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Guignard e sua obra entraram em minha vida através de meu tio 
João Franzen de Lima, seu amigo e colecionador. Foi em sua 
que pela primeira vez vi suas igrejinhas encarapitadas 
montanhas azuis. As mesmas montanhas descritas por Augusto de 
Lima como "...serros magoados que a distância anila, mais 
formosos de longe que de perto." 0 Guignard que conheci 
minha infância era um homem simples, que pintava a paisagem em 
que eu vivia, conversava de igual para igual com crianças como eu, 
vestia um casaco muito largo e chamava meu tio de Professor.

casa
nas

em

Desde então, desde sempre, o universo de Guignard integra a 
minha noção do que seja Minas. Sou um daqueles mineiros que 
não gostam de lembrar que Guignard não nasceu em Ouro Preto, 
mas no Estado do Rio, temos ciúme de Guignard.

Esta exposição foi muito sonhada, muito desejada e me faz muito 
feliz. Levar Guignard para o público de outros Estados, é uma forma 
Je exorcizar o ciúme.

Registro aqui minha gratidão para com todos os que colaboraram 
Dara a realização da linda mostra, mas reservo um carinho especial 
Dara Priscila Freire, que foi quem primeiro me seduziu com 
:oque de orientalidade.

esse

JOSÉ EDUARDO DE LIMA PEREIRA 
Residente da Casa Fiat de Cultura





nas Montanhas e Barcos de Pescadores s.d
... V •%>. O.VA '

Intuitivamente, quando lembramos das paisagens mineiras de 
Guignard, as remetemos às pinturas chinesas que vêm desde a 
dinastia Song, nos idos do século XIII, e das gravuras japonesas, 
ukiyô-e, dos séculos XVIII e XIX.

Agora, nesta exposição, Paulo Herkenhoff e Priscila Freire 
colocam diante das obras reais chinesas, japonesas e da arte que 
compõe a arquitetura barroca de Minas Gerais inspiradoras do 
trabalho de Alberto da Veiga Guignard.

Artista que circulou entre o Rio e Belo Horizonte, com poucas 
apresentações em outros sítios, chega ao Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul para sua obra ser apreciada pela população de 
Porto Alegre.

Outra questão que se coloca nesta mostra, embora não seja o seu 
tema, é a ponte traçada por Guignard entre a segunda geração do 
modernismo brasileiro, que tem Portinari, Di Cavalcanti, Ismael 
Néri, Pancetti, Rego Monteiro, e a arte contemporânea, talvez por 
diferentes caminhos, mas juntamente com Flavio de Carvalho, 
Maria Martins e Alfredo Volpi.

Por isso também a sensação causada pela exposição no Instituto 
Tomie Ohtake, em São Paulo, cidade com pouca familiaridade com 
Guignard, pois, além de ter morado no Rio e em Belo Horizonte, 
não se tem notícia de visita ou de grande exposição do pintor na 
capital paulista.

Esta mostra foi idealizada por Priscila Freire, com imediata 
concordância da Fiat, a grande patrocinadora, que convocou o 
Instituto Tomie Ohtake para a sua realização e este convidou Paulo 
Herkenhoff para a curadoria. Profundo conhecedor, o crítico 
também identifica com facilidade a produção do artista mineiro 
entre instituições e colecionadores, daí as preciosidades reunidas 
nesta mostra.

A todos os organizadores e ao MARGS/Secretaria da Cultura do 
Rio Grande do Sul, os agradecimentos pelos esforços que tornaram 
possível Guignard e o Oriente - China, Japão e Minas.

INSTITUTO TOMIE OHTAKE



GUIGNARD E 0 ORIENTE: CHINA, JAPÃO E MINAS
PAULO HERKENHOFF

Uma paisagem de Guignard pode, portanto, ser um complexo campo arqueológico da história. A matéria 
pictórica não se sobrepõe como camadas de sedimentos, mas realiza seu oposto: o signo pictórico expõe 
índices - melhor seria chamá-los de vestígios. A transparência do óleo aposto e o traço indiciai do pincel 
constituem vestígios daquilo que alguns denominariam memória e outros, história. 0 pincel do arqueólogo é 
um dos instrumentos de retirada de toda matéria sedimentar que paulatinamente se depositou e encobriu 
os objetos encontrados de um sítio arqueológico. A operação do pincel de Guignard arqueológica é constituir 
a presença viva da história. O pintor mais ternamente brasileiro do modernismo interpretou a paisagem do 
Rio e de Minas - da monumentalidade das montanhas à luxuriante vegetação da Mata Atlântica - através 
da lente distante da arte oriental: Guignard, quanto mais brasileiro, era mais plural.

A exposição Guignard e o Oriente: China, Japão e Minas expande os horizontes em que o grande paisagista 
do modernismo brasileiro deve ser situado. A densidade da dimensão historiográfica da pintura de Alberto 
da Veiga Guignard (1896-1962) está em sua capacidade de acionar e harmonizar sistemas pictóricos 
díspares no tempo e no espaço. Trata-se de acionar seu olhar periscópico sobre a história da arte. E dessa 
amálgama que surge um roteiro do Oriente na obra de Guignard ao lado das referências da arte ocidental. 
Por sua vez, esse trajeto implica em itinerário complexo e múltiplo, pois envolve a China e as chinesices em 
Minas Gerais do Brasil colonial e o Japão e o japonismo constituído pela modernidade europeia e brasileira, 
sobretudo de Eliseu Visconti e Carlos Oswald entre Paris e o Rio de Janeiro1.

Um programa de texto sobre Guignard e o Oriente deve, portanto, pensar nas origens concretas da 
contaminação transcultural de sua produção e em seu âmbito, extrair, sobretudo, uma pauta da análise de 
obras concretas, mais que pautar a simples aplicação de teoria. Do contrário, teremos um discurso livresco. 
Não bastaria a aplicação mecanicista de conceitos sem compreendê-los profundamente em Guignard, 
inclusive em seus eventuais desvios. Não se interpreta Guignard sem passar pelo Oriente.

FORMAÇÃO. É ingênuo pensar que Guignard pudesse ter ficado infenso ao ambiente cultural de Munique, 
quando aí frequentou a Real Academia de Belas Artes (Kõnigliche Akademie der Bildenden Künste) em dois 
períodos, o primeiro entre 1915 e 1918 e depois entre 1921 a 1923. Guignard, o estudante de arte, 
testemunhou um período que Rainer Metzger define como "a idade de ouro da arte e da cultura", mas, 
diferentemente de Berlim, a cidade sucumbiu depois da Primeira Guerra3. A orientação vigente era o modelo 
francês, com modelo vivo e ênfase no desenho. Guignard estuda desenho e pintura com os professores 
Hermann Groeber (1865-1935) e Adolf Hengeler (1863-1927), artista gráfico e ilustrador. 0 gosto de 
Guignard pela pintura sobre madeira pode ter sido herança de seu professor Hengeler, autor de Vista do vale 
do Isar, Die Schõne beim Bade (1902), Paar am Niedersonthofener See (1905) e outros. A Secessão de 
Munique foi criada em 1892 por um grupo de artistas em desacordo com associações mais tradicionais. 
Entre seus membros históricos estão Peter Behrens, Lovis Corinth, Max Liebermann, Franz von Stuck, 
Hermann Groeber, professor de Guignard, Fritz Erler, professor de Carlos Oswald, e Leo Putz, que viveu no Rio 
de Janeiro chegando no mesmo ano que Guignard (1929) e permanecendo até 1933. Segundo Peter 
Jalevich, ao chegar a Munique, Kandinsky percebeu duas atitudes especiais em Stuck, que também fora 
professor de Paul Klee: a sensibilidade instintiva para a forma e o "o fluxo das formas de uma para a outra'"1. 
Para Guignard, sobretudo em seus anos iniciais no Brasil, Stuck pode lhe ter legado uma tendência 
classicizante e a forte noção de simbolismo.

Com respeito aos vínculos das vanguardas europeias com a cultura do Oriente, sabidamente as artes do 
Japão estimularam mais os artistas modernos que as da China. Isso não ocorreu só pela novidade de um 
Japão que se abre para o Ocidente no Meiji, mas porque, diferentemente da China que sempre estivera 
aberta para o mundo, sua cultura também aportou padrões plásticos talvez mais convergentes para alguns 
desafios da pintura na modernidade, como a cor no caso da xilogravura do Ukiyo-e. Diferenciar as escolhas 
significa também avaliar que, através da grande afinidade com a China, Guignard optou por referências 
orientais menos triviais e mais complexas.

Parece ser que toda a tendência orientalista de Guignard não esteve a serviço do comércio de signos exóticos 
nem pensou constituir um cenário modernista que causasse espanto ao ambiente. Guignard jamais abdicou 
de ser um artista concentrado em sua pesquisa sem qualquer desvio de outra ordem. Em termos biográficos, 
a primeira relação de Guignard com a cultura do Oriente adveio de seu interesse na arte do Japão ainda 
quando estudava em Munique. Até então, só de modo remoto, a China lhe oferecia seus paradigmas 
históricos. É necessário afirmar de pronto que a relação de Guignard com a China também transcende o 
modelo analítico proposto por Hubert Damisch da Théorie du nuage: pour une histoire de Ia peinture2 que se 
resume à nuvem e suas conseqüências sobre a perspectiva, as relações entre desenho e pintura. Considere- 
se que a permeabilidade transcultural de Guignard, pouco se afeta muito pelas artes da África ou por 
paradigmas dos indígenas brasileiros. Guignard não parece ter assumido a voga dita "primitivista" da arte 
europeia em suas diversas vertentes cubista e expressionistas. 0 fato de não ter aderido à ideia de "art 
nègre", a tendência na qual Tarsila do Amaral se refestelou à moda de uma perfeita oligarca, Guignard tratou 
a dimensão humana dos afro-descendentes brasileiros, seja tratando-os em dimensão de sua subjetividade 
em vários retratos (por exemplo Família no parque, 1940) seja em sua condição política e histórica como em 
Execução de Tiradentes (1961). índios aparecem numa pequena cena de crucificação.
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0 período de efervescência cultural de Munique recebeu uma exposição poética do escritor Thomas Mann 
em Gladius Dei (1902) que descreve este processo aberto e complexo. Para abordar relações entre Espírito, 
Arte e Vida, Mann abre e conclui com uma sentença: "Miinchen leuchtet". 0 escritor celebra a cultura 
visual: "Munique era radiante" com "seus monumentos neoclássicos e igrejas barrocas". Ele se deliciava em 
descobrir a cidade: se olhássemos as vitrines da livrarias, nossos olhos se deparariam com títulos como A 
decoração de interior desde o Renascimento, O livro como obra de arte, As artes decorativas, A fome de 
arte... (...) A arte floresce, a arte dirige os destinos da cidade (...) Existiu um culto absoluto da linha, da 
decoração, da forma, da significância, a beleza reina. Munique era radiante"5. Mann parece aqui antecipar 
elementos fundamentais do programa das relações entre significante e significado na pintura de Guignard: 
igrejas barrocas, artes decorativas, culto da decoração e da linha, significado e beleza.

As exposições do grupo Phalanx compreenderam mostras de Wassily Kandinsky e Gabriele Münter, 
também do Jugendstil, simbolistas e pós-impressionistas. Embora Münter não fosse "um talento maior"6, 
ela pode ter deixado suas marcas sobre Guignard. Por volta de 1908, Kandinsky e Münter, então casados, 
conheceram a pintura religiosa sob vidro (Hinterglasmalerei) dos camponeses da Baviera. O almanaque Der 
Blau Reiter (1912 e 1914) enfatizou o valor dessas pinturas populares. Uma intuitiva Gabriele Münter 
produziu uma série dessas pinturas sob vidro por quase duas décadas. Algumas tiveram as molduras 
pintadas por Kandinsky, como Madona com o menino (1909-1910, 22,5 x 15,7 cm) e Paisagem bávara com 
sítio (1910,14,2 x 21,2 cm)7. A dimensão relativamente diminuta de algumas pinturas religiosas de Guignard 
pode estar correlacionada aos pequenos santos populares bávaros ou às Hinterglasmalereien de Münter. 
Também o hábito de Guignard de decorar a moldura para suas pinturas pode ter essa dupla origem popular 
tradicional e moderna.

