagogais, 
onde se guardam os rolos da Lei, que, em seu conjunto, podemos con
siderar uma arte artesanal judai.ca.

Não é, porém, isso um sonho? Assim me parece e, segundo meus 
conceitos, ainda é um sonho. Ainda que não possamos, hoje, desta
car muitos artistas judeus que tomaram parte no desenvolvimento da 
arte no último século, podemos, todavia, apontar muitos nomes judai
cos entre os críticos e marchands que descobriram e fizeram conhe
cer muitas obras de valor e muitos artistas, dos quais o mundo não ti
nha a mínima idéia de sua existência, e que hoje são aceitos e vistos 
como os melhores mestres da arte moderna. Esta é uma contribuição 
ímpar dos judeus no campo da arte.

EXISTE UMA ARTE JUDAICA?
Lasar Segall escreveu vários depoimentos sobre 

sua obra e sobre arte em geral. O texto seguinte, es
crito no original em ídiche, foi publicado no perió
dico “Velt Spiegel”, em 1939.

Ao se contemplar quadros com motivos judaicos, de pintores judeus, 
se coloca perante muitos a questão: existe uma arte judaica? Mas, de
vemos dizer que, segundo os conceitos gerais sobre arte, em geral, tais 
como arte francesa ou italiana, somos obrigados a concluir que ne
nhuma arte judaica existe. Há quadros com pequenas cenas popula
res da vida judaica, tipos judaicos com peiot e motivos semelhantes, 
que podemos encontrar em pintores judeus e que o público mais am
plo aceita como sendo arte judaica. Mas, isto ainda não é arte judai
ca e, em geral, nada tem a ver com arte. Isso são apenas pequenos 
relatos, pequenas cenas folclóricas, que podem servir de anedota, 
mas não podem ser vistos como arte.

Uma paisagem francesa, uma cena característica francesa, nada 
tem a ver com arte francesa. A arte francesa somente pode ser reco
nhecida através da cor, das linhas, das técnicas, como, em geral, atra
vés da concepção da composição. Tudo isso, juntamente com a atmos
fera própria, criou, no decorrer do tempo, uma arte própria.

Podemos considerar os quadros comí motivos judaicos, dos artis
tas judeus, arte judaica? O que possuímos são artistas judeus, e não 
arte judaica. Artistas judeus se mostraram primeiramente no século 
XIX, e hoje podemos contar muitos, tais como Pissaro, na França; Jo- 
zef ísraéls, na Holanda; Max Liebermann, na Alemanha; Modigliani, 
na Itália; Marc Chagall, Soutine e minha humilde pessoa, na Rússia. 
Esses artistas judeus, como outros, tomaram parte ativa na criação 
e no desenvolvimento da arte em geral. Mas, eles não criam nenhu
ma arte judaica. Um pintor cristão pode pintar um motivo judaico, as
sim como um pintor judeu pode pintar um motivo cristão. Exatamente 
como Rembrandt pinta um rabino, assim Max Liebermann um quadro 
de Cristo.

Apesar disso, quando paramos em frente a um quadro de um artis
ta judeu, sentimos o específico judaico no amplo e profundo sentido 
da palavra.

O que é caracteristicamente judaico? É bem possível que seja o pro
fundo sentimento humano. Talvez a nota de contestação, ou de intimi
dade espiritual, ou ainda de insatisfação com a estética “pura” na ar
te. Essas qualidades foram introduzidas pelos artistas judeus, enrique
cendo com elas a arte universal.

Cada quadro possui um conteúdo, mas ele necessita se infiltrar nas
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LASAR SEGALL ■ CRONOLjOGIA
- Nasce Lasar Segall, em Vilna/Rússia. Seu pai, Abel Segall, 

era escriba de Torá;
- Viaja sozinho para Berlim/Alemanha, onde fixa residência;

1891

1906
1907/1909- Cursa a Academia de Belas Artes de Berlim/Alemanha;

- Recebe vários prêmios e Bolsa de Estudos;
- Realiza ato público de rebelião contra o regulamento da 
Academia de Belas Artes de Berlim, abandonando-a.

