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RESUMO

PINTO, Dalila dos Santos Cerqueira. Arquétipos e Memória: A Gravura de Marcelo
Grassmann . Orientadora: Maria Luisa Luz Távora. Rio de Janeiro: EBA/UFRJ, 2007.

Dissertação (Mestrado em História e Crí tica da Arte )

Trata a presente dissertação da análise da gravura do artista brasileiro Marcelo Grassmann
(1925

-

), como estudo das relações da Arte com as á reas da Psicologia Anal í tica e

Histó ria Cultural. Os conceitos da Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung permitem
identificar na gravura de Grassmann,

uma estruturação de formas e representações de

imagens arquetí picas, simbólicas, provindas do inconsciente coletivo, patrim ónio comum a

todos os homens. Deve-se à conceituação de nachleben e pathosformeln do historiador da arte
Aby Warburg, e o estudo dos arquivos da memória e a noção de engrama , a possibilidade de

estabelecer a ligação entre obras de arte de períodos diversos, artistas e é pocas históricas,
numa estrutura que hoje definimos como rede . Conte údos históricos e individuais,
preenchendo os arquétipos enquanto formas vazias são evidenciados na imagem . A pesquisa

apresenta Marcelo Grassmann como memoriador , elaborando nas xilogravuras, litografias e

gravuras em metal, a reconstrução pela mem ória. Resgate da histó ria de um passado
transformado em presente, no espaço privilegiado que é a Arte . O trabalho contribui com uma
visão interdisciplinar, na concepção de uma ciência da cultura.

IX

ABSTRACT

PINTO, Dalila dos Santos Cerqueira. Archetypes and Memory: The Marcelo Grassmann
Printmaking. Orientadora: Maria Luisa Luz Távora. Rio de Janeiro: EBA/UFRJ , 2007.

Dissertação (Mestrado em História e Crí tica da Arte )

This essay deals with the analysis of the brazilian artist Marcelo Grassmann engraving ( 1925

-

), as study of the relations of the Art with the areas of Analytical Psychology and Cultural

History. The concepts of the Analytical Psychology of Carl Gustav Jung allow to identify in

the Grassmann engraving, the structure of forms and archetypical representations of symbolic
images coming from the unconscious collective mind, that is common patrimony to human
being. Owing to the conceptualization of nachleben and pathosformeln of the art historian
Aby Warburg, and the study of the archives of the memory and the notion of engrama , the

possibility to establish the linking between works of art of diverse periods, artists and

historical times, in a structure that today we define as net. Historical and individual contents,

filling the archetype as empty forms are evidenced in the image. The research presents
Marcelo Grassmann as a memory rescuer, elaborating in the wood engravings, lithographies
and metal engravings, the reconstruction through the memory. It is the rescue of the memory

of the history of a past transformed into to present, in the privileged space that is the Art. The
work contributes with an interdisciplinary vision, in the conception of a science of the culture.
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1 - INTRODUÇÃO

Para al ém da discussão dos limites, que qualquer das técnicas de gravação e seus suportes
possam trazer, é na poética da gravura de Marcelo Grassmann, no que ela contém de mais
profundo e expressivo, que esta pesquisa se debruça e mergulha para estudo e análise: estudar

a obra gravada do artista Marcelo Grassmann, abordá-la enquanto campo simbólico das
formas na sua gravura como construção de imagens arquetí picas e investigar como se dá o
processo de atualização da história através da memória, em sua arte.
Pode-se imaginar tudo que já foi escrito: as homenagens, as reportagens, as entrevistas,

apresentações de exposições, artigos, e ainda assim trazemos outra abordagem de Grassmann .

Sua obra sempre foi tratada como espaço constru ído na ordenação de imagens anteriores.

Falou-se das brenhas misteriosas com que sua gravura nos envolve; estilo original , fantástico,

m ágico, surreal; falou-se mesmo da presença do passado e da atemporal idade da sua gravura .
O que mais caberia dizer? Sempre uma outra face aparecerá, se nos dispusermos a olhar com
atenção e com olhos de ver, a arte de Marcelo Grassmann .
r

E nosso objetivo com esta pesquisa, ampliar o estudo sobre essas abordagens que apenas
“ tateiam” a obra, sem de fato apreendê-la em profundidade. Acreditamos ser de relevâ ncia

pensar as relações da Arte com outras á reas, como a da Psicologia e da História, trabalhando
na concepção de uma ciê ncia da cultura.
As litografias, as xilogravuras, ou as gravuras em metal foram verdadeiros instrumentos,

meios de que o artista se serviu, para imprimir sua arte da memó ria, no campo da gravura
art ística brasileira e num â mbito maior, no universo da Arte.
Há sessenta anos, Grassmann cria esse mundo que seduz, fenô meno de zoomorfia, mundo
onde homem e animal se interpenetram e se fazem um só. Cavaleiros, monstros e donzelas, há

muito são os personagens desse mundo misterioso, arcaico, simbólico, atemporal . Um
universo fantástico, grassmanianno , feito de criaturas vindas de uma mem ó ria, cuja histó ria
não saberíamos relembrar, sem o auxílio de sua arte .
Para um recorte nesta grande história, poder
íamos escolher o período mais prof ícuo em
exposições ou na produção das obras, fizemos outra escolha. Nesta pesquisa sobre a obra do
artista, vamos a um outro caminho que ultrapassa um recorte temporal, de técnica, ou tem ática.

O foco sobre o qual trabalharemos sua obra será o da escolha que reivindica a presença das

á reas da Histó ria e da Psicologia, sob as quais ela será analisada. Assim priorizaremos a obra
de Grassmann sob o aspecto do atemporal, part ícipe de todos os tempos, de temática

compacta e conexa, em sua forma de se apresentar à nossa percepção. Para o Marcelo que

trabalha por impulso e, incansável, procura no exercício constante da gravura, entre chapas,

ácidos e buris, outra e ainda outra imagem, todos os tempos são sempre um só: aquele que vê

na criação, a forma de dizer sobre as ações expressivas do homem, tema de toda sua obra. É
ele mesmo quem diz: “ o artista tem um estranho poder sobre a vida. Cria sobre o nada, e isso
lhe dá a sensação de eternidade” . ( STEEN, 1995, p. 6 ). Sua obra tem girado em tomo do

mesmo tema e variações, todo este tempo e podemos perceber, com vigor e imaginação
renovados.

Grassmann em sua gravura constrói com a imaginação criativa, uma estruturação de formas e
representações de imagens arquet í picas, simbólicas, provindas do inconsciente coletivo,

património comum a todos os homens. Elabora a reconstrução da memó ria ocidental, para o
resgate da história de um passado transformado em presente, no espaço privilegiado que é a

Arte, hipótese que esperamos, fundamentada, vá abrigar toda a obra de Marcelo Grassmann .

No primeiro capí tulo, faremos uma breve biografia do artista, acentuando as etapas mais
marcantes para construção de seu trabalho. Estudos, influências e caminhos escolhidos.

Depoimentos do artista completarão e enriquecerão esta etapa da

pesquisa,

com seus

comentários sobre a arte da gravura, gravadores e processos de gravação. Abordaremos ainda
o fantástico e o grotesco em sua arte, e o estranhamento que nos causa suas imagens.

Como situar Marcelo Grassmann? Se por um lado, de início, a linha moderna de grande força
de sentido expressionista e social o arrebata para suas fileiras, não é a í que ele se instala .

Embora com est í mulos colhidos dos sentimentos humanos, todavia sua obra não se engaja nas
imagens de um realismo social. Seu trabalho vai al ém de tudo isso, em uma outra forma de

engajamento, mas não menos envolvido com a vivência do homem . Com o figurativismo

predominando em seus trabalhos e com sua grande preocupação de que a despersonalização
pela abstração fizesse com que os vocabul á rios começassem a coincidir, ele desenvolveu em

sua obra um sentido para além destas discussões. As técnicas de gravura usadas, a xilografia,
a litografia e o metal , onde ele finalmente se estabeleceu, vão pouco a pouco falando da

preocupação do gravador em revelar, em vez de representar, impondo-se sobre diferentes
suportes ( madeira, pedra e metal ).

Ambiguamente estas mesmas técnicas parecem nos mostrar ser somente meios, ferramentas

para que ele expresse seu imaginá rio. Para que nos fale não só de uma arte brasileira e
contemporâ nea, mas de uma arte universal e atemporal . Seus temas nos falam do ser que
somos. Den ú ncia dos vícios, desejos e poderes do homem , painel de medos e angústias, sua
gravura vai abrigar o agitado mar e suas tormentas, que é a realidade psicológica, pelas
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imagens de seres habitantes de um universo arcaico. Imagens sem lugar e sem tempo . Seu
tema, o ser humano e variações é devassado e apresentado pelas imagens das paixões, dos

sentimentos em alto grau de intensidade. Terrí vel desumanidade aflora em certas expressões
de sentimentos condenáveis que degradam o rosto humano. Este será transfigurado,
deformado, transgredindo em vários momentos os limites da razão.
Sobre o assunto, Arnheim nos alerta que os monstros podem ser gerados pela maneira fácil ou

dif ícil . Nos diz que
o pai do monstro barato é quem inadvertidamente faz rabiscos num papel . Com um
simples riscar da caneta pode fazer com que um braço saia de uma boca [ . ..]. Só
quando o artista se torna desesperadamente consciente da desfiguração do mundo,
vendo-se forçado a construir uma imagem fiel que reflita as absurdas contradições e
disfunções que ele e os outros padecem, só então o monstro se gera pela maneira
difícil . Os monstros são um meio de representar a precária situação dos assuntos
humanos. (ARNHEIM, 1997, p. 253 e 254) .

Os monstros na obra de Grassmann são presenças que agem no sentido de alertar . São
den ú ncias visí veis pela imagem do próprio comportamento do homem . Monstros são

distorções da natureza que provocam temor. Podem ser entendidos como falhas, maus

instintos do homem e se convertem num retrato do que poderia ser evitado. Dá-se como nos
textos de Shakespeare em que ele manifestou e interpretou como aviso, esta ambigúidade do

caráter humano, esta verdade dupla; a troca pelos seres, de uma natureza primeira, por
qualidades monstruosas. Assim escreve ele.

se considerardes a verdadeira causa,
de todos estes fogos, de todos estes fantasmas errantes,
destas aves e animais sem valor nem gênero,
destes velhos que enganam, destas crianças que iludem
de todos estes seres que trocam suas leis,
sua natureza e suas faculdades primitivas,
por qualidades monstruosas - então, vereis
que o cé u os dotou desses espíritos
para deles fazer instrumento de medo e de avisos,
para certa monstruosa condição.” 1
" Mas

A psicologia de Carl Gustav Jung, fundamentará o segundo capí tulo com o conceito de

inconsciente coletivo. Jung também nos esclarecerá sobre o conceito de arqué tipo, alicerces
da vida psíquica, comum a todos os seres humanos, onde estão conte údos arcaicos e

primitivos, base onde repousam os complexos. A atualização do arquétipo é feita através da
í

J ú lio césar , Acto 1, Cena 3 - William Shakespeare
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imagem. Representações provocadas pela ativação de energia criadora, em imagens
arquet í picas, através da imaginação, se apresentarão sob a forma de sí mbolos. E preciso uma

permeabilidade entre inconsciente e consciente, para que os sí mbolos venham à tona. No
artista, existe esta permeabilidade.
r

E no espaço do inconsciente coletivo, não do pessoal, que Grassmann como um crisol vivo,
identifica, elabora, e na criação da sua obra, revela o ser. O artista elabora imagens

primordiais através da imaginação, em representações ou “ revelações” , e constrói espaços
baseados em uma ordenação interior. Trata-se da á rea das representações simbó licas. Com
elas, ele dialoga e interpreta a realidade . Um sí mbolo é polissêmico; é articulador entre
consciente e inconsciente . Como nos diz Jung, “ a obra reconhecidamente simbólica na sua
linguagem, nos diz bem alto: estou em condições de dizer mais do que realmente digo; eu

entendo para al é m de mim. ” (JUNG, 1999, p. 65 ).

O terceiro capí tulo irá tratar da análise da obra de Marcelo Gassmann como construção
histó rica pela mem ória. O historiador da arte Aby Warburg, nos dará subs ídios para caminhar

nesse “ ao lado” de passado / presente com seus estudos sobre os arquivos da memória, onde

as imagens são realidades históricas inseridas num processo de transmissão de cultura. Ele
formulou o conceito de pathosformeln, para explicar sua concepção de transmissão de uma
memó ria coletiva, através de imagens e o de nachleben ou sobrevivência, para a possibilidade

dessa transmissão. Nesta estrutura ou rede de relações entre obras de arte de períodos
distantes entre si, as imagens, formas expressivas da antiguidade, dotadas de uma vida

póstuma, atravessariam períodos “ encobertas” , e regressariam constantemente. Warburg
começa a conceber a história da arte, em termos de uma mem ó ria errática de imagens que
retornam sempre.

Warburg enveredou para as pesquisas sobre os arquivos de mem ória, quando estudou a
natureza do sí mbolo e sua função na transmissão da cultura por imagens, atra í do pelas

pesquisas sobre engrama do neurocientista Richard Semon. O sistema neuropsí quico comum
a todos os seres humanos abriga estruturas mnemónicas que são usadas para relembrar

imagens.
A perspectiva de análise da obra de Grassmann envolvendo-a como construção histó rica pela

mem ória, vai abordá- lo como memoriador, na medida em que pela reconstrução mnem ónica,

sua obra oferece reflexões sobre um passado como aspecto do presente.
Este conceito é esclarecido na obra de Jacques Le Goff, “ História e Memó ria” , onde ele

aborda esta relação: “ penso que a história é bem a ciê ncia do passado, com a condição de
saber que este passado se toma objeto da histó ria, por uma reconstrução incessantemente
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reposta em causa. ” (GOFF, 2003, p. 26 ). É ainda Le Goff que define a existência de pelo

menos dois tipos de história: a da memória coletiva e a dos historiadores, sendo que “ a
primeira é essencialmente m í tica, deformada, anacró nica, mas constitui o vivido desta relação

nunca acabada entre o presente e o passado” (GOFF, 2003, p. 29).
Outros historiadores recorreram ao estudo das memórias para a construção da história. Um
exemplo disto é o texto do historiador Simon Schama, citado por Peter Burke no seu livro “ O

que é história cultural? i > »
Em Rembrandt ' s Eyes (1999), por exemplo, Simon Schama tenta, com sua audácia
característica, apresentar a cidade de Amsterd ã no século XVII tal como ela se
apresentava aos cinco sentidos. Evoca seus cheiros, especialmente os de sal,
madeira podre e fezes humanas, e, em certos lugares, de ervas e especiarias.
Descreve seus sons, os carrilhões de muitos relógios, “ o marulhar das águas dos
canais batendo nas pontes” , o serrar das madeiras e, no que ele chama de “ zona
clangorosa” , onde se faziam armas, o som do martelo sobre o metal . . (BURKE,
2005, p . 144)

Procuramos desenvolver em cada capítulo, dirigido às á reas usadas como base, um apoio
através dos conceitos de seus teóricos, que enriquecerá as considerações tecidas, al ém de

ajudar na análise de algumas obras do artista. Poderemos identificar a importâ ncia da
permeação das imagens através das é pocas. A possibilidade de entrevistar Marcelo

Grassmann foi de suma importâ ncia para a elaboração desta pesquisa. Com ele atravessamos
os tempos, com a possibilidade de chegarmos ao atual pela memó ria de sua obra, e da
descoberta de cada um dos tesouros de sua gravura.

Este trabalho apresenta 3 anexos: o primeiro sobre técnicas da gravura, para quem não está

familiarizado com seus termos; o segundo sobre a linguagem de dom í nio espec í fico da
psicologia anal í tica; o terceiro apresenta um glossá rio com o significado de alguns sí mbolos,

que mais aparecem na gravura de Grassmann.

Estaremos incluindo na dissertação, a transcri ção em CD (á udio), da entrevista com o artista
em maio de 2005, e reproduções de suas gravuras que nos permitam penetrar no universo
art ístico de Grassmann.

A amplitude e originalidade desta pesquisa é a de abordar pela primeira vez a obra do artista

Marcelo Grassmann, conjugando os aspectos da Psicologia Anal í tica e da História. Estas

á reas até agora citadas como referência em sua obra, nunca foram pesquisadas no sentido de
aprofundar conhecimentos que dessem embasamento ao estudo sobre as imagens de sua
O caminho da história cultural foi a da narração dos “ pequenos fatos” . A década de 70 testemunhou a defini ção,
deste novo gênero hist órico, a “ micro” hist ó ria, associado a um pequeno grupo de historiadores italianos, como
Carlo Ginzburg, Giovanni Levi e Edoardo Grendi . (BURKE, 2005, p . 60) .
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gravura. Consideramos que assim pensada, a análise das gravuras de Grassmann, possibilitará

a compreensão da obra de vários outros artistas que mergulharam neste mesmo universo.
Trata-se de um mundo fantástico, m í tico, arquet í pico, histó rico-mnêmico, de onde com
certeza sairemos mais enriquecidos, e onde poderemos aquilatar, a importâ ncia que cerca a
obra de Marcelo Grassmann para a Arte, e especifícamente para a arte brasileira.
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2 - O MUNDO DE MARCELO GRASSMANN

2.1 - UM ARTISTA E O SEU PERCURSO
1

Em São Simão, cidade do interior do Estado de São Paulo, a colonização
alemã trouxe para a região a fundição de metais, a arquitetura da
construção em madeira assim como novidades na engenharia de construção
das casas. A fam í lia Grassmann, de origem alemã mudou-se para a regi ão em 1899,
contribuindo com a fabricação de carroças, “ trolys” , máquinas de secar e separar café em sua

fundição de ferro e bronze assim como obras de serralheria, grades e portões para as casas e
igrejas, não só como proteção, mas com

uni

sentido estético, embelezando as residências. Os

projetos continham em seus desenhos elementos figurativos, lembranças do pa ís de origem de

seus artesãos, certamente produto de suas memórias.