No almanaque DerBIaue Reiter (1912)s citava-se Goethe para indicar a falta de uma teoria da arte, que já 
ocorria na música (p. 112), publicava-se o artigo "Sobre a anarquia da música" de Th. V. Hartmann e 
partituras de Arnold Schoenberg e Anton von Webern. Certas pinturas de Guignard, como Procissão Semana 
Santa (1960) e Procissão Semana Santa (noturna) (1961), atuam como partituras visuais anotadas por 
ideogramas para balões, igrejas, árvores, gente. À pergunta "por que novas pinturas e novas idéias?", o 
grupo assumia, em resposta, um ativo papel de divulgar a arte moderna: "as pessoas não quererão arte 
moderna, elas terão que" (p. 59) e, ainda, publicou-se o artigo "Sinais de renovação na pintura" de Roger 
Allard (p. 105-111). A ida de Guignard para Minas Gerais em 1944 tinha missão similar de abrir caminh 
a arte moderna.

opara
0 almanaque publicava imagens de Cézanne, Matisse, Picasso, Robert Delaunay, Burliuk, 

Kubin, entre outros. Já então, citaram-se Marcei Duchamp e as tendências não-figurativas. 0 Blaue Reiter 
pode ter dado a Guignard o sentido das relações espirituais na arte moderna. 0 Almanaque também estava 
povoado por dezenas de imagens de pinturas religiosas sobre vidro, pinturas de ex-votos, esculturas 
medievais em pedra ou marfim, xilogravuras alemãs dos séculos XV e XIV. Era um universo de associações 
simbólicas de imagens e espirituais das cores, como no artigo "0 som amarelo: uma composição de cena" 
de Kandinsky. A abertura dos interesses incluía o primitivismo, a arte medieval. No almanaque 
se a arte da China e foram publicados muitos desenhos em técnica sumi do Japão. Em suma, o Blaue Reiter 
oferece um modelo transcultural, plurissensorial e trans-histórico de arte que parece refletido na obra de 
Guignard. Ainda em Munique, como em outras cidades europeias, a xilogravura japonesa do Ukiyo-e foi 
das fontes de referência para a forma do Jugendstil e certas experiências cromáticas de alguns pintores. 
Guignard, o estudante da Academia, não escapou desse apelo, conforme o relato de seu colega argentino 
Emílio Pettoruti9.

mas

mencionava-

uma

A copiosa produção impressa de Munique e da Alemanha em geral, de livros, cartazes, cartões postais a 
revistas como Die Kunstfür Alie e Simplicissimus, também afeta o gosto gráfico de Guignard, sobretudo na 
década de 1930 no Rio de Janeiro, através de vinhetas, menus, anúncios e programas para a Nova Galeria 
de Arte (1937), entre outros, além dos desenhos para o dito Álbum de Amalita (col. Museu Casa de 
Guignard). A experiência em Munique deve ter preparado a disponibilidade de Guignard para as artes 
decorativas, o gosto pelo ornamento e as atividades de ilustrador. O modernismo não conheceu 
disponibilidade como a de Guignard para realizar decoração através da pintura com um caráter brasileiro. 
Seu modelo vem sempre da Alemanha, pois, segundo Carl E. Schorske, Richard Wagner e William Morris se 
encontram em Munique, já que a Alemanha e a Inglaterra foram pioneiros de uma arte devotada a funções 
sociais redentoras. 0 Arts and Crafts Movement de Morris propunha o restauro da beleza na vida cotidiana 
- o pintor tornou-se decorador de superfícies de casas, móveis, livros e vasos10. Não diferentemente, 
Guignard pintou uma cabana, tetos e paredes, armários e biombos, decorou violão, molduras de espelhos e 
ilustrou livros.

Como fizera Marcei Duchamp no período de três meses passados na cidade em 1912, um Guignard mais 
amadurecido pôde visitar melhor a Pinacoteca de Munique, com sua magnífica coleção de arte flamenga e 
de outras regiões da Europa. Quando ele chega a Munique, o grupo expressionista Blaue Reiter (O cavaleiro 
azul, 1911-1914) estava praticamente dissolvido pela guerra, mas nem por isso deixaria de manter seu 
impacto sobre o ambiente. Kandinsky, Münter, Franz Marc, August Macke, Alexej von Jawlensky, Lyonel 
Feininger e outros faziam parte do grupo. Embora sem um manifesto, havia um conjunto de idéias 
programáticas. Embora Guignard não tenha aderido ao expressionismo em Munique, é necessário cogitar da 
possível contribuição desse movimento para a formação do olhar de pintor desse brasileiro. No entanto, a 
representação de casas como faixas brancas e telhados em óxido contra o verde da vegetação em vista 
aérea, como nas telas Sabará (1952, col. MNBA) e Passagem de Mariana (1962) de Guignard 
pintura de August Macke de Paisagem de Tegernsee com homem lendo e cachorro (1910).

uma

evocam a
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TRÓPICOS. Os trópicos desafiaram a gramática pictórica dos pintores europeus do século XIX no Brasil, 
afetando o olhar neoclássico de Nicolas Antoine Taunay e alimentando o espanto romântico de Eduard 
Hildebrandt, Emil Bauch ou Nicolao Facchinetti em busca do sublime. A natureza tropical - da luminosidade 
às cores da floresta ou do solo - precisa ser problematizada em termos da pintura para ser apreendida e 
transformada em possibilidade pictórica. Graça Aranha compreendia em A estética da vida (1921) que esse 
empecilho retinha os artistas brasileiros. Em Estética da vida (1921), Graça Aranha convoca a conciliação da 
"alma brasileira" com a natureza do país'1. Para ele, a formação cultural do Brasil - as "três raças" - 
implicava em certo artificialismo. A melancolia portuguesa, a "metafísica do terror" dos índios povoaria os 
espaços entre o espírito humano e a natureza de fantasmas, e a "infantilidade africana" resultava em "terror 
cósmico". Graça Aranha convoca um novo pathos que transformasse sensações em paisagem, que a 
percepção se convertesse em vocabulário da arte - cor, linha, planos, massas. Mais experiente e viajado, 
Graça Aranha deu a senha aos modernistas de 1922. Suas idéias, mesmo depois de Mário de Andrade e 
Oswald de Andrade terem rompido com ele, atravessam a literatura e o chamado cultural do primeiro e os 
manifestos do segundo. Oswald, escreveu Benedito Nunes, operou "uma inversão parodística da filosofia de 
Graça Aranha": a metafísica bárbara é recuperada em antropofagia"12. Guignard, no entanto, estará sempre 
mais perto da convocação fenomenológica de Graça Aranha do que do comando mandatório dos Andrade. 
Guignard não adere nem ao matavirgismo ingênuo de Mário de Andrade nem ao espaço antropofágico do 
primitivismo de Oswald de Andrade. Possuindo um olhar cultivado, esteve mais perto dos desafios propostos 
pelo viajado Graça Aranha. Não há em Guignard mudanças bruscas ou inopinadas como em alguns 
modernistas, mas a lentidão inerente à pintura implicou num longo e determinado processo de condensação 
da paisagem como olhar pictórico que vai da tela canônica Lagoa Rodrigo de Freitas (1929) às invenções da 
vaporosidade em Paisagem imaginária (1961, col. Museu de Arte da Pampulha).

Guignard e Burle Marx, que em 1931 voltam de Munique e de Berlim respectivamente, descobrem o Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro. Guignard deve ter sido, antes de tudo, o pintor extasiado pela exuberância da 
vegetação do Jardim Botânico em contraste com a espetacular elevação das montanhas do maciço da 
Tijuca. Pode-se imaginar em Guignard, o mesmo maravilhamento vivido pelos pintores românticos alemães, 
como Eduard Hildebrandt'3 (A Glória, Rio de Janeiro, 1847), um artista do círculo de Humboldt, e Emil Bauch 
(Entrada da Barra Vista de Santa Tereza, Rua Aprazível, Rio de Janeiro, 1859) na conversão da luz em cor no 
confronto com os esplendores da vegetação, da terra avermelhada e dos pores-do-sol. Lateralmente, 
Guignard se confronta com as brumas da atmosfera úmida condensada. A vastidão da vista na pintura 
Entardecer (1938) de Guignard remete ao mirante do Soberbo nas proximidades de Teresópolis. Trata-se de 
pensar que Guignard, vindo da Alemanha se deparou com uma aproximação ao sublime em sua região natal.

A interpretação da natureza, sobretudo da vegetação, põe um problema plástico no processo de conversão 
da luz em cor, base de sua pintura. Trata-se de um estímulo que possivelmente não estivesse preparado 
para encontrar ao chegar da Europa, mas que lhe trazia alguma memória da região de Petrópolis, onde sua 
família passara a viver em 1900. No Museu Nacional de Belas Artes, então ainda denominada Galerias da 
Escola Nacional de Belas Artes e parte da Universidade do Brasil, Guignard deve ter conhecido a obra 
pictórica de Georg Grimm, Nicolao Facchinetti (como a tela Panorama de São Tomé das Letras, 1876), J. B. 
Castagneto, Belmiro de Almeida, João Baptista da Costa e Eliseu Visconti que enfrentaram problemas 
análogos aos seus de espaço, luz e cor. João Baptista da Costa foi o grande pintor da vegetação da Mata 
Atlântica a ponto de ter sido criticado por alguns historiadores. Sua pintura se abria como uma paleta de 
verdes desde a análise de folhas luminosas atravessadas pelo sol às nuances dos verdes obscurecidos em 
regiões de sombra. 0 historiador e pintor Quirino Campofiorito acentuou em Baptista da Costa o interesse 
na "realidade poética da natureza brasileira" analisada sem "eufóricas sensações"1'1 e a rigorosa perspectiva 
atmosférica. É impossível imaginar que Guignard não o tivesse notado para pintar suas primeiras paisagens 
do Jardim Botânico e do Passeio Público do Rio de Janeiro. Em geral, a crítica universitária surgida nos anos 
70 põe de lado in limine qualquer possível interesse em dados pintores anteriores ao modernismo de 1922. 
No entanto, novas gerações de pesquisadores estão revogando esse vício da historiografia universitária 
que tende a desmerecer, mesmo sem conhecer, toda pintura anterior ao modernismo por macaqueamento 
das estratégias geopolíticas nunca assumidas de Mário de Andrade, que, ademais, nunca desprezou os 
pintores acadêmicos de São Paulo - o canhestro Frei Jesuíno, o racista Almeida Jr. e o kitsch Pedro 
Alexandrino mereceram sua benevolência. Desse ponto de vista, paisagens de Guignard do Jardim 
Botânico e do Passeio Público guardam alguma filiação ao Baptista da Costa de Westphalia ou O Rio 
Piabanha e a Casa do Barão do Rio Branco em Petrópolis, ambas de c. 1915. Guignard poderia ter visto a 
vegetação pintada por Visconti em Mamoeiro (1889, col. MNBA) e Mamoneiras (1890), e João Baptista da 
Costa. Mário Pedrosa, que vivera em São Paulo em alguns períodos das décadas de 1920 e 1930, viu a 
retrospectiva de Visconti de 1949 no Museu Nacional de Belas Artes e formou outro juízo sobre o pintor: 
"ninguém na pintura brasileira tratou (como Visconti] com idêntica maestria esse tema perigoso da luz 
tropical, na imensidão verde da mataria" (p. 130). Só dez anos depois, os problemas da luz nas paisagens 
de Guignard alcançariam as sutilezas mais complexas nas pequenas Paisagens imaginárias. Ruben Navarro, 
um dos melhores críticos do país antes do surgimento de Pedrosa, foi dos primeiros a compreender, já na 
década de 1940, o lugar da obra de Guignard no contexto de uma experiência da arte brasileira: "Montanha 
como vale. Tudo horizontal, vasta perspectiva. Tal com se a revelação das paisagens de Frans Post, que 
somente agora foram 'oficialmente' descobertas no Brasil, lhe tivessem aberto a vista para uma nova 
concepção da paisagem brasileira".15

Não se trata de reduzir as escolhas de Guignard a algumas influências que "o ajudaram neste embate contra 
a tradição" do "nacionalismo modernista", já que ele foi partícipe do processo do modernismo, pois esteve 
no Rio em 1924 e retornou definitivamente ao Brasil em 1929. Com o olhar impregnado pela perspectiva 
atmosférica de um Altdorfer e pelo processo de italianização da paisagem entre os pintores do Norte 
europeu, e ainda, familiarizado com o romantismo de Caspar David Friedrich constituído com a conjugação 
de momentos do dia e situações meteorológicas, Guignard propôs uma fenomenologia do ar e da luz. Foi o 
primeiro pintor modernista a perceber que urgia incorporar os efeitos da umidade do ar sobre a luz na região 
da Mata Atlântica, e, na tradição de Castagneto e Visconti, converter essas sensações atmosféricas em 
poética da pintura. Os trópicos de Guignard estarão impregnados de Japão e China.

