
M 1905, UM GUARDA de mu-
seu que patrulhava a Alte
Pinakothek, em Munique,
percebeu que um dos qua-
dros tinha mudado desde a
última vez que o avistara. Os
olhos do autorretrato de Al-

brecht Dürer, os mais famosos da arte ale-
mã, tinham perdido o penetrante carisma.
Pequenos rasgos ferozes foram descober-
tos nas pupilas. Provavelmente tinham si-
do feitos com um alfinete de chapéu, e a
pessoa que atacara a pintura bem poderia
ter usado uma arma fácil de esconder. Al-
guém invisível, que jamais seria apanha-
do, tentara apagar os olhos de Dürer.

Os olhos de Dürer, dizemos, sem dis-
tinguir entre o pintor e seu autorretrato.
Fazemos o mesmo com os retratos. Mona
Lisa é como chamamos a pintura e a mu-
lher que posou para Leonardo. Mas isso
parece mais natural com os autorretra-
tos, pois o artista e o modelo são o mes-
mo. E no caso do autorretrato de Dürer,
de 1500, um se tornaria a contrapartida
do outro, como nunca antes na pintura.

Essa antiga imagem de um homem
com cabelos prodigiosos e olhos alar-
mantes foi beijada e rasgada, um ícone.
As mulheres a amaram como a um ho-
mem. A escritora alemã Bettina von Ar-
nim mandou fazer uma cópia para fins
privativos: Mas estava apaixonada pelo
retrato ou pelo homem, ou pela idéia de
um artista capaz de criar tal imagem?

Na infância, uma amiga me trouxe de-
zenas de cartões-postais de antigos mes-
tres. Um dos retratos era esse Dürer. Mo-
derno demais para ter sido pintado tanto
tempo atrás, vital demais para ser preso



atrás de um antigo verniz, o quadro ca-
tivava com o olhar de um brilho frio. Ele
me tornou consciente, pela primeira vez,
de que as pessoas nas pinturas poderiam
ser tão excitantes quanto as da vida. A
arte, tão poderosa quanto a realidade.

Essa troca que o autorretrato produz,
colocando o observador na posição do
artista, vendo-o como ele via a si próprio,
ou queria ver-se, é única e humana. Por
que Dürer foi cegado? Por causa da ma-
neira como olhava para o atacante. Por
causa do "olhar penetrante de Dürer". O
artista como sua própria obra-prima.

Nos retratos, há a sensação de es-
tarmos face a face com outra pessoa an-
tes que ela volte a ser uma imagem. Os au-
torretratos vão além. Não importa quanto
mostrem da aparência externa. Podem ser

imaginativos, lisonjeiros ou, como é o ca-
so de Rembrandt, nunca o mesmo de um
quadro para outro. Mas sempre oferecem
um tipo especial de verdade interior.

Quando Edvard Munch pintou Autor-
retrato no Inferno, em 1893, no qual apa-
rece até a cintura em tinta sulfúrea, não
descreveu apenas a angústia solitária de
ter sido abandonado por uma amante e
ter apontado uma arma para si mesmo,
errando o alvo. Ele emitia um j'accuse
público. Carta de amor, declaração de
missão, nota de suicida. O autorretrato
comunica seu próprio lado da história.

Por que os artistas decidem se mos-
trar, para começar, expondo-se a acusa-
ções de narcisismo entre críticos que
parecem confundir autorrepresenta-
ção com auto-observação? Nunca hou-

ve muito dinheiro ou glória nisso. Os
autorretratos, ao contrário dos retratos,
raramente são encomendados ou elo-
giados como o ponto alto da carreira de
um artista, mesmo que sejam de Rem-
brandt ou Diego Velázquez, dois artis-
tas do século XVII. Mas com freqüên-
cia são lembrados de maneiras mais ín-
timas. Francisco de Goya pintou a si
mesmo durante o século XVIII nos bra-
ços do médico que o salvou da morte,
um gesto de gratidão. Bartolomé Este-
ban Murillo pintou um século antes um
autorretrato a pedido de seus filhos, pa-
ra viver entre eles após sua morte.

Os autorretratos tornam os artistas
presentes como a personificação de sua
arte. Isto parece muito claro e sucinto.
Mas muitas vezes eles só o fazem pa-
ra perguntar quem ou o que é essa pes-
soa olhando a partir do espelho, como é
alarmante estar só, como é difícil repre-
sentar ou apenas ser você mesmo.

A única coisa que sei com certeza são
as exatas circunstâncias em que um au-
torretrato foi feito, mas minha sensação é
de que alguma coisa na experiência dessa
artista pode falar uma verdade universal.