- Passa a integrar o movimento Secessão Livre, precursor 
do Expressionismo;

- Obtem Prêmio “Max Liebermann”, oferecido pelo movi
mento Secessão Livre;

- Transfere residência para Dresden;
- Freqüenta a Academia de Belas-Artes de Dresden, na qua

lidade de Aluno-Mestre, com atelier individual e plena li
berdade de expressão artística;

- Primeira exposição individual na Galeria Gurlitt de 
Dresden;

- Inicia sua produção gráfica em todas as técnicas: metal, 
pedra e madeira;

1911/1912 - Inicia sua participação no movimento Expressionista 
Alemão;

- Viaja à Holanda e ao Brasil;
- Realiza exposições individuais em São Paulo e Campinas, 

no Brasil, regressando a Dresden;
- Na qualidade de cidadão russo, é confinado durante pe
queno espaço de tempo, durante a Primeira Guerra 
Mundial;

1909

1910

1913

1917/1918 - Visita sua terra natal, Vilna; 
1919 - Funda, juntamente com Otto Dix, Conrad Felixmuller e 

Otto Lange, entre outros, a Secessão de Dresden - Grupo 
1919:

- Publica os Álbuns “Recordações de Vilna” comõpontas- 
secas e “Die Sánfte", com 5 litografias;

1919/1923 - Participa destacadamente do Expressionismo Alemão;
- Realiza exposições individuais no Folkwang-Museum, em 

Hagen;
- Publica o Álbum “Bubu" com 8 litografias;
- Realiza exposições individuais na Galeria Chames, em 

Frankfurt, e no Gabinete de Estampas do Museu de 
Leipzig;

- Viaja para o Brasil, onde fixa residência, adotando a na
cionalidade brasileira;

- Realiza exposição individual em São Paulo;

1920

1921
1923

1924
SEGALL em seu atelier em São Paulo, 1940
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- Realiza exposições individuais, nas quais exibe motivos 
da terra e gente brasileira em: Galeria Neumann- 
Nierendorf, em Berlim; Galeria Neue Kunst Fides, de Dres- 
den; Kunstkabinett, em Stutgart.

- Esta fase de seu trabalho é denominada pelos críticos de 
“Primeira Fase Brasileira”;

- Realiza exposições individuais no Rio de Janeiro e São 
Paulo;

1928/1931 - Reside em Paris;
1930
1931
1932
1932/1934 - Participa da fundação da Sociedade Pró-Arte Moderna - 

SPAM, com ativa participação em sua direção;
- Exposição na Galeria Pró-Arte/Rio de Janeiro;
- Exposição na Galeria Bragaglia/Roma/ltália, e Galeria II 

Milione/Milão/ltália;
- Primeiro contato com a natureza de Campos do Jordão; 

Início da série Retratos de Lucy;
1936/1950 - Realiza a série dos temas humanos universais, na qual se 

incluem os óleos “Pogrom”, “Navio de Emigrantes”, “Guer
ra”, “Campo de Concentração”, Êxodo” e o tríptico “Os 
Condenados”;

- Participa do Salão de Maio/São Paulo/SP;
- Representa oficialmente o Brasil no Congresso Interna
cional de Artistas Independentes em Paris/França;

- Participa do Salão de Maio/São Paulo/SP;
- Individual na Galeria Renou et Colle/Paris/França
- Participa do Salão de Maio/São Paulo/SP;
- Individual na Galeria Neumann-Willard/Nova lorque/EUA;
- Individual no Museu Nacional de Belas-Artes/Rio de Ja

neiro/RJ;
- Publica o Álbum “Mangue”;
- Individual na Associated Artists/Nova lorque/EUA;
- Individual na Pan-Americam Union/Washington/EUA;
- Exposição Retrospectiva no Museu de Arte de São Paulo 

- MASP;
- Convidado de Honra, com Sala Especial, da I Bienal de São 

Paulo;
1951/1957 - Realiza o último ciclo de sua obra, destacando-se as sé

ries “Erradias”, “Florestas” e “Favelas”;
- Convidado para exposições individuais em museus da Eu

ropa e Israel, inclusive no Museu de Arte Moderna de Paris;
- Convidado de Honra, com Sala Especial, na III Bienal de 

São Paulo;
- Sofre o primeiro ataque da moléstia que iria vitimá-lo;

1926

1928

- Realiza seus primeiros trabalhos em escultura;
- Exposição individual na Galeria Vignon, em Paris;
- Retorna ao Brasil;

1933
1934

1935

1937
1938

1939
1940
1943

1948

1951

"CABEÇAS DE EMIGRANTES II", 1935, temperas/tela. 80x90cm (col. part. SP)

1955

1956



- A 2 de agosto, falece em sua residência em São Paulo; 
1957/1967 - Jenny Segall, sua viúva, organiza exposições nos princi

pais museus europeus e de Israel, inclusive uma Sala Es
pecial na XXIX Bienal de Veneza/Itália, com o patrocínio 
do Ministério das Relações Exteriores do Brasil;