JARDIM BOTÂNICO, GUIGNARD E A NATUREZA A guinada de um pintor de retratos, naturezas 
mortas, imagens surrealistas ou de teor classicizante para a pintura da natureza exuberante não resulta de 
uma simples mudança temática, mas de transformações do signo pictórico. A nova disponibilidade de 
Guignard para pintar a vegetação deve ser, no entanto, pensada em várias perspectivas estéticas e políticas 
que se traçam na década de 1930: o descobrimento da vegetação luxuriante do Jardim Botânico e da Mata 
Atlântica, a paisagem montanhosa de sua infância em Nova Friburgo e Petrópolis, os crepúsculos do Rio de 
Janeiro e, ainda, os movimentos ecológicos firmados no Rio de Janeiro. Por volta de 1936, Guignard instala 
seu ateliê no Jardim Botânico num período em que muitos artistas plásticos passaram a representar a 
adjacente Lagoa Rodrigo de Freitas. Em 1926, inaugura-se o hipódromo do Jockey Club Brasileiro situado 
entre a Lagoa e o Jardim Botânico. Nicolao Facchinetti, João Baptista da Costa e Beniamino Parlagreco, os 
paulistas Benedito Calixto (Lagoa Rodrigo de Freitas, 1925), Tarsila do Amaral (O lago, 1929), Manabu Mabe 
e Aldo Bonadei estão entre as dezenas de artistas que representaram a região. Uma das primeiras paisagens 
por Guignard em seu retorno ao Brasil, a tela Lagoa Rodrigo de Freitas (1929), registra em tons azuis, 
acinzentados uma orla que era praticamente região selvagem. Guignard lançou aí as bases de sua paleta de 
representação da atmosfera e da topografia da Mata Atlântica.

Também desde que chegou ao Brasil, Guignard deve ter seguramente visto as grandes pinturas Mate 
reduzida a carvão (1830) de Félix Émile Taunay e A derrubada (1913) de Pedro Weingartner, no acervo dt 
Museu Nacional de Belas Artes, que expõem com crueza a devastação das florestas brasileiras. Guignarc 
experimentou no Rio de Janeiro o fortalecimento do ambiente político de preservação da natureza, iniciativ;
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mais difícil em São Paulo, onde a lavoura cafeeira, que financiou o modernismo paulistano, ainda estava em 
processo de expansão, demandando largas áreas de queimadas. Na contra-mão dessa tendência em São 
Paulo, em abril de 1934, realizou-se no Rio de Janeiro a Primeira Conferência Brasileira de Proteção à 
Natureza promovida pela Sociedade de Amigos das Árvores com o apoio do Museu Nacional'6. Em seu 
artigo "A natureza e os monumentos culturais" no segundo número da Revista do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (1937), Raimundo Lopes problematiza a Primeira Conferência Brasileira de 
Proteção à Natureza ao acentuar as características antropo-geográficas das cidades históricas, destacando 
3 relação íntima entre aspectos artísticos e tradicionais e o meio ambiente em Ouro Preto17. Portanto, é no 
3mbiente em que vivia Guignard na década de 1930 que se enlaça o binômio natureza e cidades históricas.

SPHAN. Em seu regresso ao Brasil, Guignard já demonstra alguma pré-disposição para o barroco na escolha 
do modelo do anjo de Rembrandt para a tela Glória do artista (1933) ou de Cario Dolci para Santa Cecília 
(1933). Nos painéis Floresta ao amanhecer e Floresta ao entardecer (1943), Guignard já descobrira a pintura 
de Frans Post (como já notara Ruben Navarro, p. 269) na coleção do Museu Nacional de Belas Artes, 
vegetação em primeiro plano funcionando como moldura de amplas vistas do Nordeste no Seiscentos. 
Guignard vinha de Munique, capital da Bavária, que na reforma protestante de Lutero mantivera 
vínculos com a Igreja Romana e abraçara o barroco. O pintor trazia o olhar familiarizado com a arquitetura e 
a ornamentação barrocas da Catedral de São Pedro (Peterskirche) e as Frauenkirche, Asamkirch e 
Theatinerkirche. Na defesa de uma "verdade" histórica da arquitetura colonial, José Marianno Filho sustentou 
suas idéias sobre o estilo neocolonial citando Ruskin e "a luz serena das sete lâmpadas eternas da 
arquitetura"21. Foi ele um precursor ativo da defesa do patrimônio colonial. Para Marianno Filho, tratava-se 
da "lâmpada da verdade", que sustentaria tanto a relação com os materiais quanto as estruturas, além de 
oferecer bases para a consolidação da arquitetura neo-colonial no Brasil. Guignard deve ter conhecido 
Marianno Filho quando esteve no Brasil em 1924, pois lhe escreveu uma carta neste ano22. A seu modo, 
depois de Marianno Filho e dos movimentos de conservação do patrimônio histórico brasileiro, Guignard 
construiu sua "verdade histórica". Primeiro, a partir da arquitetura urbana carioca do XIX (Noite de S. João, 
1942, col. MoMA) e depois da herança colonial (a série Paisagem imaginária, 1959-1960).

É necessário, portanto, pensar em 
positivista de história, ele não evoca heróis23 e feitos, ou etapas de desenvolvimento, mas a experiência 
estética coletiva herdada com projeção sobre o vivencial do presente. Paulatinamente, a ideia de lugar para 
ele recebe contornos da história, não só da geografia, dos costumes populares mais arraigados e dos afetos. 
Guignard parece antecipar a realização do argumento de Lucy Lippard para quem "lugar" é espaço 
memória24. Nesse sentido, Minas Gerais se fixa, sobretudo, nas cidades barrocas coloniais (principalmente 
Ouro Preto, Mariana e Sabará), mais que em Belo Horizonte, cidade planejada e moderna, com a exceção 
do Parque Municipal. Os signos da modernidade surgem inesperados com o trem de ferro em lugares 
imaginários e a usina metalúrgica de Sabará.

com a

seus

4 Conferência Brasileira de Proteção à Natureza foi um grande marco da modernidade do protecionismo 
Brasil. José Luiz de Andrade Franco avaliou que a concepção de proteção à natureza no Brasil, ainda que 
tateando entre os vários "modelos de experiência" e objetivando um diversificado leque de funções, não era 
desprovido de coerência, pois "era justificada por um projeto mais amplo da sociedade, fundado na 
Dercepção das riquezas naturais (tanto estéticas quanto econômicas) como 'fontes da nacionalidade'. 
Nesse projeto, a natureza era compreendida como um todo orgânico, e a sociedade como sua extensão. 0 
Brasil era percebido como um país novo, que precisava se conscientizar da relação fundamental entre 
natureza e sociedade, para que seu progresso tivesse por base um aproveitamento racional das riquezas 
naturais. A imprevidência e o esquecimento do vínculo entre o homem e o mundo natural vinha, ou poderia 
/ir, a se constituir em fator de geração de pobreza e incapacidade de utilização de recursos naturais pela 
sequência das gerações de brasileiros"18. Esse vínculo entre natureza e cultura presidirá a pintura de 
Buignard em seu esforço político de produzir uma síntese sensível e ética do Brasil, objetivo que persegue 
até sua morte em 1962.

no

camadas de arqueologia na pintura de Guignard. Longe da noção

com

4 relação com a natureza parece ter sido esquecida pelos modernistas de proa como Di Cavalcanti, Anita 
Vlalfatti ou Tarsila do Amaral, originária da oligarquia do café, o que dificultava pensar seu Brasil Pau-brasil e 
antropofágico a partir da própria natureza. No entanto, o mesmo programa de relações entre natureza e 
sociedade, preconizado na conferência de Proteção à Natureza de 1934, também surgiria em manuscrito 
ião datado de Oswald de Andrade, que fora casado com Tarsila. Mais sensível a respeito da antropofagia 
negativa da auto-devoração da humanidade, este escritor alerta que "[o homem] transfere contra o planeta, 
3 devoração que o anima até que um dia, na decadência, o planeta o devora. Planeta e homem são a mesma 
matéria em oposição dialética"19. A pintura Coivara de Tomoo Handa, um lavrador imigrante, registra, ainda 
sm 1944, a destruição das florestas através do fogo para a expansão de frentes de produção. As fazendas 
fe café, nas quais os imigrantes japoneses estavam empregados, continuam a se desenvolver por grandes 
queimadas de florestas e derrubadas de árvores, uma ação predatória documentada na tela de Handa20.

0 surgimento de igrejas barrocas na pintura de Guignard ocorre na esteira da fundação do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 13 de janeiro de 1937. Nesse época, o modernismo 
está profundamente envolvido com a preservação do legado arquitetônico recebido do período colonial. 
Lado a lado, estarão nesta empreitada intelectuais diversos como Rodrigo de Mello Franco, Lucio Costa, 
Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade e outros. Inicialmente, o SPHAN significou, ao lado da 
obra de preservação, também a valorização política e intelectual do legado barroco brasileiro. Note-se, 
entanto, que, nesse momento, o Brasil mal conhecia o termo "barroco", não tendo mesmo sido empregado 
por Mário de Andrade que, em seu texto sobre o Aleijadinho25, discute-o como "expressionista". 0 
emprego do termo barroco foi até então um interdito. Entre seus múltiplos conceitos negativos 
desenvolvidos por comentaristas brasileiros no curso de quase dois séculos, estavam: alambicado, 
gongorismo, balbúrdia, intuição medíocre, arte de pintamonos, forma tortuosamente lógica de silogismo 
medieval para a demonstração da verdade, orgia decorativa, avesso do cartesianismo, oposto da 
racionalidade renascentista e iluminista ou discurso tropical elíptico - estas são algumas formas como 
durante quase dois séculos autores brasileiro julgaram o barroco26. Tarsila, por exemplo, evitou na prática 
a contaminação de suas imagens pelo barroco. 0 fato é que, um século depois, Mário de Andrade vivia o 
mesmo impasse de Porto Alegre "com seu projeto neoclássico: ter de realizar um acerto de contas com 
uma certidão de batismo barroca"27.

