pintura do artista
francês Henri Matisse (1869-1954) agrada e alegra até mesmo
os olhares e corações
mais melancólicos. A
radiância das superfícies, a exuberância iluminada das cores,
as formas livres no espaço, ocupando planos flutuantes, a fluidez quase miraculosa no traçado das figuras reduzidas ao essencial, tudo isso cativa os sentidos com
uma força de atração similar à harmonia
perfeita de uma seqüência musical.
Exemplares das técnicas não usuais e
das incomparáveis figurações de Matisse encontram-se especialmente em Luxe, Calme et Volupté (Luxo, Calma e Volúpia, 1904-1905), Le Bonheur de Vivre
(A Alegria de Viver, 1905-1906), La Danse (A Dança, 1910). Em Luxo, Calma e Volúpia, embora ainda sob a influência do
neoimpressionismo, especialmente do
pontilhismo, a proeminência da cor e da
luz irradiante, a simplificação do traço e
dos volumes, no uso mínimo de detalhes
realistas, já apontam para as marcas inconfundíveis de seu estilo.
O título da obra copia o refrão de um
poema de Baudelaire, L'invitation au
Voyage (Convite à Viagem, 1857), no qual,
para celebrar o esplendor da vida, o poeta convida sua amada para uma viagem a
um lugar imaginário de luz dourada, ar
perfumado, cuja linguagem é suave e secreta, enfim, um lugar de beleza para a
fusão de todos os desejos. Replicando na
arte visual o que as palavras do poema
ensejam transmitir, a pintura em si está
impregnada do hedonismo lânguido e sinuoso do motivo que ostenta.
Para alguns críticos, Matisse travou
uma batalha edípica com o pintor também francês Paul Cézanne (1839-1906).

parte pela coleção do Museu Matisse, em
Le Chateau-Cambrésis, cidade natal do artista, e do Museu de Arte Moderna do Centro Georges Pompidou, em Paris.
Mais rico que verificar a transgressão
dos fauves será a repercussão na seqüência da trajetória do pintor, sua contemplação da natureza. Ele se lança à escultura
e à gravura, requisitadas para nus femininos preparatórios aos óleos de sensuais
odaliscas da década de 20, representados
nesta mostra por trabalhos como o bronze
Jeannette IV, de 1911, e a água-forte Nu na
Poltrona, de duas décadas posteriores.
Para compreender como o pintor engendrará, a partir da virada dos anos 10 para os
20, seu peculiar universo ao mesmo tempo
indômito na forma e leal no que toca aos
princípios, o ideal é recorrer aos seus Escritos e Reflexões sobre Arte. Trata-se de um
compêndio lançado aqui pela editora Cosacnaify, com textos do próprio artista e de
estudiosos. No mais notório, Notas de um
Pintor, ele sintetiza seu credo na pintura e
toca na condição decorativa dos elementos
presentes nas telas que em seu caso nunca se prestou ao superficial, mas sim a um
conforto aos olhos. Para Matisse, a pintura
deveria ser tão sedutora e confortável como
uma aconchegante poltrona. "A expressão,
para mim, não reside na paixão que refulge num rosto ou se afirma num movimento violento", diz. "Uma obra comporta uma
harmonia de conjunto: qualquer detalhe
supérfluo ocuparia, no espírito do espectador, o lugar de outro detalhe essencial."
Para perceber na prática essa teoria, e
Matisse rejeita leituras arrogantes de sua

Uma das longas
jornadas no estúdio
com suas modelos
teria levado a senhora
Matisse a pôr fim
a uma união de
quatro décadas

obra, bastará vislumbrar coloridos óleos
sobre tela como Interior em Nice - A Sesta, pintado em 1922, e um dos destaques
da seleção. No título já se encontra um dos
temas preferidos de seu repertório, o interior de quartos e salas, e que, semelhante ao amigável rival Picasso, tendia à natureza-morta e às figuras femininas. O interior, para Matisse, tinha o sentido do recolhimento que ele sempre buscou.
Recolhida, está uma dessas mulheres,
vestida de alvo branco, sentada numa saleta adornada de papel de parede, cortinas e
tapetes ricamente estampados, decorada
com vasos de flores, janela aberta para o
horizonte e o mar, num vivido contraste
com a temperatura de inverno, estação que
detestava. O artista, nessa ambientação que
contemplava o decorativo, deixava aflorar
o menino que se encantou com a técnica da
mãe na pintura em porcelana e teve
olhar curioso para conhecer a tradição

