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AFRONTA À TRADIÇÃO
ARTE Uma exposição em cartaz na National Gallery reproduz
a turbulência dos últimos quatro anos da vida de Caravaggio

POR ELISA BYINGTON, DE LONDRES

crônica do dia 28 de maio de
1606, em Roma, aniversário
da eleição do papa Paulo V,
registra que Michelangelo
Merisi de Caravaggio matou

um homem com sua espada. Era um
pintor no auge da fama, que havia re-
volucionado a cena artística do princi-
pal centro da época com quadros de um
realismo jamais visto, cobiçados pelos
mais importantes colecionadores da
Cidade Eterna.

Inconstante e violento, não são raras as
notícias de envolvimento do pintor em
brigas na porta de tabernas e pelas ruas
noite adentro. No caso, os documentos
indicam que a briga fatal era provavel-
mente um duelo que teria se seguido a
um "jogo de pallacorda", o tênis da épo-
ca. A ocasião contava com testemunhos
- desnecessários em um jogo - e a pre-
sença de uma mulher: Fillide Melan-
droni, prostituta de alto nível, amante
da vítima e modelo do pintor.

Caravaggio tinha como profissão de
fé retratar a natureza tal qual ela se
apresentava diante dos olhos, fosse es-

tetores poderosos que lhe asseguraram
a clemência papal, Caravaggio não
conseguiria mais voltar à cidade que o
havia consagrado. O destino inclemen-
te o fez morrer enquanto percorria o
caminho de volta a Roma com a pro-
messa do perdão no dia 18 de julho de

1610, trazendo na ba-
gagem algumas de
suas últimas obras.

entre o trabalho de
pintar seres humanos
ou frutas. O resulta-
do - espécie de novo
grau zero para a pin-
tura - desafiou o gos-
to da época e o mode-
lo de beleza idealiza-
da em favor de um
realismo avassalador
que afrontava a tradi-
ção, chocava e como-
via. Ele pintou a hu-
manidade que conhecia, a sujeira, a
miséria, a violência dos costumes, a
maldade, a piedade e a fé.

Do trágico desfecho da briga, ferido
pelo irmão da vítima - tipo de má
fama, chefe do bairro de Campo Mar-
zio, onde se deu o fato -, o pintor fu-
giu na tentativa de escapar à pena ca-
pital que lhe cabia. Apesar do esforço
sem tréguas para se redimir e dos pro-

A exposição Caravag-
gio: final years, que
acaba de ser inaugu-
rada na National Gal-
lery de Londres, de-
dica-se a esses quatro
anos. É o período em
que o pintor vaga em
fuga entre Palestrina

e Zagarolo, nos arredores de Roma,
Nápoles e a ilha de Malta (até outubro
de 1608), Siracusa e Messina na Sicí-
lia (até meados de junho), e Nápoles
novamente (entre 1609 e 1910), antes
da morte em Porto Ercole, no sul da
Toscana, a caminho de Roma.

"Visitando as igrejas e pinacotecas de
Roma, é possível ver em um único dia, a
pé, 16 quadros do Caravaggio", comenta

CRISTO À MESA. Na primeira versão de Ceia em Emaús(esq.) é o ilusionismo que conta. Na segunda, o sentido da obra apóia-se nas cores e nos gestos
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ta feita de homens, frutas, flores ou
objetos. Em seus quadros, anulava a
habitual hierarquia entre temas sacros
e profanos, pessoas e coisas, procla-
mando de igual dignidade todo o mun-
do visível. Para ele, a distinção era ine-
xistente, ou seja, não havia diferença



Dawson Carr, curador da exposição e
responsável pela coleção renascentista
do museu inglês. "Mas para ver os 16
quadros aqui expostos são necessários
vários dias e alguns aviões."

A dispersão geográfica, entretanto,
é somente uma das características dos

quadros do período mais terrível da
turbulenta vida do pintor. O fundo es-
curo e a ênfase dramática do contraste
entre luz e sombra são características
já presentes nas obras realizadas para
as igrejas de Roma nos meses anterio-
res à fuga. Mas a evolução estilística

NAS RUAS. Os tradicionais táxis

londrinos pregaram imagens

da monumental obra Flagelação

(1607) em suas carrocerias

em tal direção acentua-
se durante o exílio, ao
mesmo tempo em que os
elementos narrativos se
simplificam em favor da
sempre mais profunda
descrição psicológica dos
personagens.