Em 23 de setembro de 1925 nasceu Marcelo, quarta geração desta fam ília de imigrantes no
Brasil. Quando tinha 7 anos, mudou -se com sua família para São Paulo ( capital ) onde

freq üentou o grupo escolar. Em 1939, com 14 anos de idade cursou por 3 anos o Instituto

Profissional Masculino, no Brás (atualmente Escola Técnica Get úlio Vargas) uma escola de
formação profissionalizante onde depois de um ano de estudos passando pelas várias
modalidades de oficinas (entalhe, modelagem, escultura, fundição serralheria, pintura,
eletricidade) oferecidas para descobrir o maior interesse do aluno, ele escolheu a escultura.

Talvez ainda n ão fosse possí vel prever o artista que nos deixaria espantados com o mundo
fantástico povoado de personagens de sonhos ou pesadelos. O gravador que iria construir uma
obra riqu íssima sem se deixar influenciar por modismos ou por correntes poéticas pelas quais
passou a arte brasileira. Mantendo-se fiel a sua temática mágica, original, como professor em

São Paulo iniciou vários artistas na arte da gravura. Ainda assim “ sua obra admirável, tal

como não teve entre nós precursores, também não deixou continuadores” (LEITE, 1966, p. 31 ).
Mas certamente que ao coletarmos todos os dados sobre ele e sua história familiar, seguindo

apenas o caminho causal , podemos observar a influencia dessa formação na raiz da
construção do Grassmann gravador. A disciplina artesanal do entalhe em madeira, o

aprendizado do uso de goivas e formões e orientação acadêmica dos professores Laurindo

Galante na modelagem e Vicente Policeni no desenho e entalhes, no Instituto Profissional, o
ajudou a elaborar um substrato que o prepararia para a artesania da sua gravura. A

profundidade criadora, esta resultado da sua sensibilidade, que ele nos apresenta na ordem de
Figura que é parte da serralheria do port ão da Casa Grassmann em São Sim ão, obra da Fundi ção Grassmann
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nossas percepções se manifestaria mais tarde na obra, universo grassmanniano de nossos
medos mais primitivos.
Quando menino, Marcelo contemplava maravilhado os desenhos da imprensa a que tinha

acesso. No seu caso, tanto das histó rias em quadrinhos infantis como Flash Gordon de Alex
Raymond e o Pr í ncipe Valente de H. Foster quanto das ilustrações de publicações como O

Tesouro da Juventude e semanalmente o Suplemento Juvenil que olhava com interesse,
imaginando e os recriando em seus desenhos. Uma formação art í stica vinda das histórias em

quadrinhos e “ de uma mem ória nas casas, de muitas edi ções freq üentemente do D. Quixote do

Gustavo Doré, e da Divina Com édia também , que por sua vez tinha muito a ver com a
fantasia das histórias em quadrinhos da é poca” ( GRASSMANN , 2005 ).
Quando jovem Marcelo cursou uma escola profí ssionalizante onde teve o apelo da tecnologia

como a mecâ nica, ou da arte como a modelagem e a pintura . Acabou aprendendo tanto o
entalhe em madeira, oferecido como escultura, tornando-se um artesão, um entalhador, assim

como modelagem que lhe deu uma formação manual para fazer esculturas al é m das aulas de
desenho. Nos três anos do curso profissional, o

período de entalhador

vai de 1942 a 1943,

aprendeu a entalhar com técnica em alto relevo, guirlandas, elementos decorativos, flores e
grifos que já apareciam em seus desenhos ( Ils 1 -2 ) .

11. 1 . Sem T ítulo, Grassmann . 1941
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II . 2. Sem Titulo, Grassmann . 1941

O próprio artista comenta que hoje em dia tem consci ência do porquê dessa escolha. “ Porque

na parte de entalhe havia muito do que eles chamavam de coisas do Renascimento. Na
verdade os m óveis entalhados tinham muitos ornatos. Esses ornatos vieram já dos gregos,

depois dos romanos, depois o Renascimento usou muito. Os mascheroni como diziam os
professores. Então eu comecei a esculpir madeira. Ao ver esses modelos era muito frequente a

presen ça desses monstros fantásticos como o grifo, quimeras

que vinham já dos

sarcófagos gregos.” ( GRASSMANN, 2005 ). Monstros estes que já marcavam presen ça em
uma moldura de espelho do avô paterno e na serralheria do portão de sua casa em São Simão.
A busca por exercer a profissão o levou a procurar fá bricas de m óveis, onde seus desenhos

não foram aceitos. O comentá rio foi de que os desenhos eram muito bem feitos, mas n ão
estavam no padrão de entalhadores profissionais. Grassmann querendo expandir seu universo

modelava n ão mais folhagens, mas figuras monstruosas que começavam a aparecer em suas
criações. Ao mesmo tempo nos livros de Gustave Doré, o termo xilogravura ainda n ão tinha

para ele o sentido que viria a ter, n ão sabia que técnica era aquela . Acompanhando as
ilustrações do suplemento literá rio do Jornal A Manhã, do Rio de Janeiro onde sempre vinham

ilustrações das xilogravuras de Goeldi , procurava entender aquela combinação e tensão entre

á reas brancas e pretas que resultavam em algo que o despertava e o provocava a tentar fazer o
mesmo. Voltou-se então para a xilo, de in í cio usando as mesmas ferramentas do entalhe
( form ões e goivas ), as quais logo abandona dando-as a um amigo que decide continuar como

entalhador . Amigos e colegas que fez no Instituto Profissional , como Octávio Ara újo e Luiz
Sacilotto na pintura, passaram a se reunir na casa de um deles, onde o material de todos era
guardado e onde cada um comentava o que estava fazendo, a sua experi ência. Fl á vio Shiró se
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juntará a eles mais tarde e juntos começarão assim a incursionar no mundo oficial da arte.

Esse pequeno grupo freq üentava a Seção de Arte da Biblioteca Municipal na Consolação,
onde Sé rgio Milliet, Diretor da Biblioteca na década de 40 e crí tico de arte no jornal O Estado

de São Paulo , colocava em dia todas as revistas e informações. Nestas publicações imagens
sobre gravura, pintura antiga e moderna podiam ser encontradas. Milliet, alé m disto comprava
muitas obras de arte para o acervo, o que os ajudou a entrar em contato com o moderno.
Milliet criou a Seção de Arte da Biblioteca Municipal de São Paulo
“ inaugurada oficialmente, a 25 de janeiro de 1945 . Além da coleção de livros

especializados e organizados [.. . ] sobre os diferentes assuntos artísticos, a Seção
formou o primeiro acervo pú blico de arte moderna brasileira, trabalhando numa
dimensão museal” (GONÇ ALVES, 2006)

São também companheiras de suas horas de estudo na Biblioteca, as obras de Käthe Kollwitz,
artista expressionista alemã, de Arnold Böcklin, de Thomas Hans ambos ligados ao

simbolismo e de Alfred Kubin 1 expressionista alemão. Grassmann admira em Kubin o
desenho fantástico, sobretudo o visioná rio de sua arte que surge como que do inconsciente
dominando a avalanche de formas e figuras, formas que parecem transpor os limites da

realidade visí vel .
As reuniões com os amigos continuaram; os estudos, as descobertas por conta própria, o

autodidatismo, o expressionismo germânico que cala tão fundo ao artista e com o qual tanto

se identifica. Reunindo os amigos Octávio Ara újo, Sacilotto e Andreatini organizam o grupo
dos Quatro Novíssimos. Em 1946 expõem no Instituto de Arquitetura do Brasil, no Rio de
Janeiro. Talvez pela facilidade de reprodução, a xilografia de Marcelo tenha sido usada para

ilustrar o texto, desta primeira exposi ção no Rio de Janeiro .

Mostra de predominante orientação expressiva, ela precederá a apresentação dos “ 19
pintores” em São Paulo, considerada nesta cidade a evidê ncia de uma nova geração. Os
quatro têm pouco menos de 20 anos, desenham , gravam e pintam . A crítica do jornal A

Manhã , do Rio de Janeiro se pronuncia favoravelmente aos jovens artistas. Mais tarde serão o

n úcleo do Grupo dos 19, expondo várias vezes juntos e formado entre outros por Aldemir
Martins, Lothar Charoux, Má rio Gruber e Maria Leontina. Em 1947 na Exposição dos 19,

Kubin descrevendo em uma passagem de sua autobiografia a respeito dos estudos para suas criações cita a
impressão que lhe causou , a obra de artistas que admirava : ‘‘preparei séries inteiras de água tintas; conheci todos
os desenhos de Klinger, Goya, de Groux, Rops, Munch, Ensor, Redon
sem que eu notasse, influ í ram em
minha obra” ( RAABE, 1977, p . 10).
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Geraldo Ferraz comentará que “ eram jovens talentosos de São Paulo, etc e tal e temiinava: A

bola vem alta demais, o tempo do expressionismo já passou. ” ( GRASSMANN, 2005 ) .

No livro Arte no Brasil Walter Zanini se expressou sobre as cr íticas da é poca :
Pela imprensa, Sergio Milliet dizia que de um modo geral os “ dezenovissimos muito
pacatamente seguem as pegadas dos mais velhos e não nos trazem novidades
pequenas ou grandes. Exibem-se mais como uma geração de epigonos que de
l í deres. ”
Outros cr
íticos acompanhavam Milliet nesse ponto de vista, como Quirino da Silva,
que os tachava de “ velhos da pior velhice e Ibiapaba Martins, que os definia como
jovens muito disciplinados na esteira que os mestres traçaram.” (ZANINI, p. 649,
651, 1979).

No mesmo texto Zanini destaca que dentre todos Marcelo Grassmann seria aquele de

trajetória mais individualizada .
A crítica foi muito forte para eles. Os 19 quando se reuniam , se juntavam, não visavam formar

uma escola, era apenas uma forma de contar aos outros o que estavam fazendo .
Sobre o assunto Marcelo Grassmann comenta :
Hoje você liga uma televisão e sabe quais as exposi ções e qual o tipo de artista que
est á expondo, em que galeria, se bem que nem todos. Mas você sabe o que est á
sendo feito e naquela época não havia isto, ent ão havia necessidade de um
intercâ mbio quase direto um com o outro. (GRASSMANN, 1984).

Em 1948, Grassmann começou a colaborar com o suplemento literá rio do Diário de São
Paulo de Assis Chateaubriand, ( lá estavam Geraldo Ferraz e Patrícia Galvão, a Pagu)
desenhando para ilustrar textos e poesias e com o jornal O Estado de São Paulo através de
Sergio Milliet, no mesmo tipo de suplemento literário. Mas já não havia exclusividade.

Muitos outros artistas foram convidados para ilustrar .

O ambiente intelectual era rico e a é poca fundamental para ele porque favoreceu “ primeiro a
divulgação do trabalho; uma espécie de contato mais direto de grupos, que gravavam, que
faziam gravura, que faziam pintura. Visitá vamos Bonadei . [. . .], enfim tinha um intercâmbio
muito grande nesse período” . (GRASSMANN, 2005 ). “ Havia uma movimenta ção tudo no

centro, perto da rua Sete de Abril . Víamos Rebolo, Volpi, Graciano (todos pintores do Grupo

Santa Helena )” (GIOIA, 2006).
Em 1950 Grassmann fez uma pequena exposição na ENBA, no Rio de Janeiro e conheceu
Goeldi pessoalmente. Houve uma identificação imediata dele com a obra de Grassmann .
Goeldi ficou muito entusiasmado com seu bestiário particular, se afina com os rasgos de preto
surgindo no branco do papel . Apesar de ser meio reservado, o convida para sua casa, tomam11

se amigos, comentam os trabalhos de muitos artistas europeus que Marcelo já conhecia, como
Ensor e Kubin, expressionistas alemães 1 que faziam gravura. Goeldi seria referência para o
jovem artista Marcelo Grassmann que iniciava na arte da gravura.

Ainda em 1950 Grassmann fez contato com Stockinger e Di Cavalcanti, não ligados à
gravura, e com os gravadores Darei Valença Lins e L í vio Abramo. A atividade como

ilustrador soma-se à meta incessante a que Grassmann sempre se propôs: aprender, vivenciar,
praticar a gravura e as artes. E assim foi com a iniciação na litografia com instruções de Poty,

experiê ncia naquela ocasi ão ainda rudimentar.
O

Na xilogravura, Grassmann começou trabalhando a fio como Goeldi (Ils 3 e 5 ). Mais tarde é
que explorou a possibilidade das gamas de cinza nas matrizes de topo possivelmente pela
influência de L í vio Abramo e pelo contato com o professor Kohler que ensinava gravura de
topo no horto florestal no Rio de Janeiro.
Depois de um certo perí odo o trabalho na gravura começou a se tomar muito “ viciado” .

Grassmann caminhava para algo muito rebuscado, muito ornamental, era uma orientação
diferente, pró pria do L í vio Abramo ( Ils 4 e 6 ). O uso de muitos buris e ferramentas traziam
um efeito “ rendado” que lhe fez receber de Goeldi em 1952 a observação: “ assim você parece

uma bordadeira” (GRASSMANN, 2005) (II. 7). Goeldi era um purista, mantendo-se na
gravura de fio, toda sua vida. Lívio Abramo, por seu tumo, dedicou-se à gravura de topo .

Kubin em 1911 junto com Kandinsky, Franz Marc e Hunter formou o grupo Der Blaue Reiter, onde colaborou
em 1912 com alguns desenhos, no qual logo ingressariam també m August Macke e Klee.
O jovem Goeldi conheceu Kubin numa mostra na Suíça, e foi incentivado por ele na sua obra, tomando-se seu
correspondente

Grassmann venho a conhecer os termos relativos à gravura em madeira com a descoberta dos gravadores de
reprodu ção .
A gravura em madeira é a mais antiga forma de multiplicar imagens, e especificamente a gravura em madeira de
fio, ou fibra . Apenas no século XVIII é que o gravador ingl ês Thomas Bewick descobre que a madeira cortada
na direção transversal ao tronco de arvore (le bois d ébout ) permitia uma gravação mais fina, uma vez que a
madeira de topo é mais dura e nã o permite fissuras, nem buracos, como a de fibra . A gravura de topo é feita nos
moldes da gravura em metal, com buril . (CABO, 1995, p. 61 )
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Gravuras de Fio

II . 3. O bêbado, Goeldi . 1944 .

II . 5 . SemTitulo, Grassmann . 1946

Gravuras de Topo

II . 4 . Pelo Sert ão, Abramo . 1946/48

II . 6. SemTitulo, Grassmann. 1949
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Essa cr ítica é um divisor de águas para Grassmann. Goeldi chamou sua atenção para a
pertinência da elaboração, mais no suporte metal que na madeira.

No Liceu de Artes e Ofícios no Rio de Janeiro, Grassmann, Poty, e Darei iniciaram seus
estudos no exercício no metal , a água forte, sob a orientação de Henrique Oswald .
Apoiado pela orientação de Goeldi ele não mais volta à xilo. Para ele, aparece um mundo

muito mais rico, na gravura em metal ( II . 8 ).

)\

r

A

P'", ) Í

II . 7. Sem titulo, Grassmann . 1949

!

•

II . 8 . Sem titulo, Grassmann 1952

Em fins de 1950 no Rio de Janeiro, o artista expõe no Sal ão Nacional de Belas Artes, ganha a
medalha de Prata e recebe os comentá rios e elogios de Lí vio Abramo no jornal A Tribuna da

Imprensa:
os trabalhos apresentados revelam o aparecimento de um artista na acepção ampla
do termo [ ] transforma em linguagem pl ástica pró pria o seu mundo
subconsciente, o seu mundo íntimo com técnica requintada, linguagem plástica
original, temas do mundo subconsciente e íntimo. (ABRAMO, apud MANUEL,
1984 p . 23)

Em 1951 ganhou a medalha de ouro no Salão Nacional de Belas Artes . Conheceu Má rio

Cravo que também estava expondo, e tinha prensas para impressão no seu atelier na Bahia.
Em 1952 Grassmann trabalhou com Má rio Cravo em Salvador . Fez litografias e também uma
série de gravuras em metal. Confirmando o que Goeldi previra, ali se encontrava o caminho a
seguir. O prémio de viagem ao estrangeiro em gravura, no Salão de Arte Moderna veio em

1952, mas ele só viajou para a Europa em 1954 . Quando em Viena se inscreveu na Academia
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de Arte Aplicada para conhecer melhor a técnica da litografia, e tentou encontrar-se com
r

m

Kubin . Este residia no pequeno castelo Zwickledt perto de Schärding na Austria desde junho
de 1906. Kubin não pode recebê- lo, mas lhe enviou uma carta delicada :
Estimado Senhor Marcelo Grassmann : em alem ã o h á um ditado que diz : o que Deus
uniu, o homem n ão deve separar . Na l í ngua internacional da arte, podemos nos
comunicar, sempre que surja uma obra das minhas m ãos, mesmo que sejam apenas
alguns traços. Você irá sentir minha presen ça
Por tudo isso, a meu ver seria
melhor se procurasse esses rastros nas coleções oficiais e també m no arquivo Kubin
em Hamburgo
De cora ção, do seu
a1 Alfred Kubin
Sauda ções ao Oswaldo Goeldi . ( MANUEL, 1984, p. 26 ) .