no

4 vegetação do Jardim Botânico acabaria por propiciar algumas possibilidades para as aberturas de Guignard 
Dara o Oriente. A cena do lago de nenúfares em Jardim Botânico (c. 1937) não apresenta as grandes 
/itórias-régias. Uma tela homônima de 1941 apresenta o lago coberto de vitórias-régias, mas sem a variação 
Dramática da tela anterior. Leo Putz, que também se formara em Munique, pinta a exuberância do Sudeste 
Drasileiro em telas como Minas Gerais (c. 1929 e 1933) com vigor comparável a esse Guignard. Em 1937, 
Buignard optou por uma paleta vegetal formada por nenúfares menores de flores brancas, rosas e lilases, 
algumas folhas mais velhas avermelhadas e raras folhas de vitórias-régias têm pequenas dimensões que 
Dcultam sua grandeza e identidade amazônica. O olhar de Guignard difere da pintura de Monet sobre os 
nenúfares de seu jardim em Giverny. 0 simbolismo do lótus, presente nas grandes religiões asiáticas como 
d Hinduismo e o Budismo, está no Japão e na China. 0 filósofo Zhou Dunyi (1017-1073), que integrou o 
naturalismo taoísta ao confuncionismo para produzir uma cosmologia neo-confucionista, afirmava gostar do 
ótus porque enquanto crescia na lama, ele é imaculado. Independentemente das diferenças botânicas entre 
nenúfares e lótus, a tela Jardim Botânico de c. 1937 estabelece nexos entre a natureza tropical e os sistemas 
simbólicos asiáticos.
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A amizade entre Guignard, Rodrigo M. F. de Andrade e Manuel Bandeira foi travada em 193028. A criação do 
SPHAN indica que o modernismo brasileiro teria a característica política singular de compreender que a 
modernidade também implicava em recuperar a memória fundadora da história, através de seu legado 
patrimonial. Por isso tem menos importância a lenta evolução no sentido de se articular teoricamente um 
conceito do barroco entre os intelectuais do país. Construir o presente moderno e projetar o futuro tinham 
como pressuposto também recuperar o passado, a memória, a história. Guignard não foi insensível ao 
movimento. Ao contrário, foi seu principal articulador na arte, já que mesmo na pintura de uma Tarsila a 
forma barroca foi eliminada, permanecendo reduzida a alusões verbais, ao passado colonial e a seus 
vestígios tênues do gosto vernacular. Parece ser que, logo depois, a integração do legado histórico ao 
ambiente natural, se intromete na mentalidade de Guignard a busca da harmonia entre o homo história e o 
homo natura não mais com mitos e alegorias europeias, mas a pintura se torna a enunciação do sentido 
moderno da experiência colonial concreta do Brasil interpretada em termos poéticos e recuperada, já por 
Tarsila na instância do vernáculo, como um fundamento da modernidade brasileira. O Rio histórico com a 
herança barroca e rococó e o cenário da Lapa com o casario encarapitado, as igrejas e as palmeiras, que 
parece sintetizado no ambiente do quadro As gêmeas (1942), é seu primeiro paradigma que atingirá sua 
síntese em Minas Gerais. Numa trajetória poética que se inicia com Nicolas Antoine Taunay com o par de 
quadros Vista do Morro de Santo Antonio e Largo da Carioca de 1816, como confronto iluminista entre 
civilização e natureza, a pintura de Guignard, a partir da década de 1940, significa a noção de que o 
modernismo brasileiro implicava em resgatar a memória histórica do país para se projetar no futuro.

ENTRE DUAS HISTÓRIAS. No Rio de Janeiro, um Guignard que começa a pintar com mais afinco, vê-se 
numa encruzilhada: a opção entre o mundo japonista e o mundo helenístico. Nesse período, Guignard dedica 
à Biblioteca Nacional seu exemplar de Kleine Mythologie: die Gotter und Helden der Griechen (1937) de 
Eckart Peterich31. 0 corpus helenístico, ou greco-romano, de Guignard está constituído ainda por um 
conjunto de pinturas em que o pintor celebra as musas e propõe cenários mitológicos. A dita Composição 
surrealista (1937), na verdade a ruína de uma cidade clássica: o Fórum Romano, de Roma,onde Guignard 
viveu algum tempo. 0 personagem de A Romana (Srta. Juliana Razetti) (1929) está ambientado naquele 
mesmo cenário de ruínas. Em Noturno de Borodine (1937), a luta de dois cavalos alados repete a cena das 
montanhas em formato de agulha. A alusão é a Pégaso, símbolo da imortalidade e cavalo alado das musas. 
Musas povoam os espaços das pinturas Santa Cecília (1933, col. MAC-USP), uma alegoria da musa 
construída com alusões ao quadro homônimo Santa Cecília (1671) do pintor barroco florentino Cario Dolci, e 
Glória do artista (1933), cujo anjo, portador de uma coroa de louro, é saído da tela de Rembrandt Anjo 
deixando a família de Tobias (1637). Guignard situa-se, ele próprio, nesse contexto no Autorretrato (1931, 
col. MAC-USP), que se representa com uma despojada coluna dórica e um mar, possível alusão ao 
Mediterrâneo e à baía da Guanabara, com ondas em movimento cadenciado que permite nelas ver um 
diálogo com o mar de montanhas de alguns de seus primeiros retratos de cunho orientalista, como o Retrato 
de Felicitas Baer Barreto (1930) e o Retrato de Bela Paes Leme (1939). Essa mesma encruzilhada entre o 
Japão e o classicismo greco-romano foi enfrentada por James McNeil Whistler32. Para Guignard vai ficando 
claro que não se tratava de propor uma pintura nacionalista, regionalista ou nativista, mas compreender que 
a espessura histórica da pintura passava tanto por uma agenda de memória do lugar quanto um diálogo com 
o caudal da história da arte sem fronteiras e sem cânones geopoliticamente definidos. A conclusão nos 
Diários dos irmãos Goncourt em janeiro de 1862 era a pluralidade da cultura, pois não existe uma única arte. 
Compreender essa história não unívoca abriu para Guignard a possibilidade de pensar o significante pictórico 
no plano da linguagem universalista e seu signo indiciai da tradição cultural do Brasil.

Em 1937 é lançado o primeiro número da Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional com 
artigos de Afonso de E. Taunay, Lucio Costa, Gilberto Freyre, Paulo T. Barreto, Raimundo Lopes e 
documentação fotográfica sobre alguns monumentos de arquitetura religiosa no Brasil, entre eles o Colégio 
dos Jesuítas em S. Pedro da Aldeia e a planta da Igreja do Carmo de Ouro Preto pelo Aleijadinho. No número 
inaugural discutiu-se ainda muita arquitetura colonial, com os artigos de Godofredo Filho Seminário de Belém 
da Cachoeira na Bahia, Mario de Andrade A casa grande e a capela de Santo Antonio, Nuto SanfAnna A 
Igreja dos Remédios, Noronha Santos A igreja de São Francisco Xavier em Niterói e Epaminondas de Macedo 
A Capela de N.S. de SantAna. A resposta de Guignard ao artigo Uma casa de fazenda em Jurujuba de Paulo 
T. Barreto29 pode ter sido a pintura Praia de Jurujuba (1940, coleção Gilberto Chateaubriand) uma das 
raríssimas marinhas de Guignard. Ademais, a pauta e a documentação fotográfica do número inaugural da 
Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ofereciam um variado catálogo de padrões de 
construções coloniais religiosas e civis, urbanas e rurais, de séculos diferentes. Muitos desses padrões 
passariam, em alguns anos, a serem absorvidos e justapostos por Guignard em suas Paisagens imaginárias.

CHINA*. A paisagem brasileira de Guignard tem algo de ocidental renascentista (Homenagem a Leonardo) 
e de chinesa. Ele sintetizou casas e igrejas como ideogramas e pintou biombos, cujo modelo semelhante aos 
de Coromandel (dinastia Qing), malgrado a etimologia parecer japonesa (biô-bu). A perspectiva linear 
europeia, com ponto de fuga (linhas de projeção se encontram em ponto imaginário no horizonte) e 
distorções da representação do espaço tridimensional no espaço bidimensional, foi introduzida na China por 
Giuseppe Castiglione por volta de 1715. Até então, a arte tradicional chinesa não se deteve nas questões de 
isometria no modo como preocuparam Bruneleschi e Vasari. Tendo em vista a especial integração de 
Guignard com a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, é plausível pensar que pudesse ter consultado o 
acervo sobre a China da instituição, onde se guardam livros, fotografias, gravuras e desenhos.

Em seu artigo, Sugestões para o estudo da arte brasileira em relação com a de Portugal e a das colônias 
(1937), Gilberto Freyre parece conciliar a herança colonial portuguesa - "esplêndida aventura" - que se 
espraia pela América, África e Ásia: "este poder de persistência na arte portuguesa é louvável e merece ser 
estudado com amor e vagar, no Brasil como nos outros países de colonização lusitana. Do mesmo modo, é 
preciso que se estude nos objetos de arte brasileira as influências da índia, da África, da China, do Japão, 
através de Portugal, onde tantos traços exóticos foram assimilados, antes de se comunicarem ao Brasil"30. 
Diante de um pintor sensível à arte do Oriente como parte do diálogo da pintura moderna, as indicações de 
Freyre de influências de China e Japão, via Portugal, durante o processo colonial, preparam a "persistência" 
de Guignard na investigação de paradigmas chineses nas chinesices da Minas setecentista.

Os cânones da paisagem chinesa se fixaram na dinastia Song (960-1279). Mestre do século XX e 
contemporâneo de Guignard, Zhang Daqian (1899-1983) viveu em São Paulo nos anos 50. Como na arte da 
China ou de Zhang Daqian, Guignard aboliu a perspectiva linear e a ótica para representar a paisagem sem 
fundamentos matemáticos. Seu modelo produtivo nas paisagens chinesas, em rolos verticais ou horizontais, 
oferecia ao artista brasileiro o dengjiao toushi (axonometria), sem geometria ou ponto de fuga, sem ponto 
de vista privilegiado do espectador. Dela aprendeu a projeção bidimensional do espaço pictórico e as 
relações espaço-tempo. Na verdade, Guignard promove um arco de vaporosidades de um mundo em devir 
nos estados da matéria: a pintura chinesa com sua multiplicidade de superfícies dinâmicas e a perspectiva 
atmosférica da arte ocidental.

