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Musa Trágica, cerca de 1890/1892 - Bronze 
Tiragem 02/04 Fundição Godard 1897
Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo - Doação do Povo de São Paulo

Foi depois da morte de Victor Hugo, em 1899, que Rodin recebeu a encomenda de uma estátua glorificando o poeta destinada ao Panteão. Ele então imerge no mundo do escritor, visita os lugares de sua vida 
e toma consciência de seu universo visionário. Em um primeiro projeto, Rodin o imagina nu, sentado sobre um rochedo, com três musas grupadas a sua volta. Este projeto foi recusado pela comissão de 
Belas Artes e chamado de "maquete sem unidade coerente". 0 escultor aceitou modificá-la e fez paralelamente dois estudos, entre eles o que apresenta a Musa Trágica: Victor Hugo está então sentado com 
uma figura em pé (chamada de Voz Interior, posteriormente identificada com a Meditação), uma segunda figura mais calma, e uma terceira com rosto atormentado, recolhida sobre ela mesma e pronta para 
saltar: esta é a Musa Trágica. Rodin manteve sua Musa Trágica em seu ateliê sobre uma coluna alta, a fim de que ela fosse vista de baixo para cima, como planando acima do mundo dos espíritos em meditação.

Bacanal, cerca de 1885 
Bronze

Exemplar 04/08 Fundição Godard 1990 
Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo - Doação Banco Safra

Este tema da Bacanal, frequentemente tratado por Rodin tanto na escultura como no desenho, pertence à mitologia dos cortejos dionisíacos. Os corpos se misturam 
aqui de um modo pouco evidente, e ilustram perfeitamente a técnica das colagens à qual Rodin se entregou com paixão. Uma colagem consiste na reutilização pelo 
artista de figuras já existentes; ele as justapõe, joga com suas semelhanças ou suas diferenças, as corta frequentemente para criar uma nova obra. Renovando-lhe o 
sentido, Rodin recompõe aqui variações de outras esculturas suas, como a Centaura e a Bacante. Reconhece-se ainda, no torso da Centaura, uma versão de sua 
Meditação. A Bacante, por sua vez, aparenta-se ao Torso de Adèle, uma de suas figuras femininas mais sublimes.

Musa de Whistler - estudo para monumento, chamado tipo C, cerca de 1905/1906 
Bronze
Tiragem 08/08 Fundição E. Godard 1986
Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo - Doação Banco Safra

James Whistler foi pintor e primeiro presidente da Sociedade Internacional de Pintores, Escultores e Gravadores Britânicos. Com sua morte em 1903, Rodin foi eleito por unanimidade o segundo presidente 
da Sociedade, e foi em 1905 que a mesma lhe pediu que elaborasse um monumento comemorativo ao ilustre pintor falecido. A obra aqui apresentada prefigura a Musa - grande modelo de 1907 que, sempre 
nua e sem braços, foi exposta na Sociedade Nacional de Belas Artes, na França, em 1908. Ao ser criticada pela imprensa, Gustave Geffroy, crítico de arte e amigo de Rodin, escreveu em sua defesa:"(...) lamento 
a ausência dos braços. É compreensível Mas antes de lamentar o que não está, que nos deixem admirar o que é".
A Musa foi sendo pouco a pouco submetida a mudanças. Rodin a vestiu, depois lhe colocou braços, um pequeno altar funerário e uma segunda camada de tecido. Todavia, apesar das negociações, como o 
monumento estava inacabado na ocasião da morte de Rodin em 1917, foi recusado pela Sociedade Internacional de Pintores, Escultores e Gravadores Britânicos.