Apesar da decepção por n ão conhecê-lo pessoalmente, Marcelo aprendeu mais uma li ção : o

artista está mais na obra ( Ils. 9 e 10 ).

Dò O/ us ö ration
11. 9. Springfish. Kubin , A 1920

11. 10 . Kampf gegen den Ischiasdrachen. Kubin, A. 1940

15

Aos 26 anos, o jovem artista Marcelo Grassmann já era um mestre. A cr í tica o elogia.
O repertório presente nas gravuras e desenhos de sua produção o acompanhará obra afora,
alguns temas sendo elaborados com maior ou menor intensidade, mas sempre presentes . São

variações em tomo de figuras humanas e animais, imagens muito parecidas, mas é o próprio
artista quem fala da reincidê ncia da tem á tica figurativa e fantástica na gravura ou no exercício
do desenho que hoje se faz mais presente na sua produção. Como ele nos diz, “ Se você pega
toda a obra de Picasso vai ver que há meia d úzia de temas.” (MOLINA, 2006 ).
Goeldi em 1958 no debate sobre a gravura no suplemento dominical do Jornal do Brasil,

intermediado por Ferreira Gullar afirmou na discussão a respeito da formação do artista
gravador: “ O artista, a meu ver, tem que descobrir por si mesmo tudo o que servirá à sua

expressão porque essa necessidade de expressão é o que o fará descobrir os valores das
gravuras e tudo o que vier de fora ou é desnecessá rio ou prejudicial” (GULLAR , 1957, p. 3 ).

Grassmann em uma entrevista anos mais tarde afirmará “ Não existe artista que brota do nada”
(MOLINA, 2006 ). Com essa afirmação Grassmann compreende o alerta do mestre Goeldi

fato que o fará valorizar não apenas a expressão como pedra de toque da sua obra, mas que irá
validar toda sua formação como profissional do entalhe e anterior a ela, todo o aprendizado
visual da infâ ncia.
Ainda no debate sobre a gravura no Jornal do Brasil em 1958, Grassmann comentando a

necessidade do ensino da técnica principalmente do trabalho no metal , observa : “ O trabalho
no metal implica uma técnica complexíssima em todo o aprendizado anterior à criação

propriamente dita e ninguém aprende sozinho. ” (GULLAR, 1958, p. 3). Apesar do comentário
voltar-se mais ao ensino da técnica, Marcelo sabe que na formação do artista a visão de

aprendizagem deve ser bem mais ampla, construída nas vá rias vias da cultura .

Essa é a formação de Grassmann, à qual ele deve indicação de caminhos.

Numa entrevista a autora em 2005 Marcelo relembrou a grande movimentação que havia na
á rea cultural . Per íodo de maior produção, exposições aqui e fora do Brasil : “ a primeira Bienal
foi em 51. O Brasil tinha um contato muito grande com o exterior

Na Suíça por exemplo,

uma espécie de Bienal era a Xilon. ” (GRASSMANN, 2005 ). Ele e Goeldi participaram vá rias
vezes deste evento.
Desde o modernismo da década de 20, as realizações art ísticas no Brasil buscavam uma
identidade pró pria, e ao mesmo tempo absorver as correntes internacionais que recebíamos
através da formação de artistas brasileiros na Europa.
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O professor Má rio Barata na Introdução à Gravura no Brasil, afirma :
no plano art í stico, Goeldi com suas xilos de car áter expressionista, criativo que
encerra o per íodo de realizações da gravura brasileira através da formação did ática
realizada na Europa diretamente e n ã o por influ ê ncias; Lí vio Abramo como
significativo representante oficial da nova fase que vem pelo século atual, e a
geração “ pós Goeldi ” que ficou em um lado, na linha moderna de grande força de
sentido expressionista e social, e de outro, mais numerosa baseada sobretudo em
metal com efeitos abstracionistas e recursos de composição pura (FERREIRA,
CAMAR Á e T ÁVORA, 1995, p . 17 ).

Grassmann nos oferece uma linguagem, um dizer que não poderia usar de qualquer outra
técnica para ser compreendido. A escolha pelo fazer arcaico do corte, do arrancar matéria,
pelo deixar marcas na matriz, foi escolha consciente de trabalho necessá rio; a imagem

carregando o poder desta ação que não poderia se apresentar com a mesma força se escolhida
outra maneira de expressão. Devemos lembrar que a gravura no movimento expressionista
profundamente ligada à tradição figurativa alemã, [ .. ] atendeu à conjugação das
necessidades de expressão e comunicação de sua arte.
H á uma valorização do gesto criativo em sua dimensão í
f sica.
Não se oculta a história do trabalho, a hist ó ria da luta contra a mat éria . (T ÁVORA ,
1990, p . 83 85).

-

Na vida do artista sucederam -se Salões, Bienais e Mostras. Grassmann é até hoje um
trabalhador incansável . Da Bienal de São Paulo, participou seis vezes recebendo em 1955, na

III Bienal , o prémio de melhor gravador nacional, e em 1959 o de melhor desenhista nacional .
Recebeu ainda a grande medalha de ouro do governo do Estado de São Paulo em
1957 e participou nos anos subseq ü entes, das Bienais de Paris e Tóquio . Integrou
mostras de arte contemporâ nea brasileira exibidas na Argentina, no Chile, EUA,
It ália, Á ustria, Peru, Mé xico e Inglaterra . Tanto no Brasil como na maioria desses
pa í ses teve també m mostras individuais. (NEISTEIN, 1981, p. 91 - 92).

Em 1969, dezoito anos passados da I edição da Bienal foi montada uma sala especial de suas
gravuras. Participou das edições de 25, 29 e 31 da Bienal de Veneza e na XXIX, em 1958,
recebeu o prémio de arte sacra com a gravura Os Três Cavaleiros que lhe trouxe o

reconhecimento internacional . Na representação brasileira, além dele, estavam Fayga
Ostrower, Goeldi e L í vio Abramo. E foi uma surpresa para o artista ter sua obra premiada

interpretada como Os Três Reis Magos (II. 11 ).
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II . 11 . Os Três Cavaleiros . Grassmann . 1954

Ainda em dezembro de 1969, foi montada a retrospectiva “ 25 anos de gravura” apresentada

no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Nesse ano, o governo do Estado de São Paulo

comprou do artista 384 gravuras entre metais, litos e xilos. A negociação é intermediada por
Marcos Marcondes da Art Editora S .P com Delmiro Gonçalves, na é poca diretor da
Pinacoteca do Estado de São Paulo. Só os metais são cerca de 181, possivelmente o maior
acervo de um gravador em uma só institui ção. Para Grassmann, uma solução para a

quantidade de cópias que se acumulavam. Começava a se tomar dif í cil guardar além da prova

final, todas as provas de estado, etapas do trabalho. Muitas ele chegou a queimar. Com a
aquisi ção, veio a possibilidade de mostrar os estágios por que passa a obra antes do seu

resultado final, e Marcelo vislumbrou a possibilidade de ser didático e mostrar os estados . O
r

professor Marcelo Grassmann, da Fundação Alvares Penteado em São Paulo, onde se formou
importante centro de aprendizagem da gravura em 1960, falou mais alto dentro do artista.
r

E ele mesmo quem comenta que a gravura é um processo de criação que permite o
acompanhamento de todas as etapas de uma idé ia, do desenvolvimento de uma idéia, em que

você pode documentar o processo criativo.
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2.1. 1 - Técnicas e processo de criação
Há m últiplas técnicas de gravura, e Grassmann faz a sua escolha.(vide
anexo I)
Aproveitamos as palavras do artista para o tratamento das questões do seu

processo de criação, da prática, do fazer da gravura e de seus usos . Inicialmente ele recorre à
tradição afirmando :
“ Gustave

Doré, por exemplo, era um ilustrador de desenho, ele desenhava. A gravura era um

meio de reproduzir, então era uma gravura de reprodução e no caso a gravura tinha uma

função” . (GRASSMANN, 2005).

Ela era uma gravura que poderia ser uma expressão em si, mas era um meio de reproduzir um
desenho, ou reproduzir quadros( em xilografia ), chamada também de gravura de interpretação.

Era simples cópia dentro das técnicas de gravar; uma tradução de efeitos da técnica de pintura

ou desenho para gravura.
Vasari ( Vite, 1550 ) agradecia ao buril de Marcantonio Raimondi ( 1480-1534 ),
não só a propagação da pintura italiana “ para além das montanhas” , como também
o ter propiciado o conhecimento da arte estrangeira na It á lia . E três séculos depois a
gravura foi definida por Delacroix ( Journal, 1857 ) como “ uma arte que serve para
reproduzir outra arte” . [ ] seus realizadores eram na sua maior parte apenas
artesãos, embora muitas vezes esplê ndidos artesãos. (FERREIRA, 1994 p . 31 )f

No século XVIII, as regras dessa interpretação pela gravura, tinham sido completamente

codificadas.
O gravador perdeu essa função de reprodutor de obras e passou a haver desde o século XIX
um ressurgimento do interesse pela gravura, não mais como gravura de reprodução, mas

forma de expressão em si . As condições para a renovação da arte da gravura como expressão
original, acontecem à medida que o trabalho de reprodução dos gravadores deixa de ser usado,

com o desenvolvimento dos processos foto-mecâ nicos, que se mostravam mais baratos e
adequados para a reprodução comercial . “ O sentido de fazer uma imagem potencialmente
m ú ltipla agora, quando a reprodução e o simulacro se tomaram regra, é inteiramente distinto

de é pocas em que a gravura era a ú nica imagem com tais características” . ( BUTI e LETYCIA,

2002 p. 12 ).
Marcantonio Raimondi, foi o mais fiel imitador de Dü rer e apesar de naquela época a cópia não ser
considerada um delito já que os mestres tinham seus copistas, Dü rer em sua estada na It ália conseguiu
“ satisfações” no palácio de Veneza, sendo à partir desse momento que Marcantonio assinou suas pranchas com
seu pró prio nome . (COCHET, 1943, p . 43 ).
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Entre os artistas que usaram a gravura como meio de reprodução, mas també m sentiram a
necessidade de ir além daquelas formas, podemos citar: Callot ( 1592-1635 ), Rembrandt

( 1606-1669 ), Piranesi ( 1720-1778) e William Blake ( 1757-1827). Sobre o assunto,

Grassmann observa :
Corot, Gauguin, Renoir, voltam à gravura, não mais como um meio de reprodu ção,
mas como meio de expressão art ística. Sabe, é como Leonardo que fez mapas, etc,
com um talento que foge ent ão a uma preocupação meramente da có pia, da
orientação .
Por exemplo, Meryon fez vá rias vistas da cidade de Paris. Era a é poca do Barão
Georges Haussmann, que fez uma tremenda reforma em Paris, demolindo grandes
á reas entre os anos de 1853 e 1870, mudando completamente a cidade. Ent ão ele
começou a documentar Paris. Fez umas gravuras à maneira dele; a Morgue, uns
lugares assim meio sinistros e depois p ôs umas figuras lá no céu, meio fant ásticas .
Partindo da id éia de fazer o registro, não se contentava e botava a fantasia dele
naquilo . E nesse sentido que a gente já herda a gravura, como um meio de
expressão art í stica 1 .
Mas não existe uma fronteira, você pode avaliar, apreciar uma coisa por suas
qualidades artesanais ou simplesmente pela beleza da coisa em si . (GRASSMANN,
2005 ) .

O ilustrador teve um perí odo, a pedido de algué m pontualmente ele volta. Depois de 1960, a

gravura e o desenho se estabelecem como sua profissão. “ Eu sempre preferi só praticar a
gravura. Teria que ter um cabimento, uma l ógica, a utilização da gravura fora do meu mundo
particular, mas é [.. . ] essa é a minha atividade . ” (GRASSMANN, 2005 ).

Sobre o processo de criação, ele nos diz:
n ão se pode premeditar um projeto de arte. O desenho come ça a partir do primeiro
erro . E sempre um desafio . A gente vai ordenando o caos. Faz parte da cria ção, esta
palavra pretensiosa, mas verdadeira .” (GRASSMANÍN apud STEEN, 1995, p. 2 ).
Inicial mente a ponta seca . O processo é: começo com uma linha e vou escurecendo .
Não é abrir claros no negro. Quando você trabalha em muitas t écnicas, não tem
nem um começo ou um fim . Pode ser um desenho simples e depois vou
acrescentando águas-tinta. A pró pria gravura exige e curiosamente, com grandes
arrependimentos. Felizmente você vê isso inclusive em Rembrandt . Tinha coisas
que ele tirou e depois repôs para recuperar o primeiro estado, que ele achou que era
mais interessante que o ú ltimo .
O metal é o cobre. O metal permite que você entre, se divirta . . . muita gente usa o
zinco, mas o problema é o mordente.
A xilo é imperdoável ! (GRASSMANN, 2005).

Ele nos revela um pouquinho de si à medida que fala de exemplos de dedicação, humildade,

disciplina e trabalho.
Tenho uma admiração enorme por Picasso, no fim da vida continuar gravando,
raspando, alterando estados.
E maravilhoso a imagem de Picasso cedinho esperar os impressores chegarem para
tirar uma prova da gravura dele . Ele pessoalmente, para poder continuar gravando a
partir dos resultados. (GRASSMANN, 2005).
A “ gravura original marca a sua presença no Brasil pela via expressionista. ( T Á VORA, 1990, p. 85 ).
'
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A obra de Grassmann cuja estética alcança o universal ao usar códigos irreais, fala do homem,
tema que aparece em sua gravura, ora monstro, ora herói, por vezes assumindo os dois papéis

em um duelo consigo mesmo e seus fantasmas. Uma arte “ contemporâ nea” de um Bosch, um
Goya, um Ensor, um Kubin.
E o uso da cor ? “ Raramente a não ser em fundo, e as gradações da gravação imprimindo a

cor, são as próprias nuances do gravado . ” (GRASSMANN, 2005 ). Grassmann mantém -se
dentro de uma tradi ção da gravura, mesmo numa abordagem moderna. Não só ele procede

assim :
O Atelier 17 de Hayter 1 explorou todas as possibilidades expressivas da cor no
talho-doce, embora o pró prio fundador da famosa escola parisiense chegasse depois
a declarar que a gravura é essencialmente o preto e branco. (FERREIRA, 1994, p .
89).

Nos anos 50, quando a gravura em metal era reativada no Rio de Janeiro, através do Atelier
do MAM-RIO, Ferreira Gullar propôs um debate pela imprensa na qual Grassmann foi
convidado a apresentar sua opinião sobre esta questão.
Marcelo Grassmann aponta para as dificuldades do uso da cor em face da
complexidade do processo demorado e seletivo de sua aplicação . Problematizando
ainda mais, acrescenta não possuir o gravador a experi ê ncia da cor . Observamos
que esta sua afirmação remete a uma experiê ncia limitada atribu ída ao campo da
gravura, por demais presa à tradição gráfica expressionista alemã ou ao campo do
realismo social, que retirava dos contrastes do preto e do branco grande parte de sua
força . (TÁVORA, 1995, p . 49).

O preto e o branco são mais permanentes, ele nos diz.
Autor de uma obra consistente, herdeiro de uma tradição gráfica, o artista mantêm há quase

meio século o mesmo posicionamento em relação a variações sobre a técnica.

O anacró nico em Grassmann diz respeito não à busca de formas tradicionalistas, mas a de
manter uma tradição fundada na experiência, no saber da pró pria existência; não à negação do

seu tempo, mas suspenso em um tempo próprio, a absorver o que se passa e o que passou. O
tempo cronológico, o circular, o mitológico, o sincron ístico, são passagens para aquele que
tem no tempo subjetivo ou simbólico, no tempo sem tempo o seu espaço de criação .

O atelier de gravura de William Hayter foi organizado por ele em Paris em 1927. Três anos depois seria
instalado no numero 17 da rua Campagne-Premi è re, perto de Montparnasse, recebendo por isso o nome Atelier
17. Durante a Segunda Guerra Mundial o atelier foi fechado, e reaberto após o fim da guerra em Nova York . Na
d écada de 50, é reaberto por Hayter em Paris. Grandes artistas como Tanguy, Miró, Picasso, Giacometti, entre
outros, freq ü entaram e gravaram no Atelier 17. Tanto em Nova York, como em Paris, o Atelier foi ponto de
convergê ncia para jovens artistas americanos e para a vanguarda européia . O ensino das t écnicas de gravura por
Hayter, n ão eram senão o meio, para o objetivo maior da expressão . Nas palavras dele: “ penso [... .] que objetos,
coisas no mundo fenom ê nico, t êm uma ordem de realidade menos concreta do que a realidade da reação humana
à eles” ( Hayter, 1949, p. 23 ). Suas pesquisas se desenvolveram no sentido de acrescentar outros “ valores” à arte
- valores de textura, dimensão e descoberta de novas fases na atividade criativa .
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Como “ Senhor do Tempo” , indiferente às é pocas, períodos, aos “ ismos” da arte, continua
produzindo suas fantasmagorias transcendendo o ponto cego, o presente, narrando o passado

que não existe mais, visualizando um futuro.
A retrospectiva “ 25 anos de gravura” , é montada em 1970 no Museu de Arte Moderna do Rio
de Janeiro. Na ocasião da compra de suas gravuras e das retrospectivas, vá rios cr í ticos

escreveram sobre ele: Quirino da Silva, José Roberto Teixeira Leite, Walmir Ayala, Jaime
Maurí cio, Luis Bueno D 'Horta, Celina Luz.
Para o artista, o seu grande prémio, foi a medalha de ouro na III Bienal de Artes Gráficas em
Florença, Itália em 1972 .
Desde março de 1978, a casa de sua famí lia em São Sim ão, interior de São Paulo, tombada
pelo CONDEPHAAT 1 , é local de exposições para artistas jovens, com o nome de Casa de

Cultura Grassmann. A partir desta data, o mês de setembro, m ês do aniversá rio do artista é

comemorado com uma semana de eventos na á rea das artes, a “ Semana Grassmann” .
Considerado por muitos, o maior gravador vivo do Brasil , o artista, professor Marcelo

Grassmann, mestre no seu fazer, continua a trabalhar em sua obra ao som dos clássicos,
Stravinski, Bach, Debussy, Wagner, ouvido no original, em alemão, em um sítio em
Itapecerica da Serra nas proximidades de São Paulo onde reside e tem seu atelier .