Povoado por balões ou pipas, o céu de Guignard tem a leveza dos pássaros flutuantes que povoam as cenas 
de chinesices de Sabará e Mariana. Na China, as pipas surgiram há mais de 3 mil anos e os balões, lanternas 
voadoras de papel, há mais de 2 mil anos. Em Guignard, independentemente da luz da paisagem, são tais 
brinquedos no céu que definem a hora: é dia se há pipas ou noite se há balões.
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MINAS GERAIS*. A região aurífera florescente de Minas Gerais adotou o gosto pelas chinesices 
meados do século XVIII. Na escultura religiosa aparecem santas com cabelos penteados à chinesa. 0 legado 
que interessa aos estudos de Guignard é mais visível na decoração da Capela de Nossa Senhora do Ó e da 
Matriz de Nossa Senhora da Conceição em Sabará e do cadeiral dos cônegos e do órgão da Sé de Mariana. 
Tais chinesices se dão através de um tratamento decorativo em imitação da laca, com figuras em ouro sobre 

fundo vermelho, raramente preto. A forma dos painéis das chinesices do arco da Igreja de Nossa 
Senhora do Ó de Sabará não discrepa de alguns padrões de arte vigentes na China no século XVIII, por mais 
modestos que fossem os trabalhos do artesão mineiro. Na dinastia Qing (1736-1795), período em que foi 
feita a decoração de chinesices nas cidades coloniais de Minas Gerais, eram freqüentes os objetos 
forma octogonal, como presentoirs de sopeiras em louça azul e branco de Macau e caixas em laca33. Os 
painéis do Ó são octogonais como aqueles objetos chineses.

abertura do Meiji (1868-1912), ou da imigração japonesa para o Brasil, iniciada em 1907. Guignard terá 
testemunhado ainda em Munique a marca das gravuras do Ukiyo-e, com suas inesperadas estridências 
cromáticas, sobre o expressionismo do Blaue fíeiter, na esteira do que já ocorrera na arte moderna desde o 
século XIX. Anteriormente, o Jugendstil bávaro também havia incorporado a elegância e elementos gráficos 
da arte japonesa. O próprio Almanaque do Blaue Beiter, editado em Munique, publicou uma série de 
desenhos em técnica sumi, própria do Japão. Essa referência estaria incorporada ao "inconsciente ótico" de 
Guignard em sua chegada ao Brasil.

em

um

Se Joseph Péladan via nas obras do Ukiyo-e mais aparência que valor real" e elementos decorativos, mas 
"absurdas como pinturas36, artistas e teóricos celebraram ostensivamente a descoberta da arte do Japão. 
Os irmãos Edmond e Jules de Goncourt foram entusiastas inveterados pela arte japonesa, contribuindo para 
sua assimilação pelo meio cultural europeu. Edmond de Goncourt reparou que Hokusai emprestou igual 

, atenção ao desenho e à cor, que tratou em diversos álbuns, e ressaltou o valor plástico singular do artista 
maior do Extremo Oriente37. Whistler com Caprice in Boxe e Ouro n. 2 (1864), Eduard Maner em Portratiof 
EmileZola (1867-1868), Claude Monet com La Japonaise (1876) e Vincent van Gogh, como em Betrato de 
Père Tanguy (1887-1888) ostentavam gravuras do Ukiyo-e e outras obras sobre papel no espaço desses 
retratos. São verdadeiros emblemas do triunfo do gosto pelo japonismo na Europa.

A passagem de Tsuguharu Foujita pelo Rio de Janeiro, acompanhada de exposição em 1931, não terá ficado 
despercebida por Guignard. Foujita expôs no Palace Hotel, que movimentou a Capital da República de 1923 
a 1948, como a primeira galeria de arte moderna do Brasil. Em 1929 Tarsila lá fez sua primeira exposição 
Brasil e também em 1931 e 1933. Em 1930, o Palace recebeu a Exposition de 1'École de Paris, organizada 
por Vicente do Rego Monteiro, com obras de Braque, Léger, Lhote, Vlaminck, Dufy e outros. Em abril de 
1933, abrigou o significativo Salão de Arquitetura Tropical, a guinada para a produção de uma arquitetura 
moderna dialógica com os Trópicos e as tradições construtivo-arquitetônicas brasileiras. Um dos co- 
organizadores foi Alexandre Altberg, amigo de Gropius. Nessa ocasião, Frank Lloyd Wright veio ao Rio para 
proferir conferência. Ademais, Foujita expôs no Palace Hotel, onde expuseram Reis Junior (1923), Lasar 
Segall (1928), Ismael Nery (1929), Cândido Portinari (seis exposições anuais de 1931 a 1936), o pintor 
imigrante japonês Yoshya Takaoka (1936), Anita Malfatti (1937) e o próprio Guignard exibiu em 1936 e 
193838. A presença de Foujita no Rio deve ter estimulado o interesse na cidade pela cultura japonesa. É 
possível que tido algum impacto sobre a obra de Guignard, como ocorreu com Cândido Portinari na tela 
Betrato de Maria Portinari (1932). O traço fino do desenho de Foujita pode ter reforçado o interesse de 
Guignard na direção de um desenho excepcionalmente limpo, florentino. No entanto, como Foujita, Guignard 
e Visconti no Brasil tinham bom conhecimento da gravura japonesa e da delicada construção dos gestos 
através da finura das linhas39.

em

0 mesmo padrão de chinesice foi aplicado a objetos diversos, sendo conhecidos exemplos de relógio, 
e moldura da porta do oratório. Esses objetos devem ser aproximados de muitos exemplos europeus coevos, 
como a caixa de relógio de armário (1720), do inglês William Barrow, e um gabinete para moedas (1731) da 
Suécia, do acervo do Museu Nacional de Estocolmo. O modo de decoração com paisagens achinesadas e a 
ornamentação tradicional dos móveis coloniais brasileiros afetaram Guignard, ao lado de outras possíveis, 
como os móveis populares pintados da Baviera34, exerceram um influxo estético sobre Guignard. Parece ter 
sido em Minas que o artista adquire o gosto de pintar objetos, tais como cama, armário, violão e espelho, 
cuja moldura se assemelha à de um oratório do Museu de Caeté. Do ponto de vista de Guignard, Munique 
poderia ter lhe oferecido dois parâmetros antagônicos: a modernidade e a persistência das tradições da 
Bavária, entre as quais os móveis populares pintados.

urna

no

Enquanto o poeta ativista Henry David Thoreau via na natureza selvagem a preservação do mundo, Guignard 
propôs uma harmonia entre uma natureza cósmica, grandiosa e humboldtiana, em que se justapõem, como 
mundo em suspensão, os signos da presença humana. Só as primeiras grandes paisagens de Guignard, 
como Floresta tropical, dito Entardecer (1938), propõem uma visão paradisíaca ainda próximas do 
pensamento de Thoreau, alimentadas pelos debates da Sociedade dos Amigos das Árvores, e do Éden 
primevo e imaginário dos expressionistas alemães. As florestas alemãs de Albrecht Altdorfer, artista que 
causou grande impressão em Guignard, mantinham uma distância entre evocação de um passado ancestral, 
e por vezes tribal, e uma comedida civilização. As montanhas de Guignard envolvem a topografia de Minas 
Gerais num tempo histórico pleno de sentidos para o presente. Não existe melancolia de um passado que 
tivesse sido melhor que o presente. 0 olho transita entre a memória geográfica de um lugar factível extraído 
do real e o imaginário inscrito pelo pintor.

Com relação à obra de Guignard, opte-se pelo título "Paisagem imaginária" em lugar de "Paisagem 
imaginante" porque denota mais proximidade com o processo do pintor, já que o artista exerce a produção 
do imaginário, aqui entendido como uma expressão lacaniana, o que centra a questão no sujeito da 
linguagem da pintura. É nesse ponto que o pintor brasileiro se cruza com a teoria de Simon Schama das 
relações entre paisagem e memória35. Nas Paisagens imaginárias, Guignard dissolve toda representação 
naturalística de paisagem natural e cultural. Igrejas, casas, pontes transformam-se, sob uma pincelada 
síntese caligráfica, em quase-ideogramas do lugar com história e costume.

No início da década de 1930, Guignard foi presenteado pelo artista argentino Octavio Pinto, um diplomata 
que servia no Rio de Janeiro depois de ter trabalhado em Tóquio, com um exemplar com dedicatória de seu 
livro Dibujos dei Japon (1932)'10. Nascido em Córdoba (1890), Octavio Pinto foi artista e diplomata tendo 
servido no Japão, onde aprendeu a técnica do sumi e colecionou xilogravuras do Ukiyo-e, Brasil e Uruguai. 
O pintor Luis Felipe Noé classificou Octavio Pinto como "buscador de paisagem"41. Enquanto viveu como 
diplomata e pintor no Rio, o diplomata chegou a ser incluído na Segunda Exposição de Arte Moderna da 
SPAM em São Paulo, em 1933, ao lado de Guignard, Lechowski, Portinari, Ismael Nery, entre outros. Noé 
conta que seu pai havia sido testamenteiro do pintor e, por isso, parte de seu espólio ficou em sua família. 
Ele se recorda de que guardaram-se em nossa casa dez pinturas de Hokusai que haviam conformado um 
biombo que lhe presentearam [a Octavio Pinto] no Japão. Algumas estavam penduradas, outras guardadas 
numa pasta"42. Não seria descabido pensar que Pinto tivesse trazido outras gravuras japonesas do Ukiyo-e, 
ou mesmo outro material, para sua instância no Rio, inclusive as gravuras de Hokusai e o biombo de 
mencionado por Noé.

em

JAPAO. 0 primeiro a notar o interesse de Guignard, ainda jovem, pela arte japonesa pode ter sido o pintor 
argentino Emílio Pietorutti ao deixar escrita, no álbum de lembranças de seu amigo brasileiro, uma memória 
esclarecedora: "Alberto da Veiga Guignard residiu durante muitos anos em Munique. Formou-se na Academia 
daquela cidade. Em Florença estudou Boticelli que, unido ao conhecimento dos japoneses, lhe revelou o 
segredo e a essência do decorativo". Menos articulado na historiografia que o caso da China, o Japão, 
entanto, evoca outros laços de Guignard com o Oriente. O japonismo de Guignard não recorre a objetos, 
como a ventarola em Menina com ventarola (estudo de nu) (1893) de Eliseu Visconti e as lanternas nas telas 
Estudo de reflexos (1909) e Betrato (ou Betrato de Azeredo Coutinho, 1913) de Carlos Oswald. Seu tributo 
ao Japão está em poucos retratos e, sobretudo, na cor e na estrutura em paisagens específicas, já que para 
a caligrafia Guignard recorreu diretamente à tradição chinesa. 0 corpus japônico de Guignard, por 
restrito que seja, merece uma abordagem concatenada. 0 Japão de Guignard surpreende por 
multiplicidade. Surge por efeito da descoberta das artes gráficas japonesas pela arte europeia a partir da

no

mais
sua
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0 livro Dibujos dei Japon se compõe de pranchas de desenhos em técnica sumi de autoria do próprio 
Octavio Pinto. No prefácio de Dibujos dei Japon, Ikuma Arishima afirma que "o ser humano é, na verdade, 
uma curiosa criatura submetida a uma imperiosa necessidade de manifestar sobre o que viu, escutou ou 
pensou. Quem possua essa necessidade em grau supremo é um artista. (...) Octavio Pinto, fora de sua 
carreira diplomática, e apesar dela, merece verdadeiramente o nome de pintor porque é daqueles regidos 
por esse imperativo. (...) Produziu, com ardor coroado de êxito, obras que traduzem a grandeza de países 
diversos e longínquos (...). Em seu regresso aumentará seguramente seu prestigio agregando à sua obra 
estampas e telas pintadas no Japão."

Em alguns quadros de representação de jardins, Guignard trabalhou a organização do espaço e da luz 
segundo o padrão moderno da treliça definido por árvores na matriz do Ukiyo-e. Uma paisagem de 1932, 
Passeio Público, mal prenuncia a questão. 0 primeiro grupo se compõe de vários quadros denominados 
Jardim Botânico (1937) e Bambus (Jardim Botânico) (1937) no Rio de Janeiro e o segundo foi pintado em 
Belo Horizonte: Paisagem no Parque (1947) e alguns denominados Parque Municipal (1949). 0 exemplo 
mais radical de treliça na estruturação construtiva e abstrata do espaço do jardim é Parque Municipal de 
Belo Horizonte (1949). Essa versão do Parque Municipal traz ao fundo uma estrutura aberta, de um possível 
coreto, que pode remeter ao Torii, portal que identifica os templos xintoístas no Japão e se constrói como 
estrutura simbólica. Um Torii está na gravura Mishima de Utagawa Kunisada, já referida. A redução formal 
do jardim a uma estrutura abstrata em Parque Municipal de Belo Horizonte antecipa, no contexto brasileiro, 
operação assemelhada de Lasar Segall Floresta com reflexos de luz (1954), Floresta ensolarada (1955) e 
Floresta crepuscular (1956).