Assemblage - Toalete de Vênus e Andrômeda, cerca de 1910
Bronze

Tiragem 03/04 Fundição E. Godard 1996 
Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo - Doação Banco Safra

0 tema universal da Vênus, que muitas vezes é representada banhando-se, inspirou no escultor o momento de sua toalete. Por sua vez, a figura deitada e contorcida de Andrôtneda 
pertence a um grupo de obras que exprimem a angústia ou o desespero, modeladas por Rodin nos anos de 1880 em ligação com a Porta do Inferno. 0 tema mitológico da 

heroína aprisionada foi muito popular durante os séculos XVII e XIX, surgindo na obra de pintores, escultores e literatos. 0 contraste das partes mais polidas com a base 
rudimentar não impede a formação de um bloco coeso, justaposto intencionalmente de maneira inclinada para evidenciar o processo criativo da "colagem".

Torso masculino do Beijo, cerca de 1886 
Bronze
Exemplar 02/08 Fundição Godard 1989
Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo - Doação Banco Safra
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As dimensões deste torso são idênticas às da figura masculina do gmpo do Beijo modelo original. Não se trata, portanto, de um esboço. Rodin cultivava, em segredo 
em seu atelier, todos os traços do trabalho que caracterizam as obras brutas: rebarbas, costuras de gesso, traços de explosão das bolhas de leite de cal do gesso, pedaços 

de terra na junção das coxas; tudo está presente para relembrar a gênese da obra. Desprovido de três de seus membros, a fim de, novamente concentrar o olhar sobre as 
alterações da criação, este torso é de uma rara audácia que não pôde ser exposta ao público, posto que já lhe reprovara o inacabado de suas esculturas.
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Torso da Sombra, cerca de 1901 
Bronze

Exemplar 03/08 Fundição Airain d'0r 1991 
Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo - Doação Banco Safra

Em 1867 Rodin executa o Adão que, em 1880, na ocasião de suas pesquisas para a Porta do Inferno, torna-se a Sombra, com uma pose um pouco menos contorcida, mas com
o modelado bastante acentuado. 

Ela foi ampliada em 1901 por seu assistente, que trabalhava cada membro individualmente. 
O Torso apresentado aqui corresponde cenamente a uma das etapas de ampliação cuidadosamente conservada por Rodin. 

Construído sobre planos diagonais, pois o movimento das pernas contraria o dos ombros, sugere um domínio do espaço, reforçado pelo fato da figura estar reclinada; nenhum
outro elemento desvia o olhar nem indica expansão. 
Inspirado nela o poeta Rainer Maria Rilke escreveu:

"(...) quanto mais olharmos, mais profundamente sentimos que tudo seria menos inteiro se cada figura fosse completa. Cada um destes pedaços possui uma coerência tão 
excepcional e tão tocante, cada um é tão incontestável e pede tão pouco para ser completado, que esquecemos que eles são apenas partes.”
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Esculturas de RODIN do Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo em turnê pelo sul do Brasil - Curitiba, Florianópolis e 

Porto Alegre. Seis esculturas em bronze do artista francês Auguste Rodin (1840 -1917), pertencentes ao Acervo da Pinacoteca do 

Estado de São Paulo, viajam ao sul do Brasil, no roteiro das capitais Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. 
Desde sua inclusão no acervo da Pinacoteca, as obras de Rodin já percorreram Brasília (1996), Santos (1997), Recife (2000) 
Fortaleza (2000), Salvador (2001) e Campos do Jordão (2003). Faltando, sem dúvida nenhuma, serem agora mostradas ao 

público da Região Sul. As seis obras (Torso da Sombra; Torso Masculino do Beijo; Bacanal; Musa Trágica; Musa de Whistler e 

Assemblage - Toalete de Vênus e Andrômeda) ilustram diferentes etapas da produção do escultor, que revolucionou a representação 

da figura humana na escultura moderna. Completando as esculturas, estão também 25 reproduções fotográficas de Rodin com 

outras obras e cenas de seu ateliê em Paris. A Pinacoteca agradece o acolhimento prestado pelo Museu Oscar Niemeyer, de 

Curitiba; Museu de Arte de Santa Catarina, de Florianópolis e Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, de Porto Alegre 

saudando o público que veio ver e prestigiar a obra deste gênio da escultura.
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