


Uma exposição e a nova biografia do

mestre francês revelam um artista de

alma explosiva, em busca do equilíbrio

entre a concisão e a expressividade

Por Taisa Palhares, de Paris

O lançamento do segundo volume da biografia de
Henri Matisse (1869-1954), escrita por Hilary Spurling,
traz novos elementos para esclarecer as intricadas re-
lações entre realidade e criação na obra do artista
francês. Ao mesmo tempo, a exposição Mat i sse , Une
Seconde Vie, no Museu de Luxembourg, em Paris,
apresenta obras importantes da sua produção tardia,
como as 20 colagens do álbum Jazz e o grande mural
de guaches recortado O Papagaio e a Sereia (1952).

Ambos falam de uma época em que, impossibilita-
do de pintar, Matisse retomou e desenvolveu com
toda a liberdade e pujança seus "papéis recortados",
num surto de imaginação parcialmente livre da an-
siedade que sempre marcou sua vida. Nas colagens,
em que o vemos desenhando diretamente na cor, es-
tá o grau máximo de tensão entre realismo e abstra-
ção latente desde sempre em seu trabalho, que aca-



Artes Plásticas

De humor inconstante, Matisse passava facilmente da mais
completa euforia para a mais profunda depressão

bou sendo uma das principais referências para a en-
tão nova geração de artistas norte-americanos, Jack-
son Pollock (1912-1956) entre eles.

Mas nem sempre foi assim. Matisse ficou conhecido
pela famosa declaração, proferida em 1908 em Notas
de um Pintor, de que tudo o que sonhava era realizar
uma arte de equilíbrio, pureza e tranqüilidade, sem as-
sunto inquietante ou preocupante, capaz de servir co-
mo um lenitivo tanto para o trabalhador cerebral co-
mo para o homem de negócios. E acabou amargando,
principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, a

fama de ser frívolo e hedonista, pintor de interiores e
cenas luxuriantes em pleno colapso no continente eu-
ropeu. Aos olhos de seus contemporâneos o contraste
era gritante: enquanto em 1937 a Guernica de Picasso
era aclamada em Paris, a primeira versão do grande
painel A Dança (1932) foi direto para os porões do en-
tão recém-inaugurado Museu de Arte Moderna da Ci-
dade de Paris. De certa forma, essa visão iria marcar a
recepção de sua obra nos anos subseqüentes, persis-
tindo até os dias de hoje em alguns círculos.

Por meio de uma pesquisa de mais de dez anos, que
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envolveu desde a leitura de toda a rica correspondên-
cia inédita do pintor preservada no Arquivo Matisse
até entrevistas com Lydia Delectorskaya (governanta,
secretária, assistente de ateliê e modelo durante os úl-
timos 15 anos da vida do pintor e pivô de sua separa-
ção de Amélie Matisse, em 1939), Spurling reconstrói
exaustivamente a vida privada do artista. Nela, a famí-
lia aparece como o sustentáculo de toda sua criação,
fazendo o papel tanto de público privilegiado, mas
nem por isso menos criterioso, como de barreira de
proteção contra os problemas cotidianos e os incômo-
dos do mundo. Severo e impiedoso consigo mesmo,

totalmente absorvido por seu trabalho, Matisse exigia
de seus filhos e esposa o mesmo grau de envolvimen-
to com sua arte que ele próprio mantinha, o que de
certa forma causou a ruína da família, cuja vida oscila-
va entre momentos de tirania, amor incondicional e
comiseração.

No retrato tecido pela autora somos confrontados
com um artista sempre sujeito a ataques nervosos e
crises de insônia que podiam durar uma semana, prin-
cipalmente nos momentos em que se preparava para
iniciar uma obra. De humor inconstante, Matisse pas-
sava facilmente da mais completa euforia para a mais

A ambigüidade de sua personalidade, entre a gentileza e a
severidade, está presente em sua produção
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As longas viagens serviam como um instrumento de
"purificação do olhar", da procura por novas formas e cores

profunda depressão. Spurling sugere que a ambigüida-
de de sua personalidade, que combinava gentileza e
severidade, doçura e intransigência, está de certo mo-
do presente em sua produção. Mais do que isso, o so-
nho por uma arte harmônica e equilibrada parece res-
ponder não apenas a necessidades plásticas, mas tam-
bém a um desejo interno do pintor de se reconciliar
consigo mesmo e com o mundo.

Ironicamente, há um enorme fosso entre a visão de
felicidade perseguida por Matisse em seus quadros e
aquela característica da maior parte de seus contem-

porâneos. Quando as obras-primas Dança (1) e Músi-
ca foram apresentadas pela primeira vez no Salão de
Outono, em 1910, o público, incluindo críticos, antigos
companheiros e alunos, ficou indignado com as duas
pinturas, classificadas como bárbaras, terrificantes,
grotescas e diabólicas. Tal descompasso, que durante
os anos 1910 e 1920 consolidou uma imagem popular
de Matisse como louco ou cínico, vai se repetir diver-
sas vezes durante sua carreira.

Naturalmente, Matisse encontrou durante sua tra-
jetória artística importantes admiradores, como os
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críticos Guillaume Apollinaire, Roger Fry, Alfred Barr.
E o respeito de vários artistas, principalmente Picas-
so. A ansiedade e o desespero que por vezes carac-
terizavam seu estado emocional, ocasionando perío-
dos em que era difícil concentrar-se em algo (sua pro-
dução de pinturas foi diminuindo, por diversos moti-
vos, a partir dos anos 1930), eram superados por uma
necessidade de buscar novos horizontes para sua
obra. Tinha horror aos artistas que se contentavam
com a facilidade do "estágio satisfatório". No fundo,
suas longas viagens para Espanha, Marrocos, Taiti
serviam como um instrumento de purificação do
olhar, de desintoxicação das soluções alcançadas, da
procura por novas formas e cores. Não foi outro o
motivo da viagem planejada para o Brasil em 1940,
malograda por causa da guerra.

Contudo, talvez nem mesmo o pintor pudesse ima-
ginar o rumo que sua produção iria tomar após so-
breviver a uma grave operação, já septuagenário, em
1941, período batizado graciosamente pelo próprio

artista como "uma segunda vida". As colagens típicas
da época e que compõem a exposição no Museu de
Luxembourg, em Paris, formam um universo em si,
que o artista orquestra segundo sua vontade, com
formas que são constantemente remanejadas para
evocar as suas ricas imagens mentais, no qual ex-
pressividade e concisão se harmonizam como nunca.
Passados mais de dez anos de sua viagem, o artista
confessou ter finalmente conseguido liberar em seus
murais de papéis recortados a noção de espaço ex-
pandido vivenciada no Taiti. Matisse, em sua melhor
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Matisse, The Master. A Life of Henri Matisse - The

Conquest of Colour, 1909-1954, de Hilary Spurling.

Editora Hamish Hamilton. £ 25.

Matisse, Une Seconde Vie. Museu de Luxembourg (19, rue

de Vaugirard, 75.006, Paris, França, tel. 00++/33/1/4234-
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