Em 2006, uma grande exposição com 100 desenhos e gravuras foi organizada pelo Instituto
Moreira Sales em São Paulo, para o festejo dos 80 anos de idade do artista e 60 de carreira,
com apresentação de Ferreira Gullar . A mesma exposição foi montada em janeiro de 2007 em

Belo Horizonte.

Para o incansável herdeiro da disciplina dos grandes gravadores, há sempre um recomeço,

novas á reas que se iluminam para revelar ainda mais deste ser que é o homem e seus
sentimentos, embasamento de todo o edifício do imaginário de seus desenhos e gravuras.

CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrim ónio Hist órico, Art ístico, Arquitet ônico e Turístico do Estado
de São Paulo.
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2.2 - UMA OBRA E SUAS REFERÊNCIAS

Há sessenta anos Grassmann cria um mundo que seduz, fenô meno de
zoomorfia, mundo onde homem e animal se interpenetram e se fazem um

só, são um só.
Cavaleiros, monstros e donzelas há muito são os personagens desse mundo misterioso,
arcaico, simbólico, atemporal . Um universo fantástico, grassmanniano feito de criaturas

vindas de uma mem ória cuja histó ria não saberíamos relembrar sem o auxí lio de sua arte ( vide

anexo III).
O fantástico na arte sempre existiu. No Egito, na China, na tradição medieval , na arte

fantástica europé ia dos séculos XV ao XVIII, até nas manifestações contemporâneas .
Estudos de Jurgis Baltrusaitis ( 1994 e 1999 ) sobre aberrações e exotismos da arte gótica e da

Idade Média fantástica, assim como os de Wolfgang Kayser ( 1986) sobre o grotesco e sua

configuração na pintura, nos dão ind ícios, pistas que podemos encontrar na estética da arte de

Grassmann.
Sua arte fantástica seria localizada dentro deste

universo;

podemos aproximá-la de imagens de

outras é pocas e evidenciaremos a isomorfia existente.

Mas esse fantástico é somente um dos caminhos pelos quais o artista nos introduz no mundo
da sua obra, assim como o grotesco, os temas míticos, a visão trágica, o sombrio e o cruel em

seus efeitos de jogos de luz e sombra. Poderíamos ver na poética de Grassmann uma
proximidade com a estética expressionista?

Sobre o caráter criador da arte podemos 1er em Tagliabue ( 1971, p. 79 ) que “ a estética
clássica e a classicista admitiram o princí pio da mimesis; a rom ântica e a psicológica

adotaram a da expressão. Expressão como evocação de sentimentos ou produção imaginá ria
de idéias”
A estética psicológica que se desenvolveu em fins do século XIX e em princí pios do século

XX, foi a da teoria da Einf ühlung, teoria moderna do subjetivismo estético, dos conte údos
emocionais, da projeção sentimental como empatia, uma teoria do caráter expressivo da arte.
r

E necessá rio lembrar que
h á amplos terrenos da hist ória da arte a que não se aplica a estética moderna
baseada no conceito de Einf ü hlung . Só ao convergir com as linhas que partem do
pólo oposto, a abstração, integrará um sistema est ético compreensivo .
(WORRINGER, 1966, p. 18) .
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Enquanto o afa de Einf ü hlung encontra sua satisfação na beleza do orgâ nico, o afa de
abstração encontra a beleza no inorgânico e negador da vida, e vida como vigor, é um
trabalhar, aspirar e realizar interior.

No caso da abstração, porque a natureza mutá vel em sua aparência o deixa inseguro é que o
sujeito busca o repouso nas formas abstratas . Nelas ele pode descansar do caos incessante das

mudanças do mundo exterior, tendo no pólo oposto um penetrar nas coisas do mundo exterior
e obter um auto gozo objetivado. “ Mas os dois pólos não são senão diferentes ní veis de uma

necessidade comum , que se nos revela como essência ú ltima e mais profunda de toda vivência
estética: a â nsia de alhear-se do pró prio eu. ” (WORRINGER, 1966, p. 37)

O problema da projeção sentimental se reporta ao romantismo. Desde 1864 foi elaborado
cientificamente por Lotze, F. Vischer, R . Vischer, Volket, Gross, Siebeck e finalmente por

Lipps.

Deve-se a R . Vischer que estudou a percepção visual deste ponto de vista, vindo a
conciliar ambos aspectos, gnoseológico e psicológico, e compor com eles um
sistema, a difusão do termo Enfiihlung. Este termo significa a atribui ção de vida
que realizamos em virtude do ato estético ao transferir ao objeto nossas sensa ções
orgâ nicas de caráter cinem ático . (TAGLIABUE 1971, p . 46)

E um reconhecer-se no objeto.

Esta possibilidade orgâ nica da arte, do homem difundir sua vida interior às coisas, transferir
sentimentos humanos aos objetos reproduzindo neles uma realidade subjetiva, pode ser
traduzida como uma expressão dos conteúdos mais í ntimos e profundos, paixões sociais ou

complexos subconscientes - podemos percebê-la no expressionismo, especialmente próspero
na Alemanha em princí pios do século XX e entre ambas as guerras.
Movimento de concepção româ ntica envolvendo numa estreita relação à pintura, a m úsica e a
poesia, representa todo um desenvolvimento art í stico que já vinha desde o século XIX. “ A

m úsica absoluta de Wagner, a lírica de Hölderlin e o Fausto de Goethe, por exemplo, lançam

os germens de uma estética que se solidificará no século XX” . (DIAS, 1999, p. 09 ). Um
“ retorno às verdadeiras

fontes do sentimento, um alinhamento da criatividade com os

impulsos profundamente emocionais e instintivos do homem” . (CARDINAL, 1988, p. 25).

No entanto, a subjetividade presente na estética expressionista não se dá no plano pessoal,
mas no coletivo, ou manifesta-se como um sentimento de empatia profunda pela humanidade.
Os dois grandes n úcleos do movimento são “ Die Brücke” (1905-Dresden ) e “ Der Blaue

Reiter” ( 1910-Munique ), valorizando como formas criativas o desenho e a cor livres, usados
de modo arbitrá rio na viol ência de contrastes expressando força, e a obra gráfica composta de

xilogravuras e litografias .
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O cená rio de contradi ções pol íticas vividas pela Alemanha, revolta contra valores

estabelecidos, cená rio de violência de manifestações por toda a Europa, o deflagrar da I
Grande Guerra, tudo isso foi o fermento para o desenvolvimento da corrente expressionista.

O expressionismo veio menos para acalmar do que para provocar; menos para trazer harmonia,

do que um estado de tensão. Tem o propósito de desestabilizar, de não ser logo compreendido

mas, trazendo o desequil íbrio da compreensão levar a uma cisão entre sujeito e realidade. Os
traços nervosos formam através de imagens angustiadas uma outra visão do homem diante do

mundo. Ele capta estados de alma agitados traduzindo através de sua estética, o mundo em

caos, sem ordem e em crise.
Paixões, angústias, a busca da liberdade de pressões exercidas por opressão de fora e dentro
de si mesmo, protesto, são o material humano de que se serviu o movimento expressionista
para expor as sensações que atormentavam seus artistas.
A inquietação causada por estas imagens desacomoda o ser de posições estabelecidas e destrói

a objetividade realista.
A gravura de Marcelo Grassmann nos envolve neste tipo de inquietação, mas como uma

calmaria depois dos grandes ventos, nos faz mergulhar em profundos abismos interiores,

como que a buscar esconderijo ou saídas para o fragmentado, o irracional e simbólico que
suas imagens apresentam . Um estranhamento será a reação. Sobre esta questão, afirma
Ginzburg ( 2001, p. 36 ) que : “ o estranhamento é um meio para superar as aparências e
alcançar uma compreensão mais profunda da realidade” ou melhor dizendo, de uma outra
realidade por nós não percebida ou reconhecida .
Retirados da percepção automatizada pela reação de estranhamento, desconectados de um real,
vemos as coisas como se não houvesse explicações nem referências.

Conectados com um agir excessivamente racional, é freq úente termos empobrecida nossa
experi ê ncia emocional . Assim , quando a compreensão é diminu í da, o espantar-se é reação que
pode levar a outras visões, e nos fazer aprender algo que jaz latente no mais fundo de nós

mesmos.
O estranho é tudo aquilo que nos é secretamente familiar . A imagem já terá sido por nós
vivenciada se não no controle da razão, quando ela adormece, quando a consciência se nubla e
permite visões daquilo que interiormente já t í nhamos sonhado perceber .

Na simbiose das formas humana e animal , Grassmann nos inquieta e nos surpreende com os

seres habitantes desse mundo que ele povoa ainda com outras figuras de caráter amb íguo,
misto de coisa e gente. A metamorfose por que passam as formas de suas gravuras nos trazem

ora o privilégio da racionalidade dando lugar a figuras com cabeça humana e corpo animal
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(quimeras, sereias, centauros), ora o predomí nio da bestialidade, com corpo e atitude humanas

e cabeça de animal ( minotauros). Esta interpenetração dos mundos animal e humano nos cala
forte por seus significados míticos.
O mito desafia os fundamentos do pensamento lógico . No pensamento mítico “ nada tem uma

forma definida, invariável e específica. Por uma súbita metamorfose tudo pode ser
transformado em tudo. ” (CASSIRER, 2005, p. 136). A lei da metamorfose é a lei que governa
o mundo m ítico. O fenômeno da morte não é temido, é negado e desafiado; ele traz somente a

mudança de estado, o que é forte afirmação de vida; assim , presente, passado e futuro se
misturam sem limites demarcados. O espaço e o tempo não existem, o coletivo e o infinito são
vivência e vida.

Encontramos nesse pensamento semelhança com o registro gráfico de Grassmann. A
representação da morte (o esqueleto) é prosaica, até oferece flores àquela que logo lhe fará

companhia, e que sem medo flerta com ela, a acaricia e é acariciada, como se morte e vida

não fossem tomados como dois planos distintos, não vistos como contrários, mas como afins e
contínuos. Onde termina um e começa o outro? (Ils 12 e 13).

II. 12 . A morte e a donzela. Grassmann .

13 . A morte e a donzela . Grassmann.
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Seria reducionista não abrir outras portas de entrada do mundo de Marcelo Grassmann e

mantê-lo visível sob uma só ótica.
O mundo de Grassmann, um mundo de sonhos e sí mbolos, não é um mundo comum.

Devemos mergulhar nele levando as luzes necessárias para que possamos ver as faces que

pouco a pouco se voltam para nós, como se, em sua gravura, os cavaleiros e donzelas nos

fitassem e naquele momento do olhar, entrássemos nos seus mistérios . As luzes contrastam,
com o negro que as circunda, iluminam, parecem revelar cada parte e de súbito nos

defrontamos com figuras estranhas, antropomórficas dentro de armaduras, a rir de nós.
Continuamos levando as luzes através deste cosmo de vida própria, de formas simbólicas que

estende os sentimentos para a atmosfera de imagens fantásticas.
Os elementos do fantástico têm caracterizado vários períodos da arte desde os híbridos do
antigo Egito. Das muitas culturas “ primitivas” até aos mundos virtuais do ciberespaço, seus

sinais são encontrados no Oriente e no Ocidente. A arte fantástica tem uma longa história e

traz o mistério da humanidade com os seus segredos. Ela não existe como um gênero

específico ou um movimento, mas podemos sentir seu sopro atravessar quase todas as
tendências art ísticas.
O vocábulo fantástico que significa “ só existente na fantasia” 1, é repleto de ambigüidades

porque seu significado muda de sentido rapidamente.
Walter Schurian em seu livro “ Arte fantástica” , observa as possibilidades de significado do

termo.
a palavra “ fantasia” que deriva do grego e originalmente quer dizer apenas “ tornar
visí vel ” , e mais tarde uma, “ imagem mental” , a cerca de 100 anos atrás poderia
ainda significar “ extravagância ou capricho” . Os dicionários modernos incluem na
defini ção frases como “ ilimitado pela realidade ou desejos que n ão se podem obter” .
Laune , (capricho) serve para exprimir em alem ão, o que os italianos chamam
capriccio e os franceses caprice - e é assim que Callot, Goya e outros denominaram
algumas de suas estampas.
Mas na raiz do significado de todas estas palavras existem duas noções: um “ produto
da imaginação” , por um lado, e “ liberto do constrangimento do mundo real” por
outro. ( SCHURIAN, 2005, p. 13).

Para alé m da simples compreensão, a imaginação do artista do fantástico é capaz de dividir na

visão da criação, o todo do real com leis próprias de profundezas desconhecidas em
fragmentos estranhos de projeções psicológicas, reorganizando todos de outra maneira,

criando um outro mundo incompreensível e perturbador .

í

Dicionário Aurélio B. de Holanda da Língua Portuguesa, Editora Nova Fronteira, 3a Edição, Rio de Janeiro, 1993

27

Realçando este aspecto subjetivo, os artistas podem desenvolver características de um auto
isolamento para criar mundos desconhecidos.
“ Os artistas do fantástico, todos mais ou

menos solitá rios, evitavam a publicidade e viviam

muitas vezes como reclusos no campo, bem afastados das grandes cidades.” (SCHURIAN,

2005, p. 20). Assim podemos citar Ensor em sua Ostende, Kubin em sua Zwickledt. Eles
viveram e trabalharam sem tomar parte nos agrupamentos art ísticos e na arte que estava sendo
produzida em outros lugares.

O fantástico teve suas formas preenchidas por motivos importantes, como os animais

fabulosos, monstruosos, animais do Apocalipse, esqueletos, figuras rastejantes e ameaçadoras

com proporções distorcidas que serviram à linguagem das fonnas de Bosch, Brueghel ou
D ü rer . Imagens grotescas serviram às descri ções do inferno e do demoní aco, espaço també m
do fantástico . Podemos mesmo falar de um grotesco fantástico com seus mundos visionários

de sonho, mundo estranho surgindo ao que sonha acordado ou numa visão de transição entre

sono e despertar . O pueril em suas configurações aparece muitas vezes também em jogos do
absurdo, em rearranjos de seus fragmentos. Ele caminha entre o prosaico e o sinistro e é nessa
ambivalência, nessa falta de concordâ ncia entre ambos, mas igualmente em sua

convivê ncia,

nesse enfrentamento, que ele nos surpreende e abala.

Uma mistura do orgâ nico (homem, vegetal e animal ) ligado ao inorgânico nos faz observar
também o elemento mecânico ganhar vida e se fazer estranho. Uma transformação entre os

vá rios reinos da natureza cria o antinatural, uma deformaçã o de corpos, uma tend ência à

metamorfose.
Ao ser tratado com exagero, com deformação, quase sempre o retratado assume uma postura

caricatural e grotesca. Esta exibição exacerbada, intensa e ousada é uma forma de confronto
entre a racionalidade tecnológica e a essencialidade dos valores humanos.
“ As plasmações do grotesco constituem

a contradi ção mais ruidosa e evidente a todo o

racionalismo e a qualquer sistemática do pensar . ” (KAYSER, 1986, p. 161-162 ).
As atitudes criadoras do fantástico, a imagem do mundo vista pelo sinistro da loucura, a
mudança da categoria de “ coisas” , são modos de sermos apresentados às estruturas e as

configurações do grotesco fantástico. Estas obras são de uma estrutura de caráter especial que
permite que perdurem independentes da é poca em que foram criadas. Tê m força para isso e é

só na sua recepção que podemos percebê-las. Seus nexos significativos são compreensíveis
para o artista; o desconcertante e angustiante acontece para aqueles que as recebem e se
empenham em decifrar sua linguagem. Observamos fonnas similares em outras expressões
art ísticas, por exemplo: na literatura de Lewis Carroll (1832 - 1898), “ As Aventuras de Alice
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no País das Maravilhas” ; no conto de fadas de Hans Christian Andersen ( 1805-1875 ), “ A
Rainha das Neves” ; na gravura de Chagall ( 1887 - 1985 ) nas ilustrações de “ Almas Mortas”

de Gogol e para as Fábulas de La Fontaine; nos desenhos de Magritte (1898 - 1967) para os

Contos de Maldoror de Lautrémount; na ópera “ A Flauta Mágica” de Wolfgang Amadeus
Mozart ( 1756-1791 ); na arte de Marcelo Grassmann ( 1925 -

).