Guignard dedicou o livro Dibujos dei Japon à Biblioteca Nacional. Com as opões de doar o livro às bibliotecas 
da Escola Nacional de Belas Artes, do Liceu de Artes e Ofícios ou do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, a opção de Guignard pela Biblioteca Nacional reitera seu apreço pela instituição que frequentava 
enquanto viveu no Rio de Janeiro. No vasto acervo da Biblioteca Nacional, Guignard pode também ter 
encontrado gravuras esparsas do Ukiyo-e e livros de autores como Loui Aubert (Les maitres de !'estampe 
japonaise) e Otto Fischer43, catalogados antes da década de 1930. Para um pintor cuja pincelada ainda era 
carregada da tinta à óleo viscosa, o livro de Aubert, em sua análise da gravura do Ukiyo-e, que se traduz 
como "imagens o mundo flutuante" ou "imagens do mundo que passa", pode ter lhe introduzido as primeiras 
dimensões fenomenológicas da fugacidade física do mundo, das nuvens à própria matéria da arte.

São raros os casos de referências japonistas na retratística de Guignard. Anita Malfatti pintou as telas 0 
japonês (1915-1916) eAjaponesa (1924) nos Estados Unidos e França respectivamente. Foram muito raros 
os retratos de japoneses por artistas brasileiros na primeira metade do século XX. Guignard apresenta dois 
casos. No Betrato da Sra. Maria de Lourdes Pires da Bocha (1936), a modelo posa usando um quimono. 
Mais direto ainda é o retrato A japonesa (Kioko) (1959)47. Kioko, o modelo, é um índice da imigração nipônica 
integrada à paisagem. Guignard urde um retrato emblemático de uma relação transcultural, para tanto 
fundindo signos e símbolos na ambiência geográfica da retratada. Kioko veste um quimono branco em cuja 
padronagem prevalece uma faixa vermelha, cores da bandeira do Japão. Os acentos cromáticos quentes 
remetem ao óxido de ferro, componente da terra em Minas Gerais. Diferentemente de Claude Monet 
(Madame Monet num kimono - La Japonaise, 1876) e de Toulouse-Lautrec (Lily Grenier num kimono, c. 
1888), Guignard não sobrepõe o esplendor exótico da roupa à psicologia do personagem. 0 monte Fuji, em 
forma cônica com neve no topo, substitui a presença das montanhas mineiras à chinesa. A vegetação e 
áreas da topografia de suas paisagens brasileiras, quase abstratas, parecem extraídas de painéis verticais, 
como Flores e paisagem e Paisagem imaginária (Ouro Preto) (1952): na geografia imaginária de Guignard, 
Kioko traz o monte Fuji para situá-lo em Minas Gerais.

A arte japonesa ofereceu à arte moderna ocidental paradigmas de questões estruturais de espaço, luz e cor. 
0 maior traço japonês em Guignard é o "efeito de treliça" das paisagens das xilogravuras do Ukiyo-e: vários 
troncos de árvores em primeiro plano, por vezes em forma de aleia, formam uma estrutura através da qual 
se entrevê uma cena iluminada. Essa treliça estava na pintura moderna europeia desde o século XIX e no 
Brasil ocorre na gravura de Carlos Oswald. Essas aleias têm o "efeito de treliça" ou "efeito de grade" tratado 
por Siegfried Wichmann44. Paredes em estrutura de grade e treliça abundam na arquitetura e na arte 
japonesa. As paredes externas (shoji) e internas (fusuma) cobertas com papel produzem um regime de luz 
e sombras nas casas. Na natureza, as treliças organizam o espaço verticalmente, significando, no período 
tardio do Ukiyo-e, separar o primeiro plano da paisagem atrás e ao mesmo tempo afirmar a "infinita 
diversidade" e a "unidade espiritual" da natureza (Wichmann, p. 235). Um artista paradigmal clássico do 
Ukiyo-e é Hokusai com xilogravuras como Abe no Nakamaro (Olhando a lua, década de 1840), conhecidas 
dos artistas europeus. 0 procedimento de Hokusai se replica no óleo Estudo de árvores (1911) de Félix 
Valloton45, mas Alamos no Epte (1890) de Monet é um paradigma mais significativo. Essas sequências de 
árvores na arte ocidental comungam o sentido de "mistério", que Robert Goldwater aponta na obra de 
Monet46. A série de xilogravuras 53 estações da estrada Tôkaidô (c. 1836) de Utagawa Kunisada também 
oferece alguns das centenas de exemplos de treliça em imagens como Mishima, Numazu e Yoshiwara. 0 
dito efeito de treliça foi absorvido na organização do espaço pictórico ou gráfico na produção de artistas tão 
diversos como Edouard Vuillard, Pierre Bonnard, Gustav Klimt e Maurice Denis e, no Brasil, Carlos Oswald e 
Guignard.

0 espaço físico das cidades barrocas de Minas Gerais leva Guignard ao mesmo confronto frictivo enfrentado 
pelos poetas arcádicos brasileiros do século XVIII. Historiadores da literatura brasileira setecentista apontam 
a dissonância entre a poesia e o ambiente dificultoso de montanhas íngremes e penhas, que Carlos Nejar 
identifica em sua História da Literatura Brasileira como solo áspero e quase intratável da Vila Rica. 0 
desencontro estava em almejar os parâmetros da literatura de Teócrito, Horávio e Virgílio, com seus bosques 
idílicos, montanhas e rios harmoniosos e pastores de ovelhas. Depois que se estabeleceu em Minas, o pintor 
Guignard será tomado pela mesma "imaginação da pedra" que Antonio Cândido atribuira àqueles arcádicos 
e a Carlos Drummond de Andrade, outro mineiro. Há uma correlação entre o projeto de pintura de Guignard 
e o ânimo que o poeta Cláudio Manuel da Costa enxergou no desafio da geografia à literatura: "Ó quem 
cuidara / Que entre as penhas tão duras se criara / Uma alma terna, um peito sem dureza". A pintura de 
Guignard seria essa ternura sem dureza de Cláudio e mantém a reverência arcádica europeia pela natureza. 
Outra fonte de informação sobre a arte do Japão pode ter sido o pequeno acervo de livros sobre arte 
japonesa da Biblioteca Nacional, como o livro Les maitres de 1'estampe japonaise (1914) de Louis Aubert48. 
0 retrato Marília de Dirceu (1957, col. Museu Nacional de Belas Artes), inspirado no poema do inconfidente 
Tomás Antonio Gonzaga, surpreende com a inscrição de dimensões do japonismo de Guignard. 0 retrato, 
não sendo propriamente uma grisaille, tem, no entanto, uma suave predominância monocromática azul, 
como um filtro sobre a superfície. O véu de sua cabeça parece saído da reprodução em cinza lavado de 
gravura de Utamaro na página 149 do livro de Aubert. Os lábios de Marília de Dirceu, em vermelho acentuado, 
se não são formalmente similares ao tratamento anatômico dado pelo mesmo Utamaro a seus modelos, no 
entanto, tem protagonismo e presença similares às soluções de Utamaro. No entanto, nem Marília de 
Dirceu nem Kioko fazem concessões ao modo japonês de retratar, como nos casos de excepcional beleza 
das mulheres de Utamaro e seus ângulos.

Em toda sua trajetória de gravador moderno, Carlos Oswald fez mais de uma dúzia de variações do efeito de 
treliça, desde os primeiros exemplos, como Um bosque (1908), Dança Clássica, também dita Musas ou 
Guirlanda de Cipestres (1909), A grande figueira (1930), Palmeiras no Jardim Botânico (1932), Pão de açúcar 
ou Bananeira em Botafogo (1933), Palmeiras na Tijuca (1940) até Paisagem com palmeiras (1964). 0 
conjunto de pequenas gravuras sobre metal de autoria de Guignard no acervo da Biblioteca Nacional (por 
exemplo, Cena da paixão) terá sido feito, provavelmente no ateliê de Carlos Oswald que durante muito 
tempo manteve a única prensa para metal existente no Brasil em espaço público, no Liceu de Artes e Ofícios 
do Rio de Janeiro, onde trabalhou a partir de 1914.
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A prancha XIV, Dêvasion nocturne de Kamiya-Jihei et sa maitresse (c. 1798-1799) de Kitagawa Utamaro49, é 
reproduzida em preto, branco e cinzas lavados. A cena mostra a partida dos amantes Kamiya Jihei e 
Kinokuniya Koharu. Chama atenção o véu, que aparece acinzetado na reprodução, sobre os cabelos negros 
da jovem prostituta Koharu. Esse véu de Utamaro, em sua versão mal impressa, remete ao véu quase 
monocromático de Marília de Dirceu de Guignard. A integração de tons, mesmo se admitindo um tom 
azulado, ainda reflete a tendência a uma atmosfera monocromática no ambiente noturno da cena. Os lábios 
muito vermelhos de Marília, por outro lado, concentram o foco similar ao de gravuras de Utamaro, conhecido 
por seus retratos e pelo ângulo de visão em que aborda suas modelos.
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32. Ver LAMBOURNE, Lione. Japonisme: Cultural crossings between Japan and the West. Londres, Phaidon Press, 2007, p. 34.
33. Ver AsianArt. Catálogo de leilão da Sothebys. Paris, 9 de junho de 2010, lote 211: "Boite octogonale em Iaque rouge sculptée. Chine, 
Dynastie Qing, Epoque Qianlong (1736-1795)". A tampa do objeto é decorada em alto relevo, apresenta imortais em nuvens tumultuadas 
e uma paisagem com falésias rochosas. Há elementos no interior e na base da caixa laqueados em preto.
34. Ver RITZ, Josef M. e RITZ, Gislind. Alte bemalte Bauernmôbel. Munique, Verlag Georg D. W. Callwey, 1977. Os Ritz oferecem 
exemplos de móveis pintados bávaros de museus públicos da Baviera, além de alguns da Suíça.
35. SCHAMA, Simon. Landscape 8 memory. Londres, HarperCoIlinsPuMsfers, 1995, p. 408.
36. Apud LAMBOURNE, Lione. Op. cit., p. 32.
37. GONCOURT, Edmond de. Op. cit., p. 202.
38. Ver do autor. Laços do olhar: roteiros entre o Brasil e o Japão. Op. cit., p. 75-77.
39. Eliseu Visconti tinha uma grande coleção de gravuras do Ukiyo-e, calculada em mais de cem peças. Ver do autor "Gente sem nome: 
Mário e Anita". Ver do autor Op. cit., p. 65-65.
40. PINTO, Octavio. Dibujos deIJapon. Tóquio, Tokio Printing Co, sem data.
41. NOE, Luis Felipe. "Octavio Pinto: buscador de paisajes". In: Octavio Pinto. Betrospectiva (1890-1941). Buenos Aires, Secretaria de 
Cultura de Ia Nación, 1987.0 pintor argentino não deve ser confundido com seu homônimo, o arquiteto Octávio Pinto marido da pianista 
Guiomar Novaes.
42. NOE Luis Felipe. "Nueva ola" (24 de dezembro de 2004). Consultado no site http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/ 
radar/9-1928-2004-12-26.html em 29 de maio de 2010. Como o artigo de Noé trata de uma da discussão de como a gravura de Hokusai, 
da qual Octavio Pinto possuía um exemplar, é sua obra de arte predileta, não se pode inferir que Pinto não tivesse outras xilos do Ukiyo-e. 
Noé tinha oito anos quando Pinto faleceu. No original em espanhol: "se guardaran en casa diez pinturas de Hokusai que habían 
conformado un biombo que le regalaron en Japón. Algunas estaban colgadas, otras guardadas en un placard".
43. AUBERT, Louis. Les maitres de Testampe japonaise. Paris: A. Collins, 1914, e FISCHER, Otto. Die Kunst indiens, Chinas und Japans. 
Berlin: Im Propylãen-Verlag, 1928.
44. Credite-se esta comparação a Siegfried Wichmann. Japonisme: the japanese inftuence on western art since 1858. Londres: Thames 
& Hudson, 2007, p. 228-235. Emil Orlik (1870-1932) usou a expressão "grille-motive", segundo Wichmann, p. 234.
45. Credite-se também esta comparação a Siegfried Wichmann. Ibidem, p. 82-83.
46. GOLDWATER, Robert. Symbolism. Nova York: Icon Editions, 1998, p. 2.
47. Em geral, os pintores brasileiros modernistas tendiam a manter seus modelos japoneses no anonimato. Guignard é uma exceção ao 
identificar Kioko. Ver do autor Laços do olhar: roteiros entre o Brasil e o Japão, capítulo "Gente sem nome". Op. cit., p. 64-65.
48. AUBERT, Louis. Les maitres de Testampe japonaise. Paris, Librairie Armand Colin, 1914. 0 livro foi adquirido pela Biblioteca Nacional 
em 1918.
49. Essa gravura de Utamaro compõe o álbum Jitsu kurabe iro no minakami [Um conjunto de amantes apaixonados) publicado por 
Nishimuraya por volta de 1798-1799.
50. Não se pode afirmar que Guignard tivesse familiaridade com essa gravura de Kunisada, mas seria difícil pensar que não ele 
desconhecesse as representações do Fuji nesse formato sintético.
51.0 desenho Vista de parte da freguesia de Antonio Dias, contendo a casa de Marília de Dirceu (1866, col. Biblioteca Nacional) de 
Copsey registra a presença de várias araucárias.

