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Quando se fala em Claude Monet, a maioria das pessoas visualiza pinturas impressionistas 
repletas de cor e formas difusas, imagens de montes de feno, vistas da catedral de Rouen ou 
do rio Tâmisa. 
 
Mas uma exposição inaugurada na terça-feira na Royal Academy de Londres afirma apresentar 
uma faceta totalmente nova do artista: a de desenhista --um aspecto pouco conhecido de seu 
trabalho, que o próprio Monet queria ocultar do olhar público. 
 
"O Monet Desconhecido: Pastéis e Desenhos" traz trabalhos feitos sobre papel e em sua 
maioria desconhecidos do grande público, desde caricaturas desenhadas a carvão e vinhetas 
de paisagens, até pastéis belos e desenhos de pinturas feitos para fins de publicidade. 
 
"Este é um artista cujo lado de desenhista desconhecemos", disse James Ganz, co-curador da 
exposição. 
 
Cercado por alguns dos primeiros desenhos de Monet, feitos quando ele vivia em Le Havre, 
região norte da França, Ganz disse a jornalistas: "Monet foi um jovem totalmente obcecado 
por desenhar." 
 
MaryAnne Stevens, curadora sênior da academia, acrescentou: "Talvez se pense que já foi 
feito tudo sobre o impressionismo, em geral, e Monet em particular, mas estamos 
apresentando uma exposição reveladora e fascinante." 
 
Richard Kendall, outro curador da exposição, disse que alguns dos melhores trabalhos de 
Monet foram desenhos e pastéis pouco conhecidos. 
 
Ele destacou uma série de três pastéis de um céu mutante, passando de uma cena sombria e 
tempestuosa até outra em que o sol irrompe por trás de uma nuvem que se desfaz. 
 
"São como quadros de um filme", disse ele. "Foi algo realmente radical para ter sido feito pelo 
artista aos 25 anos de idade." 
 
Quando Monet chegou a Londres, em 1901, seus materiais de pintura ainda não tinham 
chegado, então ele criou mais de 20 pastéis de vistas do rio Tâmisa. Os pastéis dão pistas de 
como ele, mais tarde, iria pintar as mesmas cenas. 
 
Uma razão pela qual os desenhos de Monet, que o artista continuou a fazer durante toda sua 
carreira, são tão pouco conhecidos é que ele passou boa parte de sua vida desmentindo o 
papel que os desenhos exerceram em seu trabalho. 
 
Monet queria que suas pinturas fossem vistas como algo mais impulsivo e espontâneo do que 
realmente eram, em muitos casos. 
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