Obras de natureza simbó lica como esta, traduções de impressão em expressão convivem
conosco. Vivemos no meio de florestas de sí mbolos, e atribuir sentido a eles é sempre a

procura de quem os recebe.
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2.2.1

- Imagens

medievais e renascentistas na obra de Grassmann

Analisar a obra de Marcelo Grassmann nos faz observar a construção da realidade de um

cosmos de vida própria, de formas simbólicas que nos remetem ao imaginá rio da Idade Média
e da Renascença. Em análises de vá rios críticos foi destacada a afinidade de sua obra com a
arte destes per íodos:
“ O espí rito renascentista é uma presença, quase subterrâ nea, que por

vezes se manifesta”

(MANUEL, 1984 , p. 14 )
“ Flor perdida no tempo e no espaço do gótico fantástico” (LEITE, 1966, p. 31 ).
“ Como explicar o parentesco que esse paulista do interior [. .. . ] conserva com mundos remotos

no tempo e no espaço: a Idade Média, o Renascimento. ” ( ARAUJO, 1984, p. 83).
“ Dentre todos Marcelo Grassmann [ . . . . ] colocando-se a sua obra como remota herdeira das

espantosas representações legadas pela Idade Média” ( ZANINI, 1979, p. 651).
“ Grassmann bebera noutra tradição, muito mais antiga, [. . . . ], como a arte delirante de

Hieronymus Bosch” ( GULLAR, 2006).

Avaliando as duas é pocas citadas, reconhecemos em uma análise, a influência dessas é pocas
no trabalho do artista, no âmbito do estranho e do fantástico ( II. 14 ).

í

II . 14 . Ser fant ástico .

Repertórios antigos e exóticos alimentaram durante muito tempo o imaginá rio da Idade
Média : foram eles a Antigüidade Clássica e o Oriente.
A Idade Média nunca perdeu contato com o mundo antigo . Se por um lado, um mundo de

deuses e de uma humanidade explode em uma vida poderosa e orgâ nica, por outro, um mundo
de seres fantásticos, imagens vindas de muito longe, misturam corpos e naturezas
heterogé neas. Esse dualismo faz com que a Idade Média,
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quando atravessava um período cl ássico buscava os fundamentos de uma harmonia e
uma imagem do homem. Nos per íodos em que essa estabilidade se altera, quando as
metamorfoses das formas e os espíritos liberam a fantasia e a imagina ção,
encontrássemos o monstro e a besta, e as divindades do Olimpo se revestissem de
um car áter selvagem, quase animal . (BALTRUSAITIS, 1994, p . 11).

Os amplos repertórios na gl í ptica - gravação em pedras preciosas - e sobre as moedas, se
converteram em formas de transmissão dessas imagens. O contato com grandes civilizações
pela abertura do Oriente até a China se reflete no imaginário desse período, mas seria preciso

que essas pequenas criaturas gravadas se integrassem ao período e “ crescessem” , para serem
reproduzidas nas composições medievais.

Por exemplo, as grylas, monstros definidos por combinações de cabeças, série de estranhas

criaturas. São compostos por uma cabeça humana com patas que se ajustam diretamente a ela.
Fazem-se composições análogas com cabeças de animais (Ils. 15 e 16).

II . 15 . Gryla do Salt ério Louterell, Londres,
British Museum.
II. 16. A direita figura de um cavaleiro 1390.
Afresco de Königsberg (hoje Kliningrado R ússia
,

Torsos humanos completos podem ser ajustados a pescoços de troncos compostos.
As caras circulam sobre todo o corpo, se fixam por todas as partes. Aparecem sobre
pássaros, quadrú pedes, sereias e toda a sorte de seres fant ásticos. (BALTRUSAITIS,
1994, p . 19).
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Bosch foi um pintor de grylas (Ils. 17 e 18). Em sua obra elas são numerosas e tomam as mais
variadas formas.

II. 17. Gryla de Hieronymus Bosch,

mm
m,

II . 18 . Grylas de Hieronymus Bosch.
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Para o caminho das Cruzadas os cavaleiros se revestem de metal, e os armeiros transformam
esses homens com suas armaduras, em figuras de estatura desproporcional e sobrenatural; nos

elmos aparecem soldados, cabeças de animais e até representações de monstros. As armaduras,

antes de tudo, atemorizam e atacam o inimigo (II. 19).

II . 19 .
Armaduras dentadas:
Á - Bourguignotte, IMO
B - Elmo de Jaime de Aragão, segunda metade do século XIII
C - Armadura de cavalo
D - Joelheira em forma de cabeça

Relatos de viagens e descrições repletas de fantasias aumentavam o repertório fantástico dessa

é poca.
Ginzburg cita no livro “ O queijo e os vermes” , o relato fabuloso do Cavaleiro de Mandeville í

em que “ os habitantes da ilha de Chana adoravam uma divindade que era metade boi, metade

homem [... ] e continua, os habitantes da ilha Hongamara possuem, todos, homens e mulheres,
cabeça de cão e são chamados cinocéfalos. ” (GINZBURG, 2006, p. 91) (Ils. 20 e 21 ).

í

O livro “ O queijo e os vermes” de Ginzburg relata um processo, movido pela Inquisição no norte da Itália no
século XVI contra o moleiro Domenico Scandella dito Menochio. O relato constava no livro “ Viagens de Sir
John Mandeville” ou “ O Cavallier Zuanne de Mandavilla” que estava na lista dos livros mencionados no
processo.
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II. 20 . Mandeville - Livro das
maravilhas do mundo, século XIV.

II. 21. Marco Pólo - Livro das Maravilhas, século XV

Sobre as concepções do mundo renascentista1, podemos observar: no século XVI, o espí rito

científico questiona todos os saberes; desenvolve-se a teoria heliocêntrica de Nicolau
Copérnico, aumenta a criação de bibliotecas públicas e privadas. “ Em 1290, a biblioteca da

Sorbonne tinha um milhar de obras; por volta de 1580, só a biblioteca de Montaigne devia
conter o mesmo número de livros.” (DUBOIS, 1995, p. 65)

Percebemos o progresso da tecnologia, transformações económicas, mudanças sociais e

pol íticas.
A Renascença não cabe realmente, dentro dos anos que nos lhe consignamos para
in í cio e fim, porque expressa uma metamorfose por meio da qual o mundo não para
de ressuscitar. Para sermos exatos, ela designa uma transmutação das sociedades,
semelhante à que a alquimia sujeitava a matéria . Pressupõe uma experiência de
morte, de trevas e de corrupção, tanto quanto de gloriosa ascensão at é a luz .
(PARTS, 1992, p . 3)

Esse conjunto, tomando a natureza por objeto, atuará de formas diversas para apresentar
categorias diferentes. A natureza não é a mesma : o agenciamento morfológico de base
matemática foi substituído pelo sentido do mistério oculto, uma palavra obscura que faz com

que o livro da natureza se pareça com um tratado de magia repleto de segredos. Podemos ver
aí um conflito entre uma concepção científica da natureza e a idéia de uma natureza

A Renascença não pode ser compreendida fora de sua dimensão européia e de um desenvolvimento
cronológico que a faz abranger vários séculos. Manifestada a partir do trecento italiano, ela se estende at é o
século XVII - na Bretanha por exemplo - , enquanto nesse intervalo a It ália viu surgirem o maneirismo e o
barroco, e o rei da França se pôs a construir Versailhes. (DUBOIS, 1995, p . 9).
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trabalhada por forças ocultas . Há uma preocupação naturalista que favorece a capacidade de
criar formas que podem ser percebidas como outras.

Uma das expressões estéticas mais insólitas sobre o â ngulo do estranho é a obra de
Arcimboldo ( 1527 - 1593). Para ele é possí vel fazer retratos com um objeto qualquer, e

encontrar formas humanas em qualquer objeto ( Ils. 22 e 23).

TÎ . 22. O hortel ã o . Arcimboldo. 1580.
Observar o aspecto da imagem dupla, em que a
cabeça reversí vel , virada ao contrário
transforma -se em nm nrafo eom lemimes

11.23 . O bibliotecá rio . Arcimboldo .
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Dessa forma a natureza é capaz de criar todas as possibilidades dentro de um princí pio de
continuidade. Assim :
Há uma crença difundida na possibilidade de que nasçam ratos dos trapos
apodrecidos, vermes da terra, rãs da água da chuva. A descoberta de uma flora
exótica permite reavivar algumas lendas, como a da mandrágora, planta fabulosa,
dotada de formas humanas e de voz; ou de populações monstruosas, h í bridas de
homem e animal. As Hist ó rias Naturais de Pl í nio 1, editadas e traduzidas no curso do
século XVI, d ão-nos exemplos de hibridização, de monstruosidades recriadas,
desenvolvidas e transformadas. Por exemplo os Arimaspes, que como os Ciclopes só
t êm um olho no meio da fronte; os monocolos, que t êm uma só perna e andam aos
saltos. Bem entendido, os demónios participam do sabbat geral e podem unir-se aos
seres humanos, sob a forma de í ncubos e súcubus, para gerar monstros e prodígios.
(DUBOIS, 1995, p. 104 -105).

Diferentes concepções se formam entre os cientistas da época. A alquimia no curso do século
XVI importa e adapta no Ocidente cristão, certas tradições do Oriente antigo e do Islã

medieval. Procura através de um plano de trabalho, elaborando a matéria, no uso de processos

específicos, formalizar a combinação de substâ ncias para produzir o ouro filosófico ou "pedra

filosofal” .
Através de um estudo sobre a história do espaço, Margaret Wertheim nos esclarece que:
na transi ção da visão do mundo medieval para o mecanicista, ocorreu uma mudança
crucial, pois , enquanto o universo medieval era finito, o novo mecanicismo sugeriu
que ele poderia ser infinito .
Um dos principais efeitos da revolu ção cient ífica, foi assim eliminar [...] qualquer
concepção de um espaço para alma crist ã e com isso qualquer concepção de um
espaço da mente ou psique.
Enquanto os medievais viam os homens como seres ao mesmo tempo, í
f sicos e
espirituais - amálgama de corpo e esp í rito -, os novos mecanicistas nos viam num
sentido puramente í
f sico. (WERTHEIM, 2001, p. 26-27).

Assim, isomorficamente, o que os alquimistas estão elaborando é à procura do

desenvolvimento espiritual, de uma elevação paralela da alma, que parecia ter se perdido.
Transformações, mudanças e adaptações: a humanidade com toda a sua bagagem de emoções

e questionamentos; o homem procurando se situar no meio de todos esses esquemas.
Se a obra de Grassmann é citada como herdeira de imagens da Idade Média e Renascença, é

no universo grassmanianno espaço de símbolos fantásticos, que encontraremos as ligações
com estas é pocas. Pelo repertório de imagens primordiais que se abrigam na estrutura da
psique comum a todos os homens, as imagens de um passado presente nas suas xilogravuras,

í

O erudito Plí nio, o Velho (23a 79 DC) antigo escritor romano . (MANGUEL, 2006 p . 324)
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H

litografias e gravuras em metal há muito nos habitam . Nós as reconhecemos mesmo que
somente em nossos sonhos e pesadelos (Ils 24 a 31).

II. 24 . Sem t ítulo . Grassmann .

II. 25. Sem t ítulo. Grassmann. Sem
data
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II . 26. Sem t í tulo . Grassmann .
Sem data

II. 27. Sem t ítulo. Grassmann.
Sem data
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II. 28. Sem título. Grassmann .
1960

I
a

mi

'

•;

f

••

II . 29. Sem t ítulo . Grassmann .
Sem data
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«

II. 30. Sem t í tulo . Grassmann .
Sem data

y

II. 31 . Sem t ítulo. Grassmann.
Sem data
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3 - ASPECTOS DA PSICOLOGIA ANALÍTICA E A RELAÇÃO COM A OBRA DE
ARTE

Para analisar as imagens simbólicas da gravura de Marcelo Grassmann, fomos levados a
utilizar como referencial teórico conceitos da psicologia analítica de Carl Gustav Jung (1875 1961) ( vide anexo II). Também achamos de grande utilidade para melhor compreensão da

-

obra do artista os estudos da psiquiatra Nise da Silveira (1905 1999 ). Nise da Silveira,
1

psiquiatra idealizadora do atelier de pintura , inaugurado em 09 de setembro 1946 no Centro

Psiquiátrico Pedro II no Engenho de Dentro Rio de Janeiro, foi sua diretora no período 1946-

1974. Em 1952, fundou o Museu de Imagens do Inconsciente com o objetivo de desenvolver
estudos e pesquisas sobre os significados que a intrigavam nos temas e símbolos recorrentes

na obra dos pacientes. Nise encontrou na psicologia junguiana novos instrumentos de trabalho
para o estudo dos dinamismos da psique, e decifração de herméticas e estranhíssimas imagens
pintadas ou modeladas por esquizofrénicos. Em 1954 ela buscou a ajuda de Jung através de
correspondência, para compreender os casos que estava acompanhando. Imagens feitas pelos

pacientes manifestavam intensa criatividade imaginária, resultando na produção de pinturas,
em contraste com a baixa atividade dos mesmos fora do atelier. Em desenhos de

esquizofrénicos apareciam mandalas, formas perfeitas que servem para concentrar, no entanto

por definição eles eram pessoas interiormente espatifadas. Assim, ela encaminhou fotos das
mandalas com uma carta para Jung explicando o que acontecia. Deste primeiro contato

originou-se uma troca de correspondência, que resultou em um convite de Jung a Nise da

Silveira, para freqiientar o Instituto C. G. Jung na Suiça. Em 1957, ela pôde estar frente a

frente com Jung e permaneceu lá, em estudos durante um ano. Nise da Silveira em suas
publicações e com seus estudos, introduziu a psicologia junguiana no Brasil, e nos ajudou a
compreender os conceitos da obra densa de Jung.
A riqueza do pensamento de Jung abrangia campos diversos como medicina, psicanálise,

cultura oriental , artes plásticas e literatura, onde introduziu interpretações revolucioná rias.

Sempre brilhante em sua carreira na medicina, escolheu a psiquiatria e estabeleceu estreita
Este foi inicialmente um setor de atividades, entre outros, da Seção de Terapia Ocupacional do Centro
Psiqui átrico Pedro II no Engenho de Dentro. O atelier produziu exposições em fevereiro de 1947 no Minist ério
da Educação e em outubro de 1949 no Museu de Arte Moderna de São Paulo. No fim da d écada de 40, apoiavam
e vinham a Engenho de Dentro, entre outros, os artistas Almir Magvinier, Ivan Serpa, Abraão Palatinik e o
cr ítico de arte Mário Pedrosa. Este escreveria no jornal O Correio da Manhã de 7 de fevereiro de 1947: “ uma das
funções mais poderosas da arte - descoberta da psicologia moderna - é a revelação do inconsciente, e este é tão
misterioso no normal como no chamado anormal” . (SILVEIRA, 1981, p. 15)
Com o aumento da produ ção do atelier, foi inaugurado em 20 de maio de 1952, o Museu de Imagens do
Inconsciente, cujas raí zes estavam nos atelier de pintura e modelagem . Atualmente este museu é um centro vivo
de estudo e pesquisa, com exposi ção permanente de trabalhos dos pacientes.
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colaboração trabalhando com Freud, que viu nele o homem adequado para conduzir avante a
psicanálise. No entanto, o caminho de suas pesquisas fez com que se separassem por

divergê ncias profundas 1 . Os estudos de Jung levaram-no aos conceitos de inconsciente
coletivo, arquétipo , complexo, que retomaremos quando tratarmos das forças do inconsciente.
A forma como abordou a análise dos sonhos e a maneira como tratou o sí mbolo, em palavra

ou imagem, com possibilidades diferentes daquelas abordadas até então, foram de extrema
importâ ncia para a compreensão das estruturas da psique e suas manifestações.

Estudando a psique e seu desenvolvimento, alvo de cada existência, Jung observou “ um

processo intencional de diferenciação psicológica que tem como fim o afastamento do
indivíduo da base coletiva e a que, portanto, ele chama ‘individuação’ .” (GUERREIRO0,

2006).
Sua teoria psicológica e métodos psicoterapê uticos apresentados em ensaios e conferências

foram publicados em vasta literatura. Seu estudo sobre os tipos psicológicos buscou entender

as relações do homem com outros homens e com o mundo.
Nesta aproximação da obra de Marcelo Grassmann com a psicologia anal ítica de Jung,

utilizamos seus conceitos e apenas os ensaios sobre a relação com a obra de arte, entre tantos
outros assuntos que ele abordou. Procuramos apoiados nestes textos, sustentar no processo de
criação, enquanto modo como o artista se relaciona com o mundo imaginativo, que se

amálgama sob sua m ão/imaginação, que ele atravessa espaços de um mundo fantástico de
imagens primordiais, o mundo arquetí pico. Caminhando sempre na busca da fonte primeira de

entendimento das ações do próprio homem o artista Marcelo Grassmann expressa em sua obra,
aspectos da psique comum a toda humanidade, pela atualização do arquétipo em imagens

simbólicas .

A obra do suíço Carl Gustav Jung pretendeu ser abalada com acusações a ele, de simpatizante do nazismo e de
anti-semita, o que sem fundamento ficou somente em rumores; mas por traz destes não devemos subestimar “ o
peso das divergências entre Freud e Jung, nunca perdoadas pelos discí pulos do mestre ortodoxo” (SILVEIRA,
1997, p. 23).
Do grego arché = primordial ; typós = marca.
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3.1 - AS FORÇAS DO INCONSCIENTE
A relação existente entre a psicologia anal ítica e a obra de arte, foi tratada por Carl Gustav

19221. Ali, ele deixa bem claro a estreita conexão que
existe entre estes dois campos, baseando-se no fato da arte ser uma atividade psicol ógica em
Jung em uma palestra em maio de

suas manifestações, mas colocando também limites definidos quanto a atuação desta numa

análise.
Apenas aquele aspecto da arte que existe no processo de criação artística pode ser
objeto da psicologia, não aquele que constitui o pró prio ser da arte. Nesta segunda
parte, ou seja, a pergunta sobre o que é a arte em si, não pode ser objeto de
considerações psicológicas, mas apenas est ético-artísticas. (JUNG, 1991, p. 54)

Considerações sobre uma obra de arte devem levar em conta o sentido dessa obra. A

verdadeira obra de arte tem o sentido de se colocar além do que seja somente pessoal; ela é

uma reorganização viva com suas próprias configurações. Como nos diz Jung, “ a verdadeira
obra de arte tem inclusive um sentido especial no fato de poder se libertar das estreitezas e
dificuldades insuperáveis de tudo o que seja pessoal, elevando-se para além do ef émero, do

apenas pessoal.” (JUNG, 1991, p. 60)
Quando Jung fala da psicologia da obra de arte, nos alerta que devemos ter em mente

possibilidades diversas da origem de uma obra

"

.