Ela foi minha mãe, Elizabeth Cum-
ming, que estudou pintura no College of
Art de Edimburgo pouco depois da Se-
gunda Guerra Mundial, rodeada por ho-
mens que lutaram nessa guerra, muitos
deles ainda de uniforme diante do cava-
lete. Comparada a esses heróis que ha-
viam visto e modificado o mundo, ela
achava que não conhecia nada mais
significativo que ela mesma. Certa noi-
te, quando todos os outros haviam ido
para casa, ela pegou uma tela e fez um



autorretrato em segredo. Havia mais con-
vicção naquela imagem, ela disse, do que
em todas as maçãs amontoadas e os nus
que tinha pintado. Ela havia se tornado re-
al para si mesma, momentaneamente.

Os autorretratos se situam na mesma
relação, uns com os outros, que os seres
humanos. Possuidores de um ser, mem-
bros da mesma raça infinitamente va-
riada, necessitados de uma afirmação
semelhante à que fez a artista italiana
Artemisia Gentileschi. Em 1638, pintou-
se trabalhando, ao contrário do que fa-
ziam as poucas artistas de seu tempo.

Se uma coisa conecta os autorretratos
tão distintos quanto os de Lucian Freud,
Jacques-Louis David ou Philip Guston,
para mim, é que o comportamento das
pessoas nos autorretratos tem a estranha
tendência de refletir o comportamento
das pessoas na vida. Poderíamos dizer
isso também sobre os retratos, mas não
é tão fácil pensar em um retrato em que
o modelo corte seu rosto, puxe seu cabe-
lo, olhe fixamente para um espelho em
descrença ou recue francamente dele;
menos ainda em que o modelo esteja se
masturbando, como Egon Schiele, ou, co-
mo Tracey Emin, rolando completamen-
te nua em dinheiro. Também não há mui-
tos retratos que expressem o que é viver
profundamente na mente do modelo. A
profundidade do conhecimento de Rem-
brandt não é uma ilusão. A mente de Van
Gogh pulsa como suas pinceladas. Velás-
quez sente a brevidade de nossa vida sob
o sol como poucos outros pintores.

Todos temos um ser íntimo e uma
existência pública, por mais limitada
que seja, e há uma exigência diária de
que apresentemos algum tipo de face ao
mundo. A idéia de ter de criar uma face
definitiva para o tempo todo poderia fa-
zer até um extrovertido vacilar, por is-
so não surpreende que o medo do palco
seja tão comum, ou que muitos artistas
produzam autorretratos em série como
se dessem a si mesmos mais uma chan-
ce. A oportunidade de se expor total-
mente, como não é possível na vida, tem
um apelo óbvio e um terror. O mais pun-
gente autorretrato que conheço é o de
Annibale Carracci, que se expõe em um
autorretrato inacabado, um pedacinho
de tela pintada sobre um frágil cavalete
no escuro: está lá e não está, como todos
os homens uma obra em progresso.

Os historiadores da arte não se preo-
cupam muito com o poder da arte de

comover, excitar ou perturbar; mas é
difícil pensar em um artista, mesmo do
século passado, cujas ambições sejam
exclusivamente formais.

O autorretrato oferece um exemplo
perfeito dessa dicotomia. Os historia-
dores às vezes o tratam como um gra-
veto remoto e insignificante do ramo
muito maior do retrato, encontrando
nos autorretratos a representação co-
letiva de uma profissão, uma maneira
de assinar obras, anunciar o estilo. On-
de não há evidência escrita, eles igno-
ram seu conteúdo humano.

Não consigo ver os autorretratos de
Rembrandt somente em termos do mer-
cado de arte da Holanda do século XVII,
assim como não posso olhar para o au-
torretrato de Dürer, de 1500, mesmo
depois que os historiadores tentaram
extinguir seu fogo com explicações
teológicas, e não me surpreender. Es-
ses autorretratos têm o mistério hu-

mano como parte de seu conteúdo.
Um teste peculiar para o artista, que

tem de encontrar algum tipo de ser pa-
ra representar, peculiarmente rico no
autoconhecimento sobre o qual po-
de se basear, o autorretrato produz al-
gumas das pinturas mais profundas e
avançadas da arte. Mas seu apelo nun-
ca é apenas visual. Os autorretratos co-
locam o espectador exatamente onde
esses artistas estiveram um dia, con-
templando a si mesmos, uma experi-
ência que ecoa a cada tentativa de en-
tender a si próprio. Eles viram o sujeito
do avesso, refazendo-o como uma trin-
dade indivisível: aqui está a obra de ar-
te, a imagem do criador, mas também a
verdade de como ele ou ela desejavam
ser vistos, como eles escolheram - as- ,
sim como todos devemos escolher
apresentar-se ao mundo.
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