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Do Realismo
"O rótulo de realista foi-me imposto da mesma forma como foi imposto, aos 

homens de 1830, o de românticos. Em momento algum os rótulos deram uma ideia 

adequada das coisas: caso contrário, as obras seriam supérfluas.

Sem querer me estender sobre a adequação maior ou menor de uma qualificação 

que não se espera que ninguém compreenda bem, eu me limitarei a elaborar 

algumas palavras para acabar com os mal-entendidos.

Estudei, sem qualquer espírito sistemático ou preconceito, a arte dos antigos e a arte 

dos modernos. Não quis imitar aqueles, nem copiar estes: meu pensamento 

tampouco foi o de pôr em prática o princípio ocioso da arte pela arte. Não! Eu quis 

simplesmente buscar, no conhecimento da tradição, o sentimento racional e 

intuitivo de minha própria individualidade.

Saber para poder - foi esse meu pensamento. Ser capaz de traduzir os costumes, as 

idéias, a cara de meu tempo, conforme minha opinião e meu modo de ver; ser não 

apenas um pintor, mas também um homem, em suma, fazer uma arte viva, esse é 

meu objetivo."

Gustave Courbet

1855



A exposição Arte na 

Franca 1860-1960:r

o Realismo

Vertentes realistas brasileiras na 

década de 1930

O fato de que a vontade de configurar uma 
pintura moderna e nacional tenha se 
manifestado em Paris - cidade na qual 
Portinari reside entre junho de 1929 e 
janeiro de 1931 - não deve surpreender. 
Desde fins da década de 1910, a capital 
francesa havia se convertido num dos 
centros irradiadores da volta à ordem, para o 
qual contribuem tanto o Picasso 
"neoclássico", quanto as várias 
domesticações a que havia sido sujeita a 
gramática do cubismo por parte de figuras 
como Albert Gleizes, André Lhote e Jean 
Metzinger. [...]

Não se vê nada, escrevia em um de seus 
últimos livros Daniel Arasse, o grande 
historiador de arte que durante toda a sua 
vida estudou a pintura e pesquisou seus 
segredos. Esse nada do visível ocupa os 
pintores desde a primeira imagem, a 
primeira transcrição de um elemento do real 
sobre a rocha de uma caverna, uma parede 
ou uma tela. Nada porque o visível sempre 
nos engana e até mesmo nos cega por 
mais que o artista tente ser objetivo. Para o 
pintor, não há meio algum de acomodar, 
nem de regular as distâncias face às coisas, 
não há nenhum meio de escapar à 
interpretação e à sensação.

Pablo Picasso, Toilette (Fernande). 1906, óleo

diz respeito à relação do homem com o 
mundo e ao tipo de conhecimento que 
aquele pode ter deste. Courbet não inventa 
o Realismo, pensemos em Velasquez, nos 
pintores holandeses, por exemplo, que 
também pintaram a literalidade, a 
verosimilhança das figuras, das paisagens. 
Ele quer desligar o real de toda metáfora, 
alegoria e idealismo. Para ele, um enterro é 
um enterro determinado, uma mulher é 
uma mulher determinada. [...]

Anita Malfattl. A estudante. 1915/1916, óleo sobre tela

pós-renascentista (retrato, composição de 
figuras, paisagem e natureza-morta), que 
ocorrerá a formulação nacionalista de 
Portinari. Não se trata de um fenômeno 
isolado, uma vez que a "Escola de Paris", 
designação que abarcava o conjunto de 
artistas franceses e estrangeiros atuantes na 
cidade desde o início do século XX, tinha 
entre seus pressupostos a possibilidade de 
fundir características nacionais com uma 
linguagem cosmopolita, eivada de traços 
pessoais e de descobertas de experiências 
anteriores. Diante desse quadro de 
referências, não admira que Portinari 
veja Brodósqui a partir de uma nova 
perspectiva. [...]

É nesta Paris profundamente transformada 
em sua relação com a arte moderna, 
voltada primordialmente para uma pintura 
de caráter figurativo, em que sobressaem 
os temas herdados da tradição

O Realismo na pintura, portanto, é passível 
de todas as ambiguidades, é no hiato entre 
a natureza das coisas e a natureza do visível 
que é feita a pintura. Esta exposição 
começa pela declaração de Gustave 
Courbet sobre o Realismo a fim de realizar 
uma arte viva. Mas seu realismo também 
deve ser procurado mais a montante, 
notadamente na visão que aos poucos se 
foi impondo durante o século XVIII no que

Pablo Picasso. Busto de homem (O atleta). 1909. óleo sobre leia

Henri de Toulouse - Lautrec, Retrato de Octave Raquln. 1901, óleo sobre tela

O termo Realismo, fio condutor desta 
exposição, traduz efetivamente todas as 
tendências, lutas, até mesmo 
desentendimentos que determinaram e 
ainda determinam as diferentes formas de 
figuração e nos permitem apreender um 
século de pintura na França com suas 
rupturas e continuidades. [...]

Há retratos dos quais se diz 

que são tão parecidos a 

seus modelos que 

dão enjoo.

O cubismo é de fato uma bobagem que 

me revolta cada vez mais.
O senhor Delacroix faz anjos. Não sei o que é um

anjo, você sabe? Nunca vi um.

(Hegel, Estética) (Gustave Courbet)(André Derain, 1917) Annateresa FabrisEric Corne
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