Uma delas irá tratar de uma produção

intencional, dirigida pelo consciente, numa identificação do artista com o processo criativo; é
aquele que diz sim logo que se defronta com um imperativo inconsciente. Aí podemos esperar

que em nenhum lugar, “ a obra transpusesse as fronteiras da compreensão consciente que, de
certa maneira, se esgotasse dentro dos limites do intencionado e, de forma alguma dissesse

mais do que nela fora posto pelo autor” (JUNG , 1991, p. 64).
Mesmo nesta possibilidade,
com um poeta aparentemente consciente e em pleno gozo de sua liberdade que
produz por si mesmo e cria o que quer, pode acontecer o seguinte: que este [...]
apesar de consciente, esteja absorvido de tal modo pelo impulso criativo, que já
nem possa lembrar-se de outra vontade; [...]. Assim sendo, a convicção de estar
criando com liberdade absoluta seria uma ilusão do seu consciente: ele acredita
estar nadando mas na realidade está sendo levado por uma corrente invisível.
(JUNG, 1991, p. 63)

Numa outra possibilidade, está o caso da análise do processo criador, em que teremos que nos
deparar com algo que ultrapassasse o nível do consciente e dos processos de controle deste. A
1

Palestra proferida na Sociedade de Lí ngua e Literatura Alemã em Zurique, maio de 1922 (JUNG, 1991, p. 54).
Existem obras que nascem totalmente da intençã o e determinação do autor, visando a este ou àquele resultado
especí fico. Neste caso, o autor submete seu material a ser trabalhado a um tratamento com propósito definido
[... ], observando constantemente as leis do belo e do estilo [... ]. Seu material é para ele apenas material,
subordinado ao seu propósito artístico : é isto que ele quer produzir e nada al é m disto.(JUNG, 1991, p. 61).
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consciência do autor não mais se identifica com o processo criativo. Neste caso pode-se
esperar,
estranheza de forma e imagem, pensamentos que só pudessem ser compreendidos
intuitivamente, uma linguagem impregnada de significado, cujas expressões teriam
o valor de aut ênticos sí mbolos, porquanto expressam, do melhor modo possível, o
ainda desconhecido e são pontes lançadas a uma longí nqua margem invisível.
(JUNG, 1991, p .64)

A obra de Marcelo Grassmann é abordada por nós numa análise segundo este caso.

Nas experiências da psicologia analítica e suas pesquisas sobre o inconsciente, foram
estudadas as possibilidades de como o inconsciente influencia e até dirige o consciente. As
provas deste dom í nio da obra sobre o artista podem ser como explica Jung, de natureza direta

ou indireta.
Provas diretas seriam aqueles casos onde o poeta, naquilo que supões estar dizendo
de modo mais ou menos evidente, diz mais do que ele percebe. [. . . ] provas indiretas
seriam casos em que, atrás da aparente vontade livre de produção, existe um
“ imperativo” maior que manifestaria imediatamente a sua exigência imperiosa se
ocorresse uma desist ência arbitrária da atividade criativa [...]. (JUNG, 1991, p. 63)

O impulso criativo que brota do inconsciente é uma força superior que se impõe ao artista sem
que ele pergunte ao seu EU se a aceitará ou não.
Jung comparava o anseio criativo “ que vive e cresce dentro do homem, como uma árvore no
solo do qual extrai seu a!imento.” (JUNG, 1991, p. 63).

Com a análise deste domínio do inconsciente no processo criativo, podemos considerar este
processo “ como uma essência viva implantada na alma do homem. A psicologia anal ítica

denomina isto ‘complexo autónomo’ .’’(JUNG, 1991, p. 63).
Como nos diz Nise da Silveira (1997, p. 30) a palavra complexo, com sua significação
psicológica peculiar, foi introduzida por Jung. Nós a usamos correntemente e já a
incorporamos ao nosso dia a dia, mas a usamos incorretamente. Costumamos dizer de nós ou
do outro, que temos um complexo de superioridade ou inferioridade, disto ou daquilo, mas “ a

verdade é que não somos nós que temos o complexo, o complexo é que nos tem, que nos
possui [... ]. Os complexos são agrupamentos de conte údos psíquicos carregados de

afetividade.” (SILVEIRA, 1997, p. 30-31)

Se por um lado os complexos se desenvolvem sem intervenção da consciência e podem
atormentar o indivíduo, para a psicologia junguiana não são em si elementos doentios:
“ significam que existe algo conflitivo e inassimilado - talvez um obstáculo, mas também um

estímulo para maiores esforços, e assim podem vir a ser uma abertura para novas
possibilidades de realização.” (JUNG apud SILVEIRA, 1997, p. 31).
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Jung desenvolveu sua teoria considerando que “ os complexos poderão ser agrupados em
categorias definidas e constatou que se existem tipos característicos e reconhecí veis de

complexos, sugere que estes repousem sobre bases igualmente típicas. ” (JUNG apud

SILVEIRA, 1997, p. 33).
Tais bases seriam os arqu étipos, isto é, os alicerces da vida ps í quica comuns a todos
os seres humanos. Visto nesta perspectiva, por trás de suas caracter ísticas
exclusivamente pessoais, o complexo mostraria conexões com os arquétipos, ou
seja, haveria sempre uma ligação entre as viv ências individuais e as grandes
experi ê ncias da humanidade. ( SILVEIRA, 1997, p . 33 )

A obra de arte então, parte do impulso criativo que vem do inconsciente. Esse anseio de criar

se impõe a custa de qualquer coisa. A vida de vários artistas já nos mostrou isso. As
formações psíquicas que se desenvolvem primeiro inconscientemente, assim como a obra que

começa a nascer, são complexos autónomos, e só quando “ atingem o valor limiar da
consci ência, também

irrompem

na consci ência” (JUNG, 1991 , p. 63).

A associação que se d á com a consci ê ncia não significa uma assimila ção, mas uma
percepção . Isto significa que o complexo autónomo [. ..] não pode ser submetido ao
controle consciente, nem à inibi ção e nem a uma reprodu ção arbitrária [...]. O
complexo criativo compartilha esta peculiaridade com todos os outros complexos
aut ó nomos. E é exatamente aqui que surge també m a possibilidade de uma
analogia com fenô menos psíquicos patológicos; e precisamente estes últimos são
caracterizados pela presen ça de complexos autónomos e, dentre eles, sobretudo os
distúrbios mentais. A analogia está na exist ência de um complexo autónomo.
(JUNG, 1991, p. 67).

Até aqui temos tratado do conceito de inconsciente sem uma divisão de denominação.
Segundo Nise da Silveira ( 1997, p. 63), a psique pode ser representada como um vasto oceano

no qual emerge pequena ilha (consciente), cujo centro é o ego. Para que qualquer conte údo
psíquico se torne consciente, precisará se relacionar com o ego. Todos os processos psíquicos

que não mantém relações com o ego, são dom í nio do inconsciente. Para a psicologia
junguiana o inconsciente compreende inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Camadas

superficiais do inconsciente, fronteiras com o consciente, são muito imprecisas. Estas
camadas se referem ao inconsciente pessoal. Fazem parte dele:
percepções e impressões subliminares dotadas de carga energética insuficiente para
atingir o consciente, [...] traços de acontecimentos ocorridos durante o curso da
vida e perdidos pela memória consciente; recordações penosas de serem
relembradas; e, sobretudo, grupos de representações carregados de forte potencial
afetivo, incompat í veis com a atitude consciente (complexos). (SILVEIRA, 1997, p.
64).

Al ém do inconsciente pessoal Jung concebeu a existência de um n í vel mais antigo, o

inconsciente coletivo, património do ser humano, que “ contém a inteira herança espiritual da
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evolução humana que volta a nascer na estrutura cerebral de cada indivíduo. ” (JUNG apud
GUERREIRO0, 2006).
Ao inconsciente coletivo corresponde a camada mais profunda do inconsciente, fundamentos

estruturais da psique, como esclarece Nise da Silveira (1997, p. 64 ) e cita Jung para o
entendimento desta questão.
Do mesmo modo que o corpo humano apresenta uma anatomia comum, sempre a
mesma, apesar de todas as diferenças raciais, assim também a psique possui um
substrato comum . Chamei a este substrato inconsciente coletivo. Na qualidade de
herança comum transcende todas as diferenças de cultura e de atitudes consciente, e
não consiste meramente em conteú dos capazes de se tomarem conscientes, mas em
disposi ções latentes para reações idê nticas. Assim o inconsciente coletivo é
simplesmente a expressão psíquica da identidade da estrutura cerebral, [...]. Deste
modo pode ser explicada a analogia, que vai mesmo at é a identidade, entre vários
temas miticos e sí mbolos, e a possibilidade de compreensão entre os homens em
geral . As m ú ltiplas linhas de desenvolvimento psíquico partem de um tronco
comum cujas raízes se perdem muito longe num passado remoto . (JUNG apud
SILVEIRA, 1997, p. 64-65).

A obra de arte concluída se mostrará a nós como imagem . E Jung pergunta ( 1991, p. 68) a que

imagem primordial do inconsciente coletivo pode ser reduzida a imagem desenvolvida na

obra de arte . Uma obra de arte simbólica é aquela em que a origem não deve ser procurada no
inconsciente pessoal do autor, mas “ naquela esfera da mitologia inconsciente, cujas imagens
primitivas pertencem ao património comum da humanidade. ” (JUNG, 1991, p. 68). Se

reconhecermos essa imagem como símbolo, teremos possibilidades ainda não tentadas de
compreensão e reflexão. Uma palavra ou uma imagem é simbólica quando o seu significado

imediato implica alguma coisa além. Nise da Silveira diz sobre o símbolo que “ se uma parte é

acessível à razão, outra faz vibrar cordas ocultas no inconsciente.” (SILVEIRA, 1997, p. 71).
Ele não traz explicações em si, um sí mbolo é aberto. “ O símbolo, na concepção junguiana, é
uma linguagem universal infmitamente rica, capaz de exprimir por meio de imagens muitas

coisas que transcendem as problemáticas especí ficas dos indivíduos. ” (JUNG apud SILVEIRA,
1997, p. 72 ).
O sí mbolo é sempre um desafio, é forma extremamente complexa e mediadora. Nele,

inconsciente e consciente se aproximam . Jung observa (1991, p. 66) que a obra simbólica nos

sensibiliza mais, pois exige refletir, desvendar o sí mbolo. De outro lado, a obra não simbólica,
porque nos permite contemplá-la harmonicamente, fala mais a sensibilidade estética.

Em seu livro O Espírito na Arte e na Ciência, Jung ( 1991, p. 69) explicando sobre
inconsciente coletivo nos diz que ele é uma possibilidade legada a nós desde tempos
primitivos na forma de imagens mnem ónicas, ou seja, dentro da estrutura cerebral, e que

idéias inatas não existem , existem sim possibilidades inatas de idéias. Esta discussão envolve
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há muito tempo o conceito de arquétipo. Segundo Nise da Silveira, Jung incansavelmente
repetiu que “ arquétipos são possibilidades herdadas para representar imagens similares, são

formas instintivas de imaginar. São matrizes arcaicas onde configurações análogas tomam
forma.” (JUNG apud SILVEIRA, 1997, p. 68). Os arquétipos são concentração de energia em
estado potencial que quando se atualiza, toma forma, resulta na imagem arquetí pica. Jung
(1997, p. 67) esclarece sobre a má compreensão, em geral, do que ele chama arquétipos ou
imagens primordiais. Ele nos diz que muitas vezes julga-se que o arquétipo expressa certas
imagens ou motivos mitológicos definidos. Estes seriam nada mais que representações

conscientes, e que seria absurdo considerar representações tão variadas como se pudessem ser
transmitidas hereditariamente.
Os arqu étipos n ão são determinados no seu conteú do, mas sim só em relação à
forma, e só num grau muito limitado. A imagem primordial est á determinada no
seu conteú do só na altura em que se torna consciente e, portanto, é preenchida com
o material da experi ê ncia consciente. (JUNG apud SCARSO, 2006).

“ O arquétipo é uma tendência para formar estas mesmas representações de um motivo -

representações que podem ter inúmeras variações de detalhes - sem perder a sua configuração

original.” (JUNG, 1997, p. 67). São manifestações que revelam sua presença apenas através de
imagens simbólicas.

Analisando a base antiga da nossa psique, poderemos observar as analogias existentes entre as
“ imagens on í ricas do homem moderno e as expressões da mente primitiva, as suas imagens

coletivas e os seus motivos mitológicos.” (JUNG, 1997, p. 67). As imagens arquetí picas se

manifestando através dos símbolos, fazem com que nos sintamos não mais indivíduos, porém

uma espécie, “ pois a voz de toda a humanidade ressoa em nós. ” (JUNG, 1991, p.70).
Estes n úcleos dinâmicos da psique, o inconsciente, os arquétipos em suas implicações, ainda
estão longe de serem compreendidos por nós, mas se todos os homens possuem uma mesma
herança psíquica comum, podemos esperar que suas expressões simbólicas apareçam
praticamente em todas as suas produções art ísticas, mitológicas, religiosas e em diferentes

áreas da cultura.
A noção de arqu étipo postulando a existê ncia de uma base psiquica comum a todos
os seres humanos, permite compreender por que em lugares e épocas distantes
aparecem temas id ênticos nos contos de fadas, nos mitos, nos dogmas e ritos das
religiões, nas artes, na filosofia, nas produ ções do inconsciente de um modo geral seja nos sonhos de pessoas normais, seja em del írios de loucos. (SILVEIRA, 1997,
P 69).

Jung em suas pesquisas reconheceu a obra de arte como uma reorganização criativa, do
homem como seu criador, e sobre o processo criativo nos diz que ele “ consiste (até onde nos é

dado segui-lo) numa ativação inconsciente do arquétipo e numa elaboração e formalização na
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obra acabada. De certo modo a formação da imagem primordial é uma transcrição para a
linguagem do presente pelo artista.” (JUNG , 1991, p. 71).
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3.2 - AS IMAGENS DO INCONSCIENTE
Arquétipos como vimos, são predisposições a produzir as mesmas imagens em situações
dadas. Os arquétipos são vazios, serão preenchidos com imagens pelas necessidades do
cotidiano. Os motivos mitol ógicos favorecem esta possibilidade de representação, pois neles

estão condensadas experiências semelhantes já vividas pela humanidade. Como nos diz Jung
“ os mitos são manifestações originais da estrutura básica da psique” (JUNG apud SILVEIRA,

1981, p. 98). A energia psíquica transforma-se em imagem . Se é difícil entendê-las de

imediato, é porque se exprimem em uma linguagem diferente. “ Exprimem-se por meio de

símbolos ou mitologemas (fragmentos míticos), cuja significação desconhecemos, ou melhor,
já esquecemos” . (SILVEIRA, 1981, p. 86 ).

No estudo das imagens do inconsciente faz-se necessário abordá-las sob dois aspectos
distintos, e as possíveis analogias entre elas. Um dos aspectos é a obra do artista que tomado

pelo processo criativo, deixa emergir conte údos das camadas mais profundas da psique, que

se expressam pelas imagens arquet í picas, revitalizando mitos. As imagens com seus
conte údos inconscientes não são estáticas. São vivas e atuantes. No caso da nossa pesquisa, a
obra de Marcelo Grassmann, suas gravuras de imagens metamorfoseadas e monstros,
reunindo em um só corpo elementos diversos de mundos diferentes, expressariam coisas
alusivas às contradições que existem no ser humano: o turbilhão que é o mundo e espaço

interior se mostrando no espaço exterior; o confronto consciente e inconsciente, pelas imagens
muito antigas de características arcaicas, mas que falam dos mesmos problemas do homem de
todos os tempos - a revelação do ser e a busca do equilí brio e integridade - pela visualização

e tentativa de entendimento do símbolo. Se essas imagens são ao mesmo tempo estranhas a
nós, mas provocativas a ponto de nos levar a tentar entendê-las, é porque necessitamos de fato

nos confrontar com elas. Grassmann em sua obra de espaços e tempos deslocados do real nos
possibilita m últiplas visões do mundo. Paul Klee já nos chamava atenção para os muitos

espaços possíveis para o artista quando diz : “ a relatividade do visual tomou-se uma evidência

e já se concorda em ver nas coisas reais, apenas um aspecto particular da totalidade do
universo onde existem in úmeras verdades latentes” (KLEE apud SILVEIRA, 1981, p. 41 ).
Vivemos entre dois sistemas de percepção, dois mundos totalmente diferentes, e Jung nos diz
( 1981, p. 36) que, se por meio dos sentidos percebemos as coisas externas, por meio das

imagens do inconsciente temos a percepção de coisas internas. Mas estes dois mundos “ não se
acham separados por fronteiras intransponíveis. [... ] interpenetram-se em graus diferentes. Isto

ocorre a cada instante na vida cotidiana e toma-se particularmente manifesto nas obras de arte,
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plásticas e literárias” (SILVEIRA, 1981 p. 110). Para o artista, viajar por outros espaços e
pesquisar dimensões imaginárias, é possível graças ao seu ego intacto, mas como nos alerta

Nise da Silveira, (1981, p. 42 ) mesmo trazendo consigo a passagem de volta ao espaço

comum onde se relaciona e cumpre a rotina da vida diária, há perigo e temores, e explica
citando Léger : “ ser livre e apesar disto não perder contato com a realidade, eis o drama desta
figura épica, quer seja chamado inventor, artista ou poeta” (LÉGER apud SILVEIRA, p. 42).