da indústria têxtil da cidade onde cresceu.
Essa busca incessante pela beleza levou
o artista a terras distantes e a curiosos cuidados ao pintar modelos que para ele posavam, observadas em Lorette com Xícara de
Café, de 1917, e Moça com Peliça Branca, de
1944. Certa vez, no Marrocos, país marcado pela lei do véu em que só prostitutas poderiam se desnudar a um pintor, Matisse
recorreu a uma, mas ironicamente a representou vestida. Sua prudência teria o sentido de oposição às mulheres nuas ocidentais
pintadas no mesmo período em telas como
A Alegria de Viver. Não foi por vergonha
pudica, a julgar por suas odaliscas de seios
de fora, sedutoras numa chaise-longue, como em Odalisca com Calça-Culote Vermelha, de 1921. Nesse caso, como o espectador
poderá apreciar, a curiosidade é outra.
Estudiosos tratam essas representações
como ficção, pois Matisse teria trabalhado
com modelos francesas num cenário de
harém montado em seu apartamento de
Nice. De qualquer forma, sua busca pela perfeição não arrefecia. Registrar essas
mulheres poderia exigir sessões extenuantes de estúdio, e uma dessas jornadas teria contribuído para que a senhora Matisse colocasse fim num casamento de quatro
décadas. Além, claro, da discórdia provocada por uma jovem órfã acolhida pela família e que se tornaria assistente e modelo
do pintor até o fim de sua vida. Mesmo debilitado por um câncer que o deixou na cadeira de rodas, Matisse se lançou num último projeto ousado, a hoje famosa Capela
do Rosário, em Vence. Encerrou ali sua figura artística, "imóvel e eterna como o Espírito Santo", ainda no dizer de Argan. •

Outros críticos afirmam que os quadros
de Cézanne serviram a Matisse como
talismãs. Seja como for, Cézanne consagrou mais de duas centenas de pinturas,
aquarelas e desenhos ao tema dos(as)
banhistas. Seguindo a evolução de suas
composições, os elementos realisticamente descritivos foram desaparecendo
em prol da construção dos planos.
A Alegria de Viver é nitidamente inspirada nos(as) banhistas de Cézanne. Por levar a limites ainda mais radicais o desdém ao realismo, esse quadro
de Matisse foi mal recebido pela crítica. A autonomia das cores, sem correspondência com a realidade, e as figuras
brancas e vazias feriam o formalismo
conservador dos críticos da época.
Indiferente aos julgamentos externos, Matisse estava na realidade seguindo os ditames internos de sua
obra. Mais forte do que a influência de
Cézanne é a continuidade que transparece entre Luxo, Calma e Volúpia e
A Alegria de Viver. A voluptuosidade,
já insinuada na primeira, veio alcançar seu clímax em A Alegria de Viver,
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na qual a opulência mansa das cores e
das formas e a leveza curvilínea dos volumes realizam a proeza de fundir o visual e o visceral. Isso traz ao observador a alegria entregue a si mesma do
ver, simples e completamente ver com
olhos livres aquilo que a pintura, na sua
natureza de pintura, tem a dizer.
EVOLUÇÃO INTERNA
O que era um detalhe no centro e ao fundo de A Alegria de Viver transformou-se
em uma pintura autônoma em A Dança,
o que evidencia mais uma vez o processo de evolução interna da obra de Matisse, que, aliás, é característico de todo
grande artista. Entre os mais conhecidos dos seus quadros, cinco figuras corde-rosa forte dançam sobre fundo verde
e azul, formando um círculo de movimento flutuante e ligeiro. As figuras humanas, puras formas do ritmo, fisgam e
absorvem o olhar do observador, paradoxalmente um fisgamento doce e leve,
tão inebriante quanto a própria dança.
A experiência do olhar demoradamente absorvido no quadro pode levar

às lágrimas, não pela beleza, pois esta
nem sempre comove, mas pela verdade
encarnada da dança no seu ato de ser.
Tanto quanto outras, ou talvez mais do
que outras obras de Matisse, essa pintura abre nossos olhos, embebeda nossa alma e confunde nossa mente. Fica
patente que nela se fazem presentes,
como em toda grande arte, dois esforços: o intenso esforço do fazer e, então,
o esforço de ocultar o esforço. Tudo parece tão simples, o mundo desaparece,
tudo se apaga, exceto as cores, para deixar a dança acontecer no átimo de sua
verdade. Não parece vir do acaso a lenda de que Pablo Picasso tremeu de ciúmes diante das telas de Matisse.
O efeito de fascínio que as telas de
Matisse provocam logo à primeira vista já é suficiente para que sejam inseridas entre as mais importantes do século XX. Entretanto, a compreensão e
apreciação mais profundas de sua arte
implicam inseri-la no contexto histórico da arte moderna que vai da emergência do impressionismo entre 18681885 e Cézanne até o neoplasticismo de

O fascínio que as
telas de Matisse
provocam as coloca
entre as mais
importantes
do século XX
Olhar livre. Sem corresponder
à realidade, Alegria de Viver
(ao lado) é inspirada nos(as)
banhistas de Cézanne (à esq.)

