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Brasil receberá mostra inédita com 193 das 25 mil fotografias feitas no ateliê do artista, além de 
esculturas até hoje só exibidas na França.  
 
O escultor Auguste Rodin (1840-1917) tem praticamente a idade da fotografia. Daí o espanto dos 
pesquisadores ao descobrirem em caixas de desenho guardadas no Museu Rodin pelo menos 25 
mil retratos de sua obra, realizados em grande parte por encomenda do escultor. O material foi 
visto uma vez pelo público francês, em 2007. E só deve participar de mais duas exibições: as 
imagens terão de voltar para a escuridão total por pelo menos cinco anos, para não degradar. A 
próxima mostra será realizada na Casa Fiat, em Belo Horizonte, a partir de 13 de agosto e em 27 
de outubro seguirá para o Masp, em São Paulo. Por causa do trânsito de obras facilitado pelo Ano 
da França no Brasil, o país recebe 193 fotografias desse conjunto e, com elas, esculturas que 
nunca haviam deixado o perímetro do museu. 
 
"Nunca esse grupo de trabalhos havia sido reunido. Esta exposição é mostrada pela primeira e, 
provavelmente, última vez, em razão da fragilidade das obras", afirma Hélène Pinet, curadora da 
exposição concebida pelo Museu Rodin, que, na versão brasileira, será ainda acompanhada de 22 
esculturas, várias delas monumentais, como "Les Trois Ombres" (As três sombras). A obra nunca 
saiu de Paris desde sua criação, em 1904. E deixou o Museu Rodin uma única vez para ser 
mostrada no Museu de Luxemburgo, também em Paris. Duas outras peças, das mais 
representativas de Rodin, viajam pela primeira vez desde que foram realizadas: "Les 
Bénédictions", peça de mármore feita entre 1896 e 1911, e "Eternel Printemps", bronze 
concebido em 1886. Na versão original da exposição "Rodin Do Ateliê ao Museu", realizada no 
Museu Rodin há dois anos, a ala escultórica era composta por um mármore e alguns gessos. Lá, 
o público podia se deslocar dentro do museu para ver as peças que deram origem às imagens 
encontradas nos anos 70. "O projeto foi reconsiderado na sua versão brasileira para permitir a 
compreensão do diálogo entre escultura e fotografia, que é feito diretamente na presença das 
obras", explica a curadora. 
 
Uma foto de 1884 realizada por Charles Bodmer mostra "Eternel Printemps" ainda em gesso, no 
meio das prolongadas fases de criação de Rodin. A cena é de ateliê, cenário da produção da maior 
parte dos fotógrafos contratados pelo artista, que também aparece em muitas imagens. 
 
A montagem brasileira vai aproximar as reproduções das esculturas com as quais se relacionam 
tanto as dos fotógrafos de bairro que o escultor contratava e dirigia muitos deles anônimos 
quanto as assinadas por fotógrafos experimentais que buscavam em Rodin a fonte para 
desenvolver seu trabalho autoral. 
 
Existem retratos realizados desde os anos 1880. As reproduções mais experimentais, contudo, 
são feitas principalmente a partir de 1890, quando Rodin já era um artista conhecido e se 
preocupava com a imagem pública de sua produção. É o momento em que ele, em uma 
estratégia hoje banal, mas visionária para a época, impunha à imprensa e aos críticos a imagem 
que queria que o mundo tivesse de sua obra. 
 
"Rodin nutriu o discurso da sua obra fornecendo imagens fotográficas diferentes para críticos e 
escritores", conta a curadora. "Quando trabalhou com [Eugène] Druet, criou imagens que já 
eram uma interpretação, mas se tornaram fonte de conhecimento e leitura da obra." Quando o 
poeta e escritor Rainer Maria Rilke, autor da primeira monografia sobre o escultor, descreve as 
mãos de Rodin relata a também pesquisadora, ele não descreve as mãos do artista, mas as 
fotografias de suas mãos. 
 
Druet é o autor de uma das ampliações mais impressionantes da exposição, o tríptico "Les 
Bénédictions en Marbre", realizado por volta de 1908. A imagem azulada, dividida em três partes, 
é maior que a escultura retratada, com mais de 2 metros em sua maior altura. Ele é conhecido 
entre os pesquisadores como o fotógrafo que chegou mais perto do que Rodin queria na 
interpretação de seu trabalho. A partir de 1898, suas fotografias são publicadas na imprensa 
pelos críticos de arte. São também largamente usadas em livros sobre Rodin na entrada do 



Novecento o próprio Rilke, na 
segunda edição de "August 
Rodin", de 1907, 
acrescentou 
imagensrealizadas pelos 
fotógrafos que trabalharam 
com o escultor nesse 
período, algo que não se vê 
na primeira impressão do 
livro. 
 
A partir de 1900, Rodin entra 
em contato com fotógrafos 
ligados à pintura, profis-
sionais que passam a 
trabalhar os aspectos 
formais da imagem, 
transpondo o limite do 
registro, função da fotografia 
até então. Na exposição, 
esse grupo é representado 
por Gertrude Käsebier, Jean 
Limet e Edward Steichen, 
além dos ingleses Ste-phen 
Haweis e Henry Coles, que 
passam um ano com o 
escultor em uma pesquisa 
com luz de resultado 
vanguardista, mesmo para a 
fotografia experimental do 
período. 
 
Pintor e gravador, Limet 
tornou-se fotógrafo por 
influência de Rodin. São do 
artista as reproduções com 
tonalidades que atenuam 
contornos, acentuando ou 
apagando alguns detalhes, 
como a cor na pintura. 
 
Mas a obra mais 
transcendente da exposição 
é a série de "Balzac, Open 
Sky". O trabalho de 1908 de 
Steichen cuja reprodução 
não é permitida foi o que 
seguramente superou a 
linguagem fotográfica. O 
projeto do fotógrafo ame-
ricano, algo bem mais 
próximo do cinema e da 
instalação, era para Rodin a 
chave que "permitiria que o 
mundo entendesse" seu 
Balzac. Para realizar a série, 
Steichen passou duas noites 
no jardim de Meudon, 
fotografando com lente 



aberta a incidência da luz da Lua sobre a soturna escultura de Rodin. As imagens são resultado do 
deslocamento da câmera, acompanhando o trajeto da Lua. Para a versão brasileira, elas estarão 
montadas ao lado da última versão da escultura em homenagem ao escritor Honoré de Balzac, 
que hoje pertence ao jardim do Museu Rodin. 
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