Abordando o segundo aspecto sob o qual se revelam às imagens do inconsciente, entraremos

na á rea dos desequilí brios da psique: as neuroses e as psicoses.
No processo psicótico, como explica Nise da Silveira, presencia-se a luta entre o ego e o
inconsciente, que define a esquizofrenia: “ o ego fraqueja, é derrotado diante do ataque

violento do inconsciente” (SILVEIRA, 1981, p. 39 ).

-

Quando o ego cinde se, estilhaça-se, seja por incapacidade para suportar a tensão
de certas situações existenciais [. .. ] seja devido ao impacto de emoções violentas, a
libido introverte-se vindo reativar o inconsciente. O ego, partido em pedaços, não
tem força para fazer face à realidade externa nem tampouco consegue controlar a
maré montante do inconsciente. (SILVIEIRA, 1981, p . 168).

Mas em vez dos impulsos arcaicos se exteriorizarem em avalanche, a psicologia junguiana
“ oferece

o declive que a espécie humana sulcou durante milénios para exprimi-los:

representações mímicas, pintura, modelagem, m úsica. (SILVEIRA, 1981, p^ 102). A busca
por um acesso ao mundo interior do psicótico pela expressão plástica, talvez seja o caminho

menos dif ícil, enquanto o doente ainda estiver longe de elaborar a razão e a palavra. “ Não se
trata de fazer arte, mas de produzir um efeito sobre si mesmo. Dando forma às imagens

internas, simultaneamente [o doente] se modela a si mesmo” . (JUNG apud SILVEIRA, 1981,

p. 134-135).
A arte será usada como ferramenta de trabalho, para tirar da visão de turbilhão todo o

cotidiano agora atropelado por uma ordem não cronológica dos fatos. Experiências internas e
externas se imbricam umas nas outras, recordações se superpõem e o caos fica instalado. Jung
detalha os acontecimentos intrapsíquicos que caracterizam a psicose: “ os indiv íduos ficam
possu ídos por pensamentos monstruosos, o mundo parece totalmente transformado, as
pessoas que os cercam apresentam faces horrí veis e distorcidas” 1 (JUNG apud SILVEIRA,
1981, p. 97). A imagem para o doente vai significar eficácia curativa, na medida em que a

reconstrução do espaço cotidiano pela imagem, acompanha a reconstrução do ego.
O elemento patológico não reside na existência destas representações, mas na dissociação do consciente, que se
tornou incapaz de controle sobre o inconsciente. (JUNG apud SILVEIRA, 1981, p. 168).
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Tratando das terapias empregadas na prática psiquiátrica, Jung em 1908 escreveu em seu livro

Conte údo das Psicoses:
Nós, pessoas sadias, com os dois pés na realidade, vemos somente a ruí na do
doente neste mundo, mas não enxergamos as riquezas da face da psique voltada
para o outro lado [.. .]. Embora estejamos ainda longe de conseguir explicar todos os
intrincamentos daquele mundo obscuro, podemos afirmar com segurança completa
que na demência precoce não existe sintoma algum sem base psicológica, sem
significação. Mesmo as coisas mais absurdas são símbolos de pensamentos não só
compreensíveis em termos humanos, mas que habitam também o intimo de todos
nós. Na loucura nada se descobre de novo e desconhecido : estamos olhando os
fundamentos de nosso próprio ser, a matriz dos problemas nos quais nos achamos
todos engajados. (JUNG apud SILVEIRA, 1981, p. 94-95).

Em seus estudos sobre as representações monstruosas e seres fabulosos, seres do mundo
antigo recriados por artistas e artesãos, Nise da Silveira discute se tais figuras provêm de

misturas dentro das matrizes arquetí picas ou fazem parte de uma modalidade de linguagem do
inconsciente.
“ Nas pinturas de Bosch e Brueghel, [.. .] ninguém decerto pensaria em fenômeno de

indiferenciação. Por mais estranhas que sejam essas figuras, são extraordinariamente bem
construídas, vivas e falam a quem se detenha para escutá-las” (SILVEIRA ,1981, p. 45). Jung

faz uma colocação a respeito dos animais fantásticos, que segundo a própria Nise se adequa a
todos os monstros e prodígios antigos e medievais:
Se esses monstros, esses seres imagin ários não existissem em nós, desde que não
existem no mundo exterior, nunca teriam sido configurados. Essas imagens não
teriam sido forjadas, esses monstros n ão teriam servido de expressões simbólicas se
isso não correspondesse em nós a alguma necessidade . (JUNG apud SILVEIRA,
1981, p . 146).

Assim, comenta Nise da Silveira, seria a mesma necessidade interna “ que continua
impulsionando a criação de seres imaginários, não só nos hospitais psiquiátricos, mas também

em modernas obras plásticas e literárias” (SILVEIRA, 1981, p. 146).

.

Para estudar os sí mbolos coletivos (arquétipos) expressados em imagens Jung indica que
estas devem ser estudadas em série, porque isoladas parecem indecifráveis. “ Examinadas em
série, revelam a repetição de motivos e a existência de uma continuidade no fluxo de imagem

do inconsciente” (JUNG apud SILVEIRA, 1981, p. 116). Na ilustração abaixo podemos
observar na série de esculturas, as imagens do processo de exteriorização das forças do
inconsciente (II. 32). Estes símbolos se apresentam em mesmas bases arquetí picas, mas sendo

constantemente reinaugurados em outras formas.
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II . 32. Sem t ítulo . Enio Sergio de Carvalho .
Esculturas. Sem data
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3.3 - ARQUÉTIPOS - O sí mbolo nas imagens de Grassman

Jung interpretou os sonhos e os diferentes símbolos que apareciam neles. Estes sí mbolos que

aparecem em sonhos, vão além da relação da vida de quem sonha. Assim também o artista na
obra de arte simbólica. Os sí mbolos fazem parte de uma grande trama de fatores psicológicos.

Estas imagens, se estudadas em seq üências inteiras revelam conte údos que constantemente
retomam e que contam de “ um processo lento e imperceptí vel de crescimento psíquico - o

processo de individuação” (JUNG, 1997, p. 161 ).
O processo de individuação vai do nascimento até a morte, é espontâneo e inconsciente. Para

este processo, há uma necessitação do arquétipo do self

-

si

mesmo, na

4

A

consciência

individual . O processo de individuação é que constela o arquétipo, no caminho do individual
para a cultura. Configurando este crescimento psíquico, o artista num primeiro momento vai
exteriorizar nas imagens simbólicas produzidas, o centro regulador que provoca constante

desenvolvimento e amadurecimento da personalidade: O self - si mesmo. Em seguida os
outros arquétipos se apresentarão num processo contínuo e dinâmico. O quanto o indivíduo
vai evoluir depende do desejo do ego de ouvir ou não as mensagens deste centro regulador.
“ Ouvindo-o tornamo-nos seres humanos mais completos” (JUNG, 1997, p. 162).

O processo de criação no artista faz com que ele consiga pela arte, expor este seu processo

interno. Como o que ele exterioriza é universal, o evento psicológico no artista ecoa em todos

nós. Em um fluxo de imagens simbólicas, podemos acompanhar os arquétipos que se
manifestam em imagens na obra de Marcelo Grassmann.
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3.3.1 - O Uróboro

Podemos chamá- lo o primeiro arquétipo. A serpente que come a própria cauda é o símbolo do

sem principio e sem fim . A imagem arquetí pica do uróboro expressa a capacidade de juntar

os opostos, e forjar uma outra realidade . No processo de individuação o arquétipo do self está
por traz, organizando suas relações com o ego. Seus símbolos são de centralização e
circularidade. Pelas experiências que o indivíduo vai passando, o ego se aproxima do self.

Nessas experiências do eu profundo, o ego percebe este centro organizador . Com a
transformação da realidade factual na simbólica, a função transcendente do self é a capacidade
de ver as coisas nos seus opostos e de juntá-las.

O símbolo do uróboro aparece na imagética da Renascença como representação de eternidade.
Podemos vê-lo na pintura de Piero di Cosimo, como um colar no pescoço de Simonetta
Vespucci (II . 33). Em trechos do poema escrito por Lourenço, o Magnífico sobre a morte de

Simonetta, percebemos o sentido do uso da imagem do uróboro. “ A beleza terrena é

forçosamente imperfeita, de modo que quando a forma imperfeita toca a perfeição o tempo se

encerra num circulo perfeito, e o fim é o principio” (WIND, 1997, p. 35).

II . 33. Retrato de Simonetta. Piero di Cosimo. Sem data
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1

0 uróboro aparecerá em outras obras e outras épocas como o mesmo princí pio de eternidade,
de continuação (Ils. 34 a 36).
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II . 36 . Emblematum Libellus de
Andréa Alciati. 1542

Na obra de Grassmann este símbolo se mostra nas xilogravuras, como princ í pio norteador das
imagens que começavam a se manifestar (II. 37). O movimento em torno deste centro
iluminado como um sol, o centro iluminado da psique, o si mesmo, vai perdendo aos poucos a

condição de circulo, de fechamento, à medida que as imagens se afastam deste ponto de
convergência e se abrem para o exterior. É o caminho ascendente dos símbolos a procura de

se revelarem (Ils. 38 e 39).

II. 37. Sem título. Grassmann . Sem data
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II. 38. Sem t ítulo. Grassmann. 1949

II . 39. Sem t ítulo. Grassmann . 1949
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3.3.2 - A sombra
f

E preciso muita coragem para enfrentar as mensagens do inconsciente. A sombra é tudo
aquilo que não incorporamos na consciência. Aceitar o que parece ser uma crítica do

inconsciente, faz com que passemos a conhecer aspectos sobre nós que gostaríamos de
esconder . “ É o que Jung chamou de realização da sombra” (JUNG, 1997, p. 168). Quando
negamos comportamentos e impulsos que percebemos claramente nos outros, podemos estar

certos de que “ a í se encontra uma parte da sua sombra, da qual você não tem consciência”
(JUNG, 1997, p. 168). O lado escuro de nossos julgamentos e tudo que não gostamos no outro,

constitui nossa sombra. Projetar nossa sombra em outro, também não ajudará em nada;
melhor será no caso, ficarmos conscientes desta projeção.
Todas as solicitações do nosso inconsciente caminham no sentido de operar mudanças em nós.

Devemos recebê-las sem medo, por mais que nos assustem. É assim que Grassmann recebe as
harpias que emergem devorando o que encontram, pretendendo ascender à consciência. A luta
de seres desconhecidos, representações de sentimentos não declarados e abrigados em nós (II.

40), e mesmo um confronto tenso e silencioso entre imagens semelhantes, mas que não se
reconhecem, como se fossem pólos opostos. Aceitá-las e deixar que se manifestem, permite

que presenciemos um lado sombrio e negativo, mas que também pode nos ajudar na nossa
experiência de vida. Não se pode pretender ignorar esses elementos de conflito, dentro de si .

II. 40. Sem Título . Grassmann . Sem data
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3.3.3 - A Grande Mãe

Na obra de Grassmann, desde as xilogravuras, primeira técnica a que ele se dedicou, o mundo
do inconsciente já começava a enviar suas imagens. As figuras femininas se mostram como
grandes deusas, senhoras cercadas de elementos da natureza, ou jovens donzelas ( Ils. 41 e 42 ).

II . 41 . Sem t í tulo . Grassmann . Sem data

' '/f/ï?
;.
"ilJid

II . 42. Sem t í tulo. Grassmann . Sem data
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0 principio feminino como a Grande Mãe domina os três reinos da natureza. Assim, aparece
“ a presença do animal sobre a cabeça” (SILVEIRA, 1981, p. 160) característico de sua

representação (Ils. 43 e 44 ), indicando o poder que está governando a pessoa, ou seja, o

dom í nio dos instintos. Representações de figuras femininas com cornos, sí mbolos de força,
poder e fertilidade também podem aparecer . “ Deusas mães providas de cornos foram adoradas

na Grécia (é poca subminoana); na Mesopotâmia; no Egito; em Mohenjo Daro” , como explica
Nise da Silveira citando o livro de James E. O., The Cult of Mother Goddess. (SILVEIRA,
1981, p. 216) (II . 45).
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II . 44. Sem t ítulo . Adelina Gomes. Sem
data

II. 43 . Sem t ítulo . Grassmann . Sem data

II. 45 . Sem t ítulo . Grassmann . 1949
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Deusas mães representam força, rigor, possessividade, mas é preciso descobrir seu outro lado

de aspecto compassivo e amoroso. Por sua dupla natureza o arquétipo m ãe simboliza “ de uma
parte, a união de opostos e de outra, ruptura e afastamento” (SILVEIRA, 1981, p. 224 ). A

saciedade e a gratificação fundamental dos instintos são suas características. Esta
possibilidade da representação do arquétipo da Grande Mãe nos é dada na obra de Grassmann
pela imagem metamorfoseada, h í brido de homem e animal , mostrando o poder de controle da

Grande Mãe e do seu reino do instinto.
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3.3.4 - A anima
A anima corresponde “ a representação psíquica da minoria de genes femininos existentes na

constitui ção do homem” ( SILVEIRA, 1981, p. 153). A contraparte da anima é o animus que
corresponde “ a minoria de genes masculinos existentes na constituição da mulher”
(SILVEIRA, 1981, p. 162).

Analisando estes conceitos, podemos pensar na obra poética, integrando as potências de
animus e de anima, e como nos diz Bachelard, “ é com os devaneios da anima que o poeta

consegue dar a suas idéias de animus a estrutura de um canto, a força de um canto” , e ainda o

filósofo esclarece:
de todas as escolas da psican álise contemporânea, a de C . G. Jung é a que mais
claramente demonstrou o psiquismo humano, na sua primitividade, andrógino [...].
Sob o signo da dupla coroa do rei e da rainha [...] unem-se as forças femininas e
masculinas do cosmos. O Rei e a Rainha dos alquimistas são o Animus e a Anima
do mundo [... ], e esses princí pios est ão bem próximos no mundo, tal como estão em
nós. (BACHELARD, 2001, p. 55 e 67).

A alquimia mostrou através de uma figura hermafrodita esta dualidade interior (II . 46). O
alquimista estaria realizando seu processo de individuação, ou seja, a totalização da psique,
pelos trabalhos de transformação das substancias químicas em busca da unidade resultante da

união de opostos. O processo alquímico é a metáfora do processo de individuação. Entre os

pares de opostos que mais se distinguem estão os contrários masculino e feminino.

Nise da Silveira cita o fil ósofo Gaston Bachelard, quando ele observa que as projeções sobre a
matéria continuam ocorrendo nas experiências cientí ficas.
“ Quando se pretende ir ao coração das substancias acaba-se por encontrar todas as
imagens das paixões humanas. Assim se pode mostrar ao homem que vive suas
imagens, a luta dos álcalis e dos ácidos e muito mais ainda. Sua imaginação

material faz disso insensivelmente uma luta da água e do fogo, depois uma luta do
feminino e do masculino.” (BACHELARD apud SILVEIRA, 1981, p. 283)

1

É a arte da transmutação dos metais com vistas à obtenção do ouro. Sob um outro ponto de vista, a alquimia
simboliza a pró pria evolução do homem. (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1997, p . 37-38)

61

II . 46 . Reprodução de um
manuscrito alqu í mico . Século XVII

A projeção do arquétipo anima pode se amalgamar ao arquétipo m ãe. Com o processo natural

de crescimento, a anima tentará se afastar desta relação inicial com a figura da m ãe,
representação primeira do feminino no ser humano.
“ A anima pode parecer humana e pessoal, mas de outra parte ela é uma força elementar da

natureza como a tempestade, o vento, o fogo ou a vegetação” . (SILVEIRA, 1981, p. 157).
Aos aspectos elementares da anima vinculada a natureza pode acompanhar um processo de

humanização. Ela pode se mostrar em personificações infra-humanas ou supra-humanas, pois

a arquétipo da anima é a “ matriz de todas as figuras de deusas e semideusas” (JUNG apud
SILVEIRA, 1981, p. 158).
Nos tempos arcaicos era muito freqüente a representação de deusas sob formas
animais, inclusive como peixe, serpente, ave. Posteriormente assumem figura
humana, mas os animais ainda permanecem junto a ela por muitos séculos na
qualidade de representantes simbólicos de atributos inerentes à constituição
profundado princí pio feminino. (SILVEIRA, 1981, p. 160).