Piet Mondrian e o abstracionismo informal de Jackson Pollock.
RUPTURAS E RECONSTRUÇÕES

Simplificando: pode-se afirmar que a
história da arte moderna correspondeu
à ruptura contínua e crescente da dependência e correspondência da imagem pictórica e escultórica aos objetos
do mundo. Os impressionistas criaram
uma nova ordem de visualidade baseada nas impressões coloristas constantemente mutáveis. Os neoimpressionistas, especialmente Seurat, transformaram a decomposição das cores impressionistas num sistema teórico, enquanto Van Gogh, desligando as cores do materialismo das coisas do mundo, elevouas a uma potência elementar de expressão. Gauguin, por sua vez, simplificou as
cores decompostas de forma impressionista em grandes decorações de planos.
Em 1903, agrupados em torno de Matisse, os fauves (significando selvagens)
intensificaram a independência do quadro da descrição objetiva, a favor das cores que irradiam como potência autôno-

ma das formas. Em 1905, os expressionistas alemães proclamaram o "olhar interno" para dar expressão aos efeitos dramáticos que a aparência do mundo desperta no artista. A partir de 1907, seguindo o caminho já aberto por Cézanne, o
cubismo criou uma nova construção objetiva da realidade na análise dos objetos
visíveis segundo as formas geométricas
fundamentais que lhe estão subjacentes.
A partir de 1910, o futurismo começou
a empregar a representação simultânea
cubista para fazer realçar o dinamismo
moderno. Ainda nesse mesmo ano, 1910,
Kandinski pintou sua primeira improvisação completamente despojada de qualquer referencialidade externa. Da busca
de uma nova objetividade, surgiram tanto as experiências sensíveis de Paul Klee
quanto o realismo mágico de De Chirico.
Desde 1916, o movimento surrealista isolava e fragmentava os objetos do
mundo, gerando justaposições oníricas.
O grupo Dada já anunciara a desconstrução da lógica para a libertação do inconsciente. Nos achados enigmáticos de
Duchamp, nas montagens de material

de resíduos de Schwitters e nas fotografias e gravuras feitas pelo sistema de colagem de Ernst buscava-se a combinação do real com o inconsciente.
Paralelamente, a pintura abstrata sistematizou-se na pintura absoluta
com influência do suprematismo russo de Malewitsch, no construtivismo
de Tatlin e Lissitzky e no movimento
holandês chamado de Stijl, com Mondrian e Doesburo. Esse último movimento elevou a autonomia do quadro
acima da abstração por meio da eliminação do expressivo e emocional em
benefício do geométrico-construtivo.
Nos anos 1940, surgiu em Nova York
o expressionismo abstrato que havia se originado em Kandinski, Klee e
Miró e que soube levar a impulsiva espontaneidade da abstração expressiva
ao limite da radicalidade, alcançando
sua conclusão lógica. O mais conhecido dentre os expressionistas abstratos,
Pollock, criava suas pinturas de maneira intuitiva e improvisada, derramando tinta em uma tela colocada no chão.
Embora pareçam caóticas, essas telas
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Evolução
artística.
Em A Dança,
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verdade dos
movimentos

conseguem comunicar uma excitação
e uma pulsação interior.
Os movimentos e estilos vanguardistas, na sua exploração sempre inventiva e
surpreendente dos materiais constitutivos da arte pictórica, chegaram ao crepúsculo, nos anos 1950, quando a vida de Matisse também se aproximava do fim. Nesse
contexto, o que importa destacar é a marca
própria que o artista deixou impressa em
uma paisagem estética pluriforme.
Tanto quanto os outros vanguardistas, Matisse também rejeitou os sistemas de codificação do passado ocidental, mas, diferentemente de Picasso, sua
rejeição é despojada de agressividade ou
mesmo de ironia. Suas paisagens interiores e as vistas através da janela, que,
a par das mulheres tão lânguidas quanto plantas, figuram entre seus motivos
prediletos, são, antes de tudo, estados de
alma. Tudo muito íntimo e sedutor.
POETA DA PINTURA
Embora radicalmente original, sua arte
revela abertura e porosidade a uma multiplicidade de influências. Começou como impressionista, apaixonou-se temporariamente pelo pontilhismo, foi um dos
primeiros artistas a se interessar pela arte primitiva. Na Rússia, encontrou inspiração nos ícones. Nas lojas de Paris, des-

cobriu a escultura africana. As viagens
por ele realizadas em alguns momentos
de sua vida funcionavam como reeducações do olhar. Da apreciação da arte islâmica extraiu a estética cheia de vitalidade
e repetida variedade dos padrões dentro
de padrões. Seu líquido, límpido e sublime
Peixe Dourado (1911) está impregnado em
aromas chineses, persas e japoneses.
Suas telas são poemas sobre a pintura que fala da pintura, sobre a arte que
nasce da arte. Além disso, foi artista de
talento diversificado. Praticou pintura, escultura, litografias, murais, designs para tapeçarias, figurino, ilustração de livros e até mesmo arquitetura.
Em meio a tudo isso, inventou uma arte
de recortes e colagem que converte um
quase nada de linhas em uma plenitude
de formas. Enfim, uma arte que triunfa
sobre a luta por fazê-la e que resplandece acima do suor e das lágrimas.
Paul Valéry certa vez perguntou-se
por que um discurso político tem de ser
mais importante do que uma seqüência
musical. Em um mundo justo, a música
prevaleceria. Matisse viveu em tempos
trágicos, mas criou como se o mundo fosse justo e para torná-lo ainda mais justo.
Se na vida a felicidade teima em nos escapar, Matisse está aí como uma oferenda
da felicidade que a arte eterniza. •
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