A primeira parte do poema Marília de Dirceu foi publicado em Lisboa, em 1792. Seu autor foi contemporâneo 
de Utamaro, embora o Japão estivesse fechado a contatos com o Ocidente. Ademais, no ano de 1792 o 
poeta seguiu para o exílio em Moçambique, sua pena pela participação na Inconfidência Mineira. Portanto, 
a partida de Gonzaga separa-o de quem havia sido noivo. A peça de Utamaro é chamada A partida por 
representar o michiyuki, o momento em que os amantes se preparam para ir ao templo de Daichô-ji, onde 
viveriam juntos para sempre. A sobriedade da gama de cores de Marília de Dirceu de Guignard se aproxima 
da economia cromática da cena de Utamaro que indicava a união dos amantes. 0 horizonte dessa Marília é 
alto, no entanto, funciona como um muro formado por igrejas e casario. Ouro Preto é sua prisão. Não há 
montanhas em contato natural com o céu que pudessem simbolizar o "mar de Minas", a liberdade e o 
devaneio de Marília que a reconduzisse a seu amor distante. Essa é sua solidão.

0 conjunto de montanhas cônicas, como o monte Fuji, apresentado na gravura Nihon-bashi (c. 1836) das 53 
estações da estrada Tôkaidô de Utagawa Kunisada tem uma analogia com o grupo de telhados que compõe 
o fundo do lado esquerdo do retrato das telas Marília de Dirceu e do Autorretrato (1960, col. Fadei) de 
Guignard, em representação da Freguesia de Antonio Dias50. As cores desse Autorretrato não escondem a 
relação simétrica entre o retrato imaginário de Marília e a representação de si próprio: a araucária51, os 
telhados à esquerda, o casario à direita, e as igrejas que concluem o horizonte nas duas pinturas - tudo é 
praticamente o mesmo, no mesmo lugar, na mesma proporção. Portanto, o Guignard sempre romântico se 
representa como Dirceu diante do retrato-par de Marília.

* trechos extraídos de texto escritos pelo curador Paulo Herkenhoff.
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HISTÓRIAS DE GUIGNARD
PRISCILA FREIRE

Ad eternum Guignard terá um lugar de culto na história da arte brasileira. Guignard morou em Florença e se gabava de ter tido um ateliê próprio. Anos depois, já no Brasil, recomendou 
ao casal Lúcia e Antônio Joaquim de Almeida uma visita à Galleria Uffizi, naquela cidade, para ver a Primavera 
de Botticelli. Revejo o efeito dessa admiração na parede de Americano Freire e me pergunto onde andará a 
Primavera de Guignard, primaverando a lembrança apaixonada do artista.

Avaliá-lo como artista é considerar as qualidades de um inovador guiado por uma manifesta inteligência 
perceptiva. A cada momento somos surpreendidos por mais um aspecto de sua criação artística, 
acrescentando a ela imprevistos não calculados e descobertas até então preservados 
mágico conteúdo.

em seu
Depois da morte da mãe, Guignard perdeu a base familiar e, deixando Grasse, onde ela tinha 
propriedade, vai para Paris, que vivia um momento feérico. Lá estava o mundo que queria ver e ser visto. 
Uma grande concentração de artistas, intelectuais e malabaristas sociais.

uma

Revendo-o tal como o conheci ou intuí, sinto-me como um analista diante de um caráter intrigante, sobre o 
qual já se disse muito, na busca de consolidar um perfil que corresponda à realidade. Tarefa difícil, na medida 
em que o nosso artista simula simplicidade tal como em sua complexa obra.

Nascido em Friburgo, estado do Rio, em 1896, segue para a Europa aos 11 anos. Lá viveu a adolescência 
entre os faustos da belle époque e a primeira Grande Guerra. Como teria Guignard se protegido para 
enfrentar um mundo estranho ao seu, com um pai postiço, suportando um defeito congênito - do qual que 
ele me disse não ter culpa - que dificultava a comunicação? Mesmo tendo uma mãe amorosa que lhe 
dedicava ternos cuidados e que assegurava seu sustento, parece que o padrasto 
influência no desenvolvimento de sua personalidade.

Picasso morava em Montparnasse e vendia suas obras à amiga Gertrude Stein. Braque fazia construir uma 
magnífica mansão e Foujita circulava num cupê com motorista de libré branco. Utrilo comprou um castelo 
perto de Lyon. Todos eles derretiam seus dólares com a venda de quadros aos americanos ricos, que 
criavam museus e aumentavam suas coleções. Guignard, nessa altura, expunha seus trabalhos no Salão de 
Outono e é o primeiro brasileiro a integrar a Bienal de Veneza, com o retrato do Barão de Shilgen. É em Paris 
que encontra Ismael Nery, Pedro Corrêa de Araújo e Burle Marx, e embora a festa fosse estonteante, a 
queda da bolsa de Nova York provocou violenta recessão, alguns suicídios e a volta dos nossos artistas, 
trazendo com eles Guignard.

exerceu, por sua vez,

Frequentou escolas regidas pela rigorosa disciplina e contenção, próprias da época. Viajou muito: França, 
Suíça, Bélgica, Itália, Áustria e Alemanha. Aprendeu a falar e escrever francês e alemão. Assistia concertos 
e praticava tênis. Viveu períodos marcados pelo requinte. O Barão Ludwig Von Schilgen, marido de sua mãe, 
gostava de receber convidados para recepções. 0 serviço era encomendado em restaurantes da moda e, 
como por encanto, dizia Guignard, chegavam grandes cestas trazendo toalhas de linho, talheres de prata, 
cristais, assados, doces e vinhos. Costumavam também comparecer às corridas de cavalos. Desses 
programas Guignard guardou o gosto pelo turfe e pintou um quadro onde aparece o hipódromo do Rio e seus 
jokeys, enfileirados.

0 Brasil que ele reencontrou em 1930 passava por grandes mudanças. Um novo regime assumia o poder 
político, causando situações confusas que permaneceram por muito tempo. Guignard não estava interessado 

nos rumos políticos e nem nos fatores econômicos. Aquele país tropical, colorido e quente, uma 
vegetação exuberante, um mar de montanhas recortando o horizonte, o exotismo nos nossos traços 
mestiços, o casario urbano, um tanto boêmio e arruinado, nos sobradinhos da Lapa onde Pedro Corrêa de 
Araújo tinha seu ateliê, era esse que ocupava toda a sua atenção.

O impacto da Semana de Arte Moderna nos meios culturais não abalou Guignard. Também não se interessou 
em participar dos movimentos modernistas e nem dos grupos identificados com eles.

nem

Em 1921 vamos encontrá-lo em Munique estudando na Escola de Groeber e comparecendo às festas 
organizadas por ele e seus colegas. Toma parte em pantomimas e circula pelas cervejarias. Foram 10 
semestres na Real Academia de Munique, seis de desenho e três de pintura. Recebeu uma elogiosa 
declaração de louvor ao seu progresso, aproveitamento e comportamento exemplar.

Guignard tornou-se um exímio desenhista; Benedikt Wiertz, diretor da Escola Guignard em Belo Horizonte, 
esteve recentemente em Munique e visitou a Real Academia na esperança de encontrar arquivado o 
material do aluno Guignard. Infelizmente, um incêndio na última guerra destruiu a documentação existente.

No Rio, Guignard frequentava a Pró-Arte, uma instituição fundada pela pianista Maria Amélia Rezende 
Martins com o apoio do empresário Theodor Hauberger. Sua finalidade era musical: concertos e palestras 
sobre música. No entanto, como ali ocorrera uma extensão das atividades, Guignard foi promovido a diretor 
artístico e passou a organizar exposições de seus colegas e de si próprio.
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Em seu cartão de visitas mandou imprimir seu nome: Alberto da Veiga Guignard, acrescentando: Pintor 
Brasileiro. Mas ele nunca foi um brasileiro típico. Falava e escrevia mal o português. Fisicamente poderia 
passar por um austríaco ou alemão. Era alto, muito claro e sanguíneo, tinha o corpo pesado. Andava sempre 
barbeado e usava roupas claras. Muito formal. A humanidade era feita de senhores e senhoras, nunca eu o 
ouvi chamar alguém pelo pré-nome. Ao ser apresentado a uma pessoa batia levemente os calcanhares e 
inclinava a cabeça. Às mulheres beijava a mão, curvando-se. Atitudes fora dos nossos contextos de 
educação, provinciana.

Desterrado do Brasil, jovem, ele teve como nenhum outro artista a possibilidade de estudar com mestres e 
condições de ver o que havia de melhor na Europa de seu tempo. E viveu também o pior. Por pudor 
constrangimento, nunca demonstrou sentimentos de amargura ou revolta.

ou

Reciclou a paisagem brasileira, dando a ela planos e configurações assumidas por ele 
profunda expressão.

como sua mais

"Em Guignard a vocação íntegra jorra do compassado pulsar de vida com a inapelável violência das 
necessidades mais densas e com o exaltado otimismo das aspirações mais superiores. Não o poupou a vida 
nem no áspero atrito das amarguras, nem na envolvente tensão das afeições. Sua arte, entretanto, continua 
intocada e fresca para todo o sempre. Amém."

Heinrich Heine diz que os alemães são pensadores, devaneadores, sonhadores, que vivem do passado ou do 
futuro, jamais do presente. Guignard tinha uma origem latina, francesa e portuguesa, mas a formação alemã 
pode ter influído em seu caráter. Ele era romântico, mas não era sentimental, desse sentimentalismo 
burguês, presente em nossa estrutura social. Tinha uma discrição absoluta com relação às suas experiências 
de vida. Numa carta enviada pelo padrasto em 27 de dezembro de 1956, são evidentes a arrogância e a falta 
de compreensão com o enteado: "Tenho explicado o estado de conservação em que se encontrava a 
propriedade e a situação do senhor com relação às dívidas que agravam [...] Regularmente tenho pago os 
impostos... Deixei a propriedade completamente abandonada. A minha filha, que é casada na Inglaterra e 
não precisa poupar recursos, a visitou... E estaria disposta a reedificar a casa e mandar replantar a área para 
ali residir por uns meses no ano. Mas ela em caso algum quer ser coproprietária com o senhor. Mande-me 
dizer se quer vender, a mim ou a minha filha, os seus 35% e qual o preço que quer. Nem eu nem minha filha 
precisamos de favores". A casa era da mãe de Guignard e situava-se na Riviera Francesa, em Grasse. 
Guignard nunca recebeu nada pela propriedade, sendo seu único herdeiro.

