
comum, a partir do Renas-
cimento, um artista fazer
um ou dois autorretratos
ao longo de sua carreira. Na
trajetória do artista holan-
dês Rembrandt, nascido em
1606, este gênero da arte foi

uma obstinação que marcou toda sua vida.
Rembrandt fez mais de cem autorretra-

tos. O primeiro foi feito por volta de seus
20 anos e o último próximo de sua morte,
aos 63 anos de idade. O registro de sua vi-
da através de suas pinturas é um rico per-

curso deixado para a história da arte. Suas
autorrepresentações compõem um diário
pessoal feito exclusivamente de imagens.
Imagens que retratam ao mesmo tempo
suas alterações físicas, emocionais e tam-
bém de estilo e técnica.

Passando do garbo e da arrogância re-
tratados na sua juventude para uma fisio-
nomia mais serena (ou seria triste?) nos
últimos anos de sua vida, Rembrandt ex-
põe suas angústias e conquistas da ma-
neira que melhor sabia: pintando.

E claro, Rembrandt passou por muitas

histórias em sua vida, como todos pas-
sam: histórias tristes (morte da esposa
e do filho, perda de patrimônio) e histó-
rias de felicidade (seu reconhecimento,
o prazer de pintar). Estes momentos dei-
xam marcas e o artista procurou captar
seu estado de espírito como um desafio
a mais da pintura. Ao observarmos seus
autorretratos sentimos como se o tivés-
semos conhecido, seu olhar penetrante
acrescenta à pintura calor humano e um
realismo não de heróis ou grandes ho-
mens famosos, mas do cidadão comum.



No Brasil, assim como na Europa, vá-
rios artistas se arriscaram em algum mo-
mento de sua carreira a registrar sua pró-
pria imagem em uma tela de pintura ou
uma escultura: Tarsila do Amaral, Di Ca-
valcanti, Cândido Portinari, Lasar Segall,
entre outros modernistas criaram seus
autorretratos. Neles é possível reconhecer
as marcas pessoais de cada estilo.

Se tomarmos o conceito ao pé da letra,
nosso maior autorretratista seria Eliseu
Visconti, pintor nascido na Itália que pas-
sou a vida no Brasil onde morreu em 1944.
Visconti é considerado um artista funda-
mental para o surgimento da arte moder-
na no Brasil e de grande influência estéti-
ca na radicalização que despontaria com a
Semana de Arte Moderna em 1922.

O AUTORRETRATO
NA ARTE CONTEMPORÂNEA
Não é possível falar de autorretrato na con-
temporaneidade com um olhar voltado aos
preceitos renascentistas. Se o próprio con-
ceito do que é e o que não é arte passa a ser
questionado, imagine os limites de um gê-
nero artístico como o autorretrato, tão inti-
mamente ligado ao autor da obra.

Não são poucos os artistas contemporâ-
neos que utilizam a autoimagem como ei-
xo reflexivo em suas trajetórias poéticas.
As fotografias da artista norte americana
Cindiy Sherman registram sempre a ar-
tista em diferentes situações. Uma das su-
as primeiras séries de imagens apresentava
a artista retratada em cenas de filmes que
nunca existiram. Passando por diferentes
estilos e estéticas cinematográficas, tais ce-
nas confundem o espectador ao represen-
tar instantes de seqüências ao mesmo tem-
po familiares à memória, mas nunca vistos.
Sherman também utilizou seu corpo como
suporte para releituras de grandes obras de
séculos passados, como as pinturas de Ca-
ravaggio e Goya. Memória coletiva e iden-
tidade pessoal são campos percorridos pe-
la artista, que simultaneamente dissolve e
embaralha seus limites.

Outra produção fundamental ao se fa-
lar de autorretrato na arte contemporâ-
nea é o trabalho da dupla inglesa Gilbert e
George. Os dois artistas trabalham juntos
há mais de 40 anos. Sua produção transita
entre as mais variadas técnicas, passando
de fotografias em grandes formatos para
performances, desenhos e videoinstala-
ções. O distanciamento e a impessoalida-
de dos artistas em suas obras dilui a indi-
vidualidade de cada um, bem como funde
criadores e obra em uma mesma coisa.



Irônicos e com uma clara influên-
cia da Pop Art, a dupla costuma provo-
car com suas imagens os mais diferentes
segmentos da sociedade, tendo sido ta-
chados de escatológicos e blasfemos.

DELICADEZA E FRAGILIDADE
Se o autorretrato for pensado a partir da
sua idéia original, ou seja, um trabalho
dotado de uma intensa carga de autorre-
flexão, não se deve limitar o conceito ex-
clusivamente a uma forma de imagem
que pressupõe uma imagem realista do
rosto do artista. Mais do que represen-
tar o próprio rosto, é a intensidade auto-
biográfica de uma obra que constitui sua
força conceituai de autoimagem.

Pensando na obra de arte como repre-
sentação da vida na contemporaneidade,
o melhor paralelo com a intensidade dra-
mática dos autorretratos de Rembrandt
seria o artista José Leonilson (1957-1993).
Segundo a crítica de arte Lisette Lagnado,
cada peça realizada pelo artista é constru-
ída como uma carta para um diário ínti-
mo. Em seus desenhos e bordados, figu-
ras e palavras compõem notações pesso-
ais de uma vida que se apresentaria, nos
últimos anos na sua vida, como a crônica
de uma morte anunciada, já que era porta-
dor do vírus HIV. A delicadeza e a fragili-
dade sempre contundente em seus traba-
lhos surgem de maneira ainda mais inten-
sa, acrescidas de diferentes alegorias cris-
tãs e procedimentos médicos que apon-
tam, em suas últimas obras, uma leveza ao
mesmo tempo irônica e espiritualizada.

Diagnosticado como paranóico-esqui-
zofrênico, Arthur Bispo do Rosário pas-
sou mais de 40 anos internado na colônia

Juliano Moreira, no Rio de Janeiro. É lá
que produziria sua obra, variando entre
a construção de objetos feitos com ma-
teriais encontrados na colônia, como co-
pos, botões e colheres, ou realizando bor-
dados criados com os fios azuis desfiados
dos uniformes dos internos. Sua intenção
era preparar sua indumentária para o Dia
do Juízo Final. De acordo com seus de-
poimentos, neste dia ele se apresentaria
a Deus como representante dos homens
e das coisas da Terra. Um de seus traba-
lhos de maior impacto visual é o manto
no qual bordou o nome das pessoas que
deveria lembrar de intervir junto a Deus.
A descoberta da obra de Arthur Bispo do
Rosário causou um forte impacto na pro-
dução e reflexão sobre arte no Brasil, in-
fluenciando decisivamente, entre outras,
a poética do próprio Leonilson, que en-
xergava na obra de Bispo um vasto cam-
po para ser explorado.
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