- Jenny Segall lança os fundamentos do Museu Lasar Se
gall, na residência do casal, construída por Warchavchik, 
onde organiza algumas exposições;

- Sala Especial dedicada aos Trabalhos Decorativos de Se
gall, na V Bienal de São Paulo;

- Falece Jenny Segall;
- O Museu de Arte ModernadoRiode Janeiroorganizaa 

maior Retrospectiva da Obra de Lasar Segall, com cerca 
de 500 obras, incluindo óleos, desenhos, gravuras, escul
turas, aquarelas e guaches;

- Criação oficial do Museu Lasar Segall. em São Paulo/SP

1957

1958

1967

1970

"ALDEIA RUSSA", 1913, litografia, 37,5X 30,5cm



Desenho da série “Visões de Guerra”, 1940/43, bico de pena 
aquarelado, 19,5x15,5cm

Desenho da série “Visões de Guerra”, 1940/43, bico de pena 
aquarelado, 19,5x15,5cm

Desenho da série “Visões de Guerra”, 1940/43, bico de pena 
aquarelado, 19,5x15,5cm

GRAVURAS
“Vilna e eu”, 1910, litografia, 40x27,5cm 
“Grupo de incendiários”, 1910/11, litografia, 27x18,5cm 
“Depois do Pogrom”, 1912, litografia, 46x36,5cm 
“Aldeia russa”, 1913, litografia, 37,5x30,5cm 
“Oração lunar”, c. 1913, xilogravura, 25x30cm.
“Três figuras”, do álbum "Erinnerung an Wilna”, 1917, água forte, 
21,5x28cm

“Quatro figuras”, do álbum “Erinnerung an Wilna”, 1917, água forte, 
21,5x28cm

“Cabeça de rabino”, 1919, xilogravura, 24x21,5cm 
“Menino em orações”, 1920, xilogravura, 25x20cm 
“Feriado religioso”, 1920, xilogravura, 35x30cm 
“Folha comemorativa do falecimento da avó do artista”, 1922, 
xilogravura, 30x25cm

“Ilustração para “Maasse Bichl”, 1923, litografia, 16x13cm 
“Ilustração para “Maasse Bichl”, 1923, litografia, 15,5x12cm 
“Ilustração para “Maasse Bichl", 1923, litografia, 18,5x13cm 
“Folha comemorativa do falecimento da mãe do artista”, 1922, 
xilogravura, 30x35cm

‘Uudeu em orações”, 1927, água forte e ponta seca, 26,5x22cm 
“Emigrantes sentados sobre caixas”, 1926, ponta seca, 24x18cm 
“Kaddisch”, 1927, água forte, 17,5x21,5cm 
“III classe”, da série “Emigrantes”, 1928, ponta seca, 28x32,5cm 
“Emigrantes”, da série “Emigrantes”, 1929, ponta seca, 27,5x32,5cm

RELAÇÃO DE OBRAS
ÓLEOS
“Vigília fúnebre”, 1928/30, 92x113cm (col. part. SP)
“Ancião de barba branca”, c. 1928, 57x54cm (col. part. SP) 
“Pogrom”, 1937, 184x150cm
‘Uudeu com livro de orações”, c. 1954, 64x51cm (col. part. SP)

AQUARELAS E GUACHES
“Família”, 1922, aquarela, 44,8x43,7cm
‘Uudeu de perfil”, 1930, guache, 38x31cm (col. part. SP)
“Rabino com alunos”, c. 1931, aquarela, 37,5x48cm 
“Rolo de Torá", 1933, guache, 44,5x25cm
“Campo de concentração’’, 1945, bico de pena aquarelado, 
38,2x28cm (col. part. SP)

“Cabeças de emigrantes II”, 1935, 80x90cm(col. part. SP)

ESCULTURA
“Família”, 1934, baixo relevo em bronze fundido, 60,2 x 49,5 x3cm

DESENHOS
“Homem comendo”, 1905, grafite, 26,4xl7cm 
“Mulher de Vilna”, 1908/11, grafite, 25,7x16cm 
“Grupo à mesa”, 1908/11, bico de pena, 28 x 30cm 
“Escriba de Torá”, 1908/11, bico de pena, 28x21,5cm 
“Rabino de perfil com alunos”, 1908/11, grafite, 32,2x26,2cm 
“Rabino com alunos”, 1908/11, grafite, 26,2x31,2cm 
“Rua do gueto de Vilna”, 1910, grafite, 23,5xl6,5cm 
“Grande sinagoga de Vilna”, 1911, grafite, 23,5x18cm 
“Leon Klabin”, 1924, grafite, 44x34,3cm
“Músico cego”, ilustração para livro de Theodor Daubler, 1919, bico de 

pena, 22x28,2cm
“Doiscasais”, ilustração para livro de Theodor Daubler, 1919, bicode 
pena, 22x28,2cm