Da Flor do Abacate, ateliê que reuniu alunos no Rio, ao curso de arte criado na Universidade do Distrito 
Federal, ele passa pela Fundação Osório e vem para Belo Horizonte. Essa experiência deu a Guignard a 
revelação de si próprio como professor. Suas aulas exercem, em Minas, uma influência de tal forma 
estimulante, mesmo com a precariedade material das instalações da Escolinha do Parque, que o resultado 
obtido não pode se comparar a nenhuma outra iniciativa pública ou privada do país.

Ele deixou sua marca na diversidade e na independência dos alunos, oferecendo-lhes o exemplo de procurar, 
sem medo, os caminhos que o destino abrisse à vocação de cada um.

Ele, que passou a vida sem um pouso que pudesse chamar de seu, ganhou, depois de morto,
Guignard mora num sobradinho setecentista, debruçado sobre a ladeira da Rua Direita, em Ouro Preto. No 
jardim encontra-se uma fonte: A Água da Samaritana, em pedra esculpida por Aleijadinho. Dentro do 
museu, alguns quadros, cartas, documentos, livros, fotos e o Projeto Guignard ainda incompleto, aguardando 
verbas que dependem da boa vontade e da compreensão dos meios oficiais. Lá também estão as 111 
mensagens de amor dedicadas a Amalita Fontenelli, além da série de fotos realizadas num percurso do 
artista por Ouro Preto, três meses antes de sua morte.

uma casa.
Guignard foi um estrangeiro na Europa e um estrangeiro no Brasil. 0 lábio leporino o impediu de ter as 
mulheres que desejou. Esses desejos se transformavam em sonhos e pequenas delicadezas, como os 
cartões a Amalita: "douce, bien aimée, écoutez-moi toujours nos paroles, je taime chérie".

seu

Guignard foi, por muitas vezes, hóspede de amigos. Lembro-me dele morando com Antônio Joaquim e 
Lúcia Machado de Almeida, para quem ilustrou os livros Passeio a Sabará e Passeio a Diamantina, escritos 
por ela. Também esteve por um longo período em casa do prof. Santiago Americano Freire, a quem tratava 
por Vossa Excelência. Guignard finalmente tem seu "Home D'Artista" na cidade que eternizou em seus quadros e desenhos. "Bom 

e Grande Guignard, pintor do Vento e do Imperceptível"... Como, sobre ele, poetizou Portinari.
Tinha uma dignidade muito própria em aceitar esses favores. E os devolvia com obras. Para pagar uma dívida 
contraída numa livraria de Belo Horizonte, Guignard envia um quadro com o seguinte cartão: "Prezado senhor 
Nicolai, ofereço ao senhor pedindo de esperar o pagamento das minhas contas, porque a Prefeitura atrasada 
no pagamento. Abraço cordial, Guignard". A transparência de caráter é assustadora, surge como uma 
inocência refletida sem sombra de astúcia, que perturba e emociona como um estado de graça, mas não é 
ingênua e nem simplória, como muitas vezes se julgou Guignard.

19



ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Jardim Botânico, dito Paisagem Tropical c. 1937 
Oleo sobre tela 76 x76 cm 
Colegáo particular
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ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Bambus (Jardim Botânico, Rio de Janeiro)

Óleo sobre tela 60x80 cm 
Coleção particular

1937
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ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Portão do Jardim Botânico 1940 
Óleo sobre tela 54 x 73 cm 
Coleção particular



>»

CARLOS OSWALD
Palmeiras no Jardim Botânico IRio de Janeiro, RJ] 1932 
Agua-forte e água tinta e ponta-seca 28 x 21,8 cm 
Coleção Museu Nacional de Belas Artes / IBRAM/ MinC

ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Parque Municipal 1947 
Oleo sobre madeira 29 x 39 cm 
Coleção Hecilda e Sérgio Fadei
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ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Parque Municipal de Belo Horizonte 1949 
Oleo sobre madeira 48 x 59 cm 
Coleção particular

ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Passeio Público do Rio de Janeiro 1932 
Óleo sobre madeira 33 x 43 cm 
Coleção Angela Gutierrez
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UTAGAWA HIROSHIGE
Pousada Totsuka 1797-1858
Xilogravura 22x16,6 cm
Coleção Ukiyo - ê / Acervo Instituto Moreira Salles

UTAGAWA KUNISADA
Tokaido Gojusan Tsugi no Uchi "Yoshiwara" 1830 
Xilogravura 25 x 18 cm
Coleção Ukiyo - ê / Acervo Instituto Moreira Salles

UTAGAWA KUNISADA
53 Estações de Tokaido 1830
Xilogravura 25,2x18 cm
Coleção Ukiyo - ê / Acervo Instituto Moreira Salles
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UTAGAWA KUNISADA 
Tokaido Gojusan Tsugi no Uchi"Mishima" 1830 

Xilogravura 25x17,9 cm 
Coleção Ukiyo - ê / Acervo Instituto Moreira Salles

UTAGAWA KUNISADA 
Tokaido Gojusan Tsugi no Uchi "Nihon-Bashi" 1830 

Xilogravura 25,1x18 cm 
Coleção Ukiyo - ê / Acervo Instituto Moreira Salles28



ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD
Marília de Dirceu 1957
Têmpera sobre madeira 61,5 x 51,5 cm
Coleção Museu Nacional de Belas Artes/IBRAM/MinC
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HIROSHIGE 
Série Musho Edo Hyakkei

100 lugares célebres de Edo, Onagi-Gowa, Gohon-Matsu, Os cinco pinheiros do rio Konagi 1856
Xilogravura a cores 35,1 x 22,9 cm 

Coleção Museus Castro Maya - IBRAM / MinC

UTAGAWA HIROSHIGE
100 Vistas famosas de Edeo. 0 templo zenkoji da travessia de Kawaguchi 1797-1858

Xilogravura 34x22,7 cm 
Coleção Ukiyo - ê / Acervo Instituto Moreira Salles



ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Itatiaia 1941
Oleo sobre madeira 31 x 39 cm
Coleção Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
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ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Procissão Semana Santa (noturna) 1961 
Oleo sobre madeira 32,5 x 46 cm 
Coleção particular
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ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Procissão de Semana Santa 1960 
Oleo sobre tela 46x55 cm 
Coleção particular
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ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Fantasia 196C 

Oleo sobre madeira 30 x 122 crr 
Coleção Museu de Arte da Pampulha
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ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Autorretrato 1931 

Oleo sobre tela 62,2 x 50,6 cm 
Coleçáo Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo
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ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Retratç de Bela Paes Leme 1939 

Oleo sobre tela 65x46 cm
Acervo pertencente ao Museu Padre Toledo/ Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade
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ANDO HIROSHIGE 
Kioto Tokaido 1840 

Xilogravura sobre papel (choban) 18 x 24 cm 
Coleção particular38



ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Retrato de Felicitas Baer Barreto 1930 

Óleo sobre tela 80x 70 cm 
Coleção Adriana Maria Crespi
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ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Fuzileiro e família 1958 

Oleo sobre madeira 40 x 28,7 cm 
Coleção Hecilda e Sérgio Fadei
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ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
, Família do Fuzileiro Naval s.d. 
Oleo sobre madeira 58 x 48 cm 

Coleção Mário de Andrade. Coleção de Artes Visuais 
do Instituto de Estudos Brasileiros - USP

41



ZHANG DAQIAN 
Paisagem 1946
Tinta a cores sobre seda 198,6 x 87,4 cm 
Coleção Musée Cernuschi/Parisienne de Photographie

ZHANG DAQIAN
Ermitão na floresta 1945
Tinta a cores sobre papel 217,4 x 82,8 cm
Coleção Musée Cernuschi/Parisienne de Photographie

ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Colonial Mineiro 1943

„ . . n . , Oleo sobre tela 40,9x32,8 cm
Coleção Poty Lazarotto - Acervo Museu Metropolitano de Arte de Curitiba 

Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba42





ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Paisagem Imaginante 1959 
Oleo sobre madeira 160 x 46,5 cm cada 
Coleção Marta e Paulo Kuczinski
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CHAO SHAO-ANG (ZHAO SHAO-ANG) 
Paisagem com três estreitos 1947 
Nanquim sobre papel 85 x 40,5 cm 
Coleção Geneviève e Jean Boghici

PAU SHIU-YU
Montanhas e bambus s.d.
Nanquim sobre papel 148,5 x 39,5 cm 
Coleção Geneviève e Jean Boghici
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FU PAO-SHIH (FU BAOSHI)
Paisagem com cascata e figuras c. 1960 
Nanquim sobre papel 64 x 36,5 cm 
Coleçáo Geneviève e Jean Boghici



Artista desconhecido 
Sem título Final do séc. XVII ou início do séc. XIX 

Tinta nanquim e aquarela (políptico, conjunto de 04) 127,5 x 30 cm
Coleção Fausto Godoy
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vLBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
'aisagem 1952
lleo sobre madeira 160 x 70,9 cm 
ioleção Acervo Banco Itaú, São Paulo, SP



LI KERAN
Vilarejos nas Montanhas e Barcos de Pescadores s.d. 

Nanquim, aquarela e nanquim sobre papel 69 x 39 cm 
Coleção Geneviève e Jean Boghici

Artista desconhecidoI Art of China: Painting
Livro V.1 [Tapo,'Taiwan; China: Chung Hwa Tsung-Su committee. 195-]

48 x 36 cm
Coleção Fundação Biblioteca Nacional
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ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
, Paisagem Mineira 1952 
Oleo sobre tela 160x71 cm 

Coleção Particular
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ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Floresta Tropical, dito Entardecer 1938 
Oleo sobre tela 94,5x 144 cm 
Coleção Geneviève e Jean Boghici
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ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
, Noite de São João 1961 
Oleo sobre tela 94,3 x 78 cm 

Coleção Museu de Arte da Pampulha54



--

ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Tarde de São João 1959 
Oleo sobre tela 30x40 cm 
Coleção Alberto e Priscila Freire
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ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
, Noite de São João 1961 

Oleo sobre tela 55x46 cm 
Coleção particular56



ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Noite de São João 1961 

Óleo sobre tela 50 x 46 cm 
Coleção Roberto Marinho
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ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Paisagem com balões 1950 
Oleo sobre tela 34x 26 cm 
Coleção Hecilda e Sérgio Fadei
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Artista desconhecido 
Biombo Séc XVIII

Madeira entalhada, laçada e policromada 197,7 x 246,6 x 2 cm 
Coleção Fundação Cultural Ema Gordon Klabin, São Paulo



*

Artista desconhecido
Imagem de Santa Bárbara com acentuada influência chinesa Séc. XVIII 
Madeira policromada 60 x 28 x 28 cm 
Coleção Angela Gutierrez

Artista desconhecido
Imagem de Nossa Senhora da Conceição com rosto em marfim, 
com acentuada influência indo-portuguêsa Séc. XVIII 
Madeira policromada 39 x 15 x 13 cm 
Coleção Angela Gutierrez
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CARLOS OSWALD 
"Cproa de ciprestes [Fiésole, Itália]" 

Água-forte e água-tinta 38,8 x 40,3 cm 
Coleção Museu Nacional de Belas Artes/ IBRAM / MinC

1910
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iLBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
em título 1936-37 
lleo sobre tela 61,5x51 cm 
loleção Roberto Marinho
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ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Cristo Bizantino 1955 
Oleo sobre madeira 40 x 30,5 cm 
Coleção particular

ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
risto s.d.
leo sobre tela 38x34 cm 

Coleção Angela Gutierrez
§
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ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
, Cristo em baldaquim s.d. 
Oleo sobre tela 25x19 cm 

Coleção Angela Gutierrez
65
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ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD
Execução de Tiradentes 
Oleo sobre tela 60x80 cm 
Coleção Hecílda e Sérgio Fadei

1961



ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
Homenagem a Leonardo 1959 
Oleo sobre madeira 160 x 190 cm 
Coleção Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, São Paulo
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