A exposição apresenta ao
visitante essa transfor-
mação da arte de Cara-
vaggio em duas diferen-
tes versões da Ceia em
Emaús. Na primeira, rea-
lizada em 1601 para o re-
finado banqueiro e cole-
cionador romano Ciriaco
Mattei, bem antes do pe-
ríodo em questão o pin-
tor representa a história
sacra em uma mesa de os-
teria, na qual demonstra
todo seu virtuosismo em
descrever minúcias dos
tecidos, das sombras das
pessoas e objetos, da bai-
nha da toalha branca e da
cesta de frutas frescas na
borda da mesa, prestes a
cair sobre o espectador.
O ponto de vista próximo
e o espaço exíguo - que
parecem vistos através
de um binóculo - envol-
vem irremediavelmente
quem observa a cena
concentrada no gesto de
surpresa dos apóstolos
que reconhecem Cristo
no anônimo convidado
para o jantar.

Mas a grande habilida-
de técnica e a capacidade
ilusionística aqui exibidas
não mais interessam ao
pintor quando retorna ao

tema, em 1606, naquela que talvez te-
nha sido sua primeira tela depois da fu-
ga. A diferença entre uma e outra é elo-
qüente sobre a rapidez e o sentido que
orientam a arte de Caravaggio. A escuri-
dão que envolve os personagens isola e
sublinha a ação principal de Cristo, que

CARTACAPITAL 9 DE MARÇO DE 2005 53



Plural

revela a própria identidade aos apósto-
los ao benzer o pão. As cores e os ges-
tos tornaram-se essenciais, contidos,
marcando o clima mais íntimo, mais re-
flexivo, mais humilde.

Fazendo jus à imensa expectativa do
público que circunda tudo o que envol-
ve Caravaggio, gênio atormentado, os
tradicionais grandes táxis negros lon-
drinos circulam pelas ruas da cidade
com detalhes dos quadros. O corpo de
Cristo encurvado da monumental obra
Flagelação, pintada em Nápoles, emer-
ge das trevas na carroceria do black cab
e se materializa na porta do táxi.

Nos meses passados, a exposição (tor-
nada possível graças ao esforço conjun-
to da National Gallery de Londres, o
Metropolitan de No-
va York e a Superin-
tendência dos Bens
Culturais de Nápoles)
esteve em Nápoles,
onde era natural que
iniciasse a carreira.
Devido à importância
e raridade dos em-
préstimos envolvidos,
a mostra não irá para
Nova York. Mas alguns
dos quadros mais im-
portantes do período, como a grande
tela com as Sete Obras da Misericór-
dia, ambientada em um beco popular
de Nápoles, não pôde nem mesmo vir
a Londres.

No seu périplo, Caravaggio embar-
ca de Nápoles para Malta na promessa
de um título de Cavaleiro junto à pode-
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AUTO-IMAGEM. Em
A Degolação de São
João Batista e Davi
com a Cabeça de
Golias (dir.), o pintor
retrata a própria
condenação à morte

rosa ordem reli-
giosa sediada na
ilha (Cavaleiros
de São João e de
Jerusalém), contando poder assim vol-
tar a Roma. As magníficas telas pinta-
das para os altares da Congregação, as-
sim como os retratos do Grão-Mestre
e de alguns Cavaleiros de Malta, va-
lem-lhe o título desejado. Na Degola-
ção de São João Batista, grande demais

para sair da catedral
de Malta, o pintor es-
creve o próprio nome
com o sangue que es-
corre da cabeça do
santo Michelangelo -
único quadro assinado
-, indicando que havia
recebido o título de
fráter enquanto Cava-
leiro de Obediência.

Do mesmo período,
a exposição traz um

cupido adormecido sobre suas asas,
tão terreno e popular, e também a Sa-
lomé com a Cabeça do Batista, pintada
para o Grão-Mestre da Ordem de Mal-
ta. Na cena lúgubre e quase incolor, o
algoz afasta de si o macabro troféu em
um gesto que antecipa o de Davi com a
Cabeça de Golias.

A nova condição dura pouco tempo.
Em outubro de 1608, Caravaggio é pre-
so por envolvimento em uma briga e
foge para a Sicília. Testemunhos da
época, que ignoravam o segredo de que
era portador, retratam o pintor duran-
te o período siciliano como um homem
"transtornado", que dormia com um
olho só, sempre agarrado a um punhal.
Narram que um dia entrou na igreja
acompanhado de certos senhores que
lhe ofereceram água benta para cance-
lar pecados veniais. Caravaggio teria
respondido dizendo: "Não preciso.
Meus pecados são todos mortais".

Caravaggio foi o Único pintor a ter se
retratado na cabeça de Golias, símbolo
do pecado e do mal, a quem Davi olha
com piedade. Retratava a própria con-
denação à morte, mas também, prova-
velmente, a tela era uma espécie de ex-
voto, pedido de clemência ao papa,
através do poderoso cardeal Scipione
Borghese, sobrinho de Paulo V, grande
colecionador que pendurou o quadro
em sua galeria três anos depois da mor-
te do pintor.