“Escribas de Torá”, ilustração para livro de Theodor Daubler, 1919, 
bico de pena, 22 x 28,2cm

“As quatro perguntas”, ilustração para livro de Theodor Daubler, 1919, 
bico de pena, 22 x 28,2cm

“Rabino com alunos”, ilustração para o livro “O Alfabeto hebraico”, de 
Lippner, 1941, bico de pena, 17,8x22cm 

“O rabino”, ilustração para livro “O Alfabeto hebraico”, de Lippner, 1941, 
bico de pena, 17,8x22cm

Desenho da série “Visões de Guerra”, 1940/43, bico de pena 
aquarelado, 19,5x15,5cm
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LASAR
SEGALL

LASAR SEGALL(1891 -1957) foi pintor, desenhista, escul
tor e gravador. Nascido em Vilna, Lituânia (mais tarde Rússia), 
filho de um escriba de Torá (os rolos sagrados do judaísmo), 
Segall sedimentou sua carreira de artista plástico na Alema
nha e veio ter no Brasil não só como o primeiro expressionis- 
ta a expor em nosso país, mas também como precursor do Mo
dernismo brasileiro.

Realizou sua primeira exposição individual em 1907 em 
Dresden. na Alemanha, participando do início do Expressio- 
nismo alemão, movimento cujas influências se fazem sentir 
até o dia de hoje. Em sua primeira viagem ao Brasil expôs, em 
1913, em São Paulo, num evento que viria a fazer história co
mo precussor do Modernismo no Brasil. De regresso a Dres
den, torna-se expoente destacado do mesmo Expressionismo, 
vindo a instalar-se em São Paulo em 1923. De 1928 a 1931. re
side em Paris; no ano seguinte, retorna a São Paulo, colabo
rando na fundação da Sociedade Pró-Arte Moderna (SPAM). 
Através dela firma-se como uma das figuras centrais do Mo
dernismo brasileiro.

Este movimento surge em reação a noções sedimenta
das em nossa arte e literatura, voltadas aos valores já esgo
tados em fins do séculoXIX na Europa; afirma-se gradualmen
te como uma posição revolucionária que toma corpo na Se
mana de Arte Moderna de 22. Semelhante momento é parale
lo ao fenômeno da industrialização do país, impelida pelas 
grandes massas de imigrantes fixados na região sul. Lasar Se- 
gall, ele próprio imigrante, celebra a epopéia da imigração em 
sua obra, especialmente no “Navio de Emigrantes". Ao 
debruçar-se sobre a saga da travessia dos judeus da Alema
nha nazista até o continente americano, revela-se o grande pin
tor dos sentimentos universais do homem e, conseqüente- 
mente, um humanista dos mais expressivos na historiada ar
te nacional.

Possui obras nos principais museus brasileirose Museu 
Jeu de Paume em Paris, tendo sido objeto de Sala Especial da 
Bienal Internacional de São Paulo em 1955, bem como tema 
de várias publicaçõesefilmes.entreosquaisos livros de Pietro 
Maria Bardi e Vera d’Horta Beccari e os fascículos Pinacote
ca de los Gênios (Buenos Aires, 1966) e Gênios da Pintura (São 
Paulo, 1967). Após seu falecimento, sua viúva. Jenny Klabin Se
gall, começou a organizar exposições internacionais de sua 
obra, dedicando-se à criação do Museu Lasar Segall. Funda
do em 1960, é hoje dirigido por seu filho Mauricio Segall. Foi 
recentemente incorporado à Fundação Pró-Memória do Minis
tério da Cultura.

A presente exposição, realizada no MARGS pela Câma
ra de Artes Plásticas do Instituto Cultural Judaico Marc Cha- 
gall, reúne 50 obras pertencentes ao Museu Lasar Segall e ao 
acervodaFamíliaSegallemSão Paulo. São 5 óleos, 5 aquare
las, 1 escultura, 19 desenhos e 20 gravuras distribuídas em di
versos núcleos; A Origem Russa, Família e Formação Religio
sa, Guerra, Emigração e Personagens Judaicos, enfeixando 
as vertentes judaicas na obra de LASAR SEGALL.
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