Outras vezes se apresentam como iaras ou sereias, a se olhar num espelho mostrando no
reflexo a imagem de serpente. “ São formas da anima na qualidade primária de arquétipo da
vida” (JUNG apud Silveira, 1981, p. 154) (Ils. 47 e 48).
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II . 47. Sem t ítulo . Grassmann. Sem data

II. 48. Sem t ítulo. Grassmann. Sem data

A anima se reveste de vários aspectos 1. “ Como todo arquétipo, a anima é bipolar e pode,

portanto se apresentar como jovem, ou velha; boa fada ou feiticeira [...].” (SILVEIRA, 1981,

p. 153) (Ils. 49 a 51 ). Como manifestação negativa, a anima pode trazer problemas de

relacionamento; fria e indiferente, pode ser mal évola e temida. Em seu ensaio sobre o
processo de individuação, M. L. von Franz nos explica que no aspecto positivo “ a anima ajuda

o homem a discernir os fatos escondidos em seu inconsciente, a identificá-los [... ]. A anima

1

A anima de acordo com Jung, comporta 4 est ágios de desenvolvimento: o primeiro simbolizado por Eva,
coloca-se no plano instintivo e biológico . O segundo mais elevado, conserva seus elementos sexuais. O terceiro é
representado pela Virgem Maria, em quem o amor alcança totalmente o ní vel espiritual . O quarto é designado
pela sabedoria. (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1997, p. 35)
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assume um papel de guia, ou de mediador entre o mundo interior e o seif

(JUNG , 1997, p .

158).

II . 49. Feiticeira cercada de dem ó nios. Século XVII

II . 51 . Virgem Maria . Van Eyck . Uma das

II . 50 . Salomé - Desenho com a cabeça de
S ão João Batista a quem ela matara para
provar o seu poder sobre o Rei Herodes.

II . 52 . Sem t ítulo. Grassamann . Sem data.

personificações da anima. Século XV

Vamos encontrar nas gravuras de Grassmann a presen ça desta figura feminina ( II . 52 ). Poucas

vezes ela se apresentará como força negativa. Em geral é uma jovem mulher que parece
1

O inconsciente almeja sempre ardentemente a luz da consci ê ncia . Desse modo a anima exerce uma função
mediadora entre o ego e o self sendo que este ú ltimo constitui o n ú cleo da psique . (CHEVALIER e
GHEERBRANT, 1997, p . 35 )
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mediar a relação do cavaleiro (a figura masculina), com o animal presente na imagem
( representação do instinto). Quando ela não está se interpondo para defendê-lo ou orientá-lo,

está a seu lado como apoio. Podemos observar o processo da chegada da anima à superfí cie,
vinda do mundo profundo do inconsciente (II. 53 e 54 ).

II . 53. Sem t ítulo. Grassmann. Sem data
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II . 54. Sem t ítulo. Grassmann. Sem data
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3.3.5 - O herói
A figura do herói é um arquétipo que existe h á tempos imemoriais. O mito universal do herói

se refere a um homem poderoso, que vence o mal na forma de dragão, serpente, monstros e
salva a si e a seu povo. Mas fal í vel em relação ao orgulho, ou num ato de sacrif ício, ele morre .
“ Os heró is muitas vezes lutam contra monstros para salvar donzelas em perigo ( que

simbolizam a anima ) (JUNG, 1997, p. 123 ).
Algumas vezes o herói em vez de combater e matar dragões, é devorado por um monstro e

nos deparamos com o “ tema m í tico do dragão-baleia” ( JUNG, 1997, p. 93 ). Representações

variadas deste mito podem ser encontradas em é pocas distantes entre si, nos mais antigos
registros e nas mais primitivas sociedades. O homem devorado pelo grande peixe continua

vivo no interior do monstro, e cumprirá o ciclo até ser expelido e nascer de novo (Ils. 55 a 58 ).
Como explica Nise da Silveira, este exemplo de viagem marí tima noturna aparece no
mito polin ésio de Rata citado por Frobenius, em que o herói engolido por enorme
baleia salva seu pai e sua m ãe que j á estavam no interior do monstro; na
experi ê ncia do herói Hercules que para salvar uma princesa grega penetra no ventre
de um monstro marinho; na lenda dos í ndios jurunas brasileiros, onde o filho mais
novo do her ói Sina á foi engolido por enorme peixe, [... ] ou no exemplo por
excelência de Jonas, que segundo a Bí blia com medo de uma empresa demasiado
arriscada ordenada pelo Senhor, pretende escapar, foge em um navio e é lan çado ao
mar onde um peixe monstruoso o engole. ( SILVEIRA, 1981 , p . 172-174 ).

II . 55 . Sem t í tulo. Ol í vio Fid é lis. 1967

II . 56. Deus heró i Raven ( dos í ndios
Haida, da costa do Pacífico ) no ventre
de uma baleia . Sem data
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II . 57. Jonas saindo da baleia Bíblia
latina do século XV

II . 58. Sem título. Grassmann. Sem data

Fazendo parte desse lastro do inconsciente sempre a formar novas imagens, o herói aparece
também na obra de Marcelo Grassmann. Nela, ele de fato renascerá, já na imagem vestida
com os paramentos de cavaleiro. O mesmo ciclo se repetirá sempre que se fizer necessário,
que se renove à luta do herói : “ ele combate, é devorado pelo dragão ou baleia e depois

renasce” (SILVEIRA, 1981, p. 175 ).
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3.3.6 - A viagem noturna pelo mar
O ciclo que se repete de nascer e renascer é configurado nas matrizes arquet í picas e está
ligado ao tema m í tico do Sol . Este foi venerado por povos distantes em vá rias épocas e
permanece o s í mbolo regulador dos aspectos da vida. Mithra um deus indo-persa é um deus

solar e herói . “ Foi Mithra quem instituiu o Sol, governador do mundo [.. .] e seu mito narra a
dolorosa procura da consciência que o homem de todos os tempos vem representando sob mil

faces” ( Ils. 59 a 61)(SILVEIRA, 1997, p. 22 ).

II . 59 . Sem t ítulo. Grassmann .
Sem data

II . 60 . Deus-Sol institu ído por
Mithra, governador do mundo.

II . 61 . Sem t ítulo. Carlos Pertuis. Sem data
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“ O monstro marinho engole o herói e o transporta durante uma noite inteira numa viagem do
oeste para o leste, simbolizando o suposto trajeto feito pelo sol do crepúsculo à aurora. O

herói í
f ca mergulhado em trevas, que representam uma espécie de morte” . (JUNG, 1997, p.
118).
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II. 62. A Barca do Sol - papiro da 19a dinastia Egí pcia
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II . 63 . Sem t í tulo. Carlos Pertuis. 1976
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11. 64. Fortuna gravado florentino .
,

Esta viagem já aparecia no tema da Barca do Sol, no Egito (II. 62 ) e através dos tempos

desenvolveu-se no Peru e México. A barca como sí mbolo “ da viagem, de uma travessia
realizada seja pelos vivos, seja pelos mortos” ( CHEVALIER e GHEERBRANT, 1997, p.

121 ), pode ser observada em Bosch , Brueghel, na obra de artistas do fantástico e do simbólico,
e nas representações dos atendidos do Hospital Psiquiátrico Pedro II ( II. 63 ). Esta viagem
pode ser vista como uma transformação.
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Se os ventos que impulsionavam as embarcações dos comerciantes ultramarinos traziam
através das viagens, a Fortuna 1 de outros lugares, e a barca era seu símbolo (II. 64), a mesma

imagem com o sentido de metamorfose, de mudança de estado, parece inundar o imaginário

dos artistas de todos os tempos.

Em sua História da Loucura , Michel Foucault comenta a diferença existente entre as pinturas
de Bosch e a dos outros pintores de sua época, e que “ consiste em que os outros mais
freq üentemente procuram pintar o homem tal como ele surge do exterior, enquanto Bosch tem

a audácia de pintá-los tal como são em seu interior” (FOUCAULT, 2005, p. 27).
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II . 65 . A Nave dos Loucos. Hieronymus
Bosch d . 1500
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Em sua Nau dos Loucos (II. 65) Bosch apresenta toda uma tripulação grotesca e insana,
invadindo a paisagem.
È a nau dos loucos, estranho barco que desliza ao longo dos calmos rios da Renânia

e dos canais flamengos.
A Narrenschiff é, evidentemente, uma composi ção literária emprestada sem d ú vida
do velho ciclo dos argonautas, [...] ressuscitado entre os grandes temas m íticos .
(FOUCAULT, 2005, p . 9 ).

Os loucos tinham então uma existência errante. Escorraçados de suas cidades, entregues a

navios de partida , eram desembarcados em outras terras. A navega ção dos loucos trouxe uma
coisa certa: “ a água e a loucura estarão ligadas por muito tempo nos sonhos do homem

1 «

A palavra latina Fortuna significava em italiano o mesmo que hoje em dia significa não só casualidade e
patrimó nio, mas també m vento tempestuoso” . (WARBURG, 2005, p. 192)
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europeu” (FOUCAULT, 2005, p. 12 ). Estes barcos que levavam sua carga insana de um porto
para outro realmente existiram, no entanto essa circulação de loucos
não tinha sentido apenas ao ní vel da utilidade social ou da seguran ça dos cidad ãos.
Outras significações mais próximas do rito sem d ú vida ai estão presentes [...]. A
água acrescenta a massa obscura de seus pró prios valores [...]. Esta navegação do
louco é simultaneamente a divisão rigorosa e a Passagem absoluta (FOUCAULT,
2005, p. 12).

II. 66. Sem t ítulo . Grassmann. Sem data

Nesta postura altamente simbólica percebemos na nau de Grassmann (II . 66), o herói
prisioneiro por um tempo; prisioneiro da passagem para a consciência. As imagens fantásticas

que aparecem a ele, “ que assombram seus pesadelos e suas noites de privação, é sua própria
natureza revelada” . (FOUCAULT, 2005, p. 22 ).

Na experiência literária, “ em Cervantes ou Shakespeare, a loucura sempre ocupa um lugar
extremo no sentido em que ela não tem recurso, nada a traz de volta à verdade ou à razão” .
(FOUCAULT, 2005, p. 39) No imaginário de Grassmann, entre a invenção fantástica e as
imagens de del í rio, vislumbramos a possibilidade do retomo na medida em que possamos

compreender os sí mbolos que ele traz dessa viagem ao mundo interior.
Se o dinamismo do inconsciente age enviando suas imagens, processando o fortalecimento e a

extensão da consciência, Grassmann age como um intérprete dessas correntes ascendentes do
mundo interior. Quando o homem diminui a capacidade de perceber que seu excesso de
71

racionalismo o faz perder valores em escala alarmante, um interprete como Marcelo
Grassmann traz à tona em suas imagens, sí mbolos inquiétantes, sua obra soando como um

alarme. Sua gravura é a um só tempo, imagem e emoção.
“ O mito do herói com todas as suas façanhas, refere-se não só a conquista da consciência e

busca do próprio caminho para cada indivíduo, mas igualmente a subidas de ní vel da
consciência coletiva de grupos humanos” (SILVEIRA, 1981, p. 176).
Quando as imagens do inconsciente se apresentam, no caso de Grassmann, contam do

processo que se desenvolve no mundo interior. Assim podemos ver nas imagens que chegam
ao consciente, quando as forças do inconsciente se manifestam .

I!. 67. Sem t ítulo . Grassmann. Sem data

Aparece o uróboro como primeiro arquétipo.

II. 68 . Sem título. Grassmann. Sem data

-
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O caminho dos fenômenos interiores para a consciência, começa a se processar (Ils. 67 e 68 ).
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II . 69. Sem T í tulo . Grassmann. 1954

O mundo interior é assustador e remete a um ataque de animais estranhos (IL 69 ).

II . 70. Sem t í tulo. Grassmann. 1949

II . 71 . Sem t í tulo . Grassmann. Sem data

Homem e animal quase formam um só corpo. As duas imagens completam um só rosto ( Ils.
70 e 71 ).
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II. 73. Sem t ítulo . Grassmann. Sem data

II. 72. Sem t ítulo . Grassmann. 1954

Primeiro a anima se apresenta na sua forma primitiva e depois já humanizada (Ils . 72 e 73)
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II. 74. Sem t ítulo. Grassmann. Sem data
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0 confronto com o espelho onde o cavaleiro com chifres, a força animal , v ê na imagem
invertida o seu outro eu. Seu reflexo é uma imagem de mulher no espelho em forma de lua
cheia, um sí mbolo do feminino ( II . 74 ).

*

7 5 . Sem titulo . Grassmann . Sem data

.

Os dois lados : o instinto e a razão. Essa imagem remete possivelmente ao conto de fadas A
Bela e a Fera (II. 75 ).
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II . 76 . Sem t ítulo . Grassmann . Sem data

II . 77. Sem t ítulo . Grassmann . Sem data

A figura da anima, iluminada, se levanta frente ao cavaleiro. Seus cabelos são serpentes, ela

ainda traz os seus sí mbolos na qualidade de imagem arquet í pica: uma medusa que ele tenta
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destruir (Ils. 76 e 77). No mito da medusa, o herói Perseu não pode olhar seu rosto
diretamente ou será transformado em pedra. Para o homem que não consegue integrar a anima,
pode acontecer uma paralisação do seu desenvolvimento.

II. 78. Sem título. Grassmann . Sem data

Ela o enfrenta (II . 78 ).

II. 79. Sem t ítulo. Grassmann . 1977

Agora a paz parece possível (II . 79).
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II . 80 . Sem t ítulo. Grassmann . Sem data

As forças estão controladas. A anima integrada e mediadora entre consciente e inconsciente é

como um guia para o mundo interior (II. 80 ).

II . 81. Sem t ítulo . Grassmann . Sem data

Começa a jornada do herói . Na escuridão ele tateia ainda assistido pelos símbolos do

inconsciente (II . 81).
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II. 82. Sem título. Grassmann. Sem data

A viagem noturna (o sol encoberto) e o herói já engolido pelo grande peixe (II . 82 ).

II . 83. Sem t ítulo . Grassmann. Sem data

A travessia pelo mar para encontrar a renovação (II. 83 ).

78

0 processo de individuação foi descrito “ em imagens na obra de arte, nos contos de fada,
mitos, opus alquímico, sonhos e nas diferentes produções do inconsciente” (SILVEIRA, 1981,

p. 79). Acompanhando o processo do inconsciente revelado nas imagens de Grassmann,

observamos que este processo não consiste de um caminho linear. É pelo contrário, um
movimento no sentido de encontrar um novo centro psíquico (si mesmo). Só quando
consciente e inconsciente vem ordenar-se em tomo deste novo centro, é que a personalidade

se completa. Isto significa conflito, mas também significa aprender a conviver
conscientemente com tendências opostas, tenham a conotação de bem ou de mal. Todavia este
processo dinâmico nunca se encerra. A psique humana é de tal modo complexa, que o
processo de desenvolvimento da personalidade nunca está totalizado. O processo de
individuação que constela o arquétipo vai do nascimento até a morte e faz parte da construção

do indivíduo, e da cultura. A luta do homem moderno entre o instinto e a razão cobra que um
dos dois seja eliminado. O artista vai expor pela criação este processo tão absoluto que passa

por metáforas.

Para o homem moderno, é preciso usar a lança, matar o dragão do instinto e como um herói

deixar sobreviver a razão (II. 84 )

II . 84. Sem título. Grassmann . Sem data
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Marcelo Grassinann com extrema criatividade não mata o monstro do instinto, nem a razão é
morta por ele. Ele integra o monstro. Este, como vaso alquímico abriga as diferentes

substâncias, e alcança a metamorfose de outro estado de ser. Mais humanizado, o monstro traz

nos chifres pequenos brilhos como luzes. Não há a agressão da primeira imagem. Parece
haver a possibilidade de uma reconciliação. De quem é agora a mão suspensa com a arma? (II.
85 ).

II. 85. Sem t ítulo . Grassmann. Sem data

No processo de individuação as estruturas arquetí picas usam de um dinamismo que
impulsiona sempre a formação de novas imagens. Estas continuarão a se mostrar trazendo
através do sí mbolo, sempre um aspecto do processo da vida interior do homem. Do

inconsciente coletivo, a herança psicológica comum da humanidade continuará a ser
transmitida. Pode se aplicar aqui o que Jung diz do poeta: “ ele é um homem coletivo e traz
dentro de si a alma inconsciente e ativa da humanidade” (JUNG apud SILVEIRA, 1981, p.
176 ). O artista portador do passe de ida e volta a esse mundo interior, mostrará nas imagens
ambí guas e enigmáticas, as mensagens do inconsciente.

Tratando as imagens simbólicas da gravura de Marcelo Grassmann como representações
arquetí picas, interpretamos o material figurativo dentro de uma visão psicológica. Entretanto

nossos estudos nos levaram a identificar uma aproximação das ideias de Jung e as do
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historiador da arte Aby Warburg, sobre a natureza do símbolo e sua sobrevivência nas
imagens. Isto nos dará a possibilidade de aproximar as imagens de Grassmann de uma

interpretação de base histórica. Ao abordarmos o universo grassmanianno em uma
perspectiva onde os testemunhos figurativos simbólicos se apresentam como fonte histórica,

estabelecemos uma atitude em relação à obra de arte que é a de observar também as imagens
de Grassmann como um arquivo de memórias. Assim, apreciando os pormenores, os detalhes,
como reveladores de outras épocas histó ricas estaremos construindo o “ paradigma de um

saber indici ário” (GINZBURG, 1991, p. 143), na obra gravada de Marcelo Grassmann.
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4 - PERCURSOS DE INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA NA GRAVURA DE MARCELO

GRASSMANN

Para uma abordagem histórica e mnemónica da obra de Marcelo Grassmann, precisamos
primeiramente estabelecer sob que conceitos relativos à história e memória utilizaremos. Há

uma tendência atual dos histori ógrafos, trabalhar no sentido de uma história cultural1 , de

ampliar estudos pela abordagem de diferentes áreas da cultura, tema da obra, por exemplo, do
historiador Peter Burke, onde não cabe mais o pensamento de única visão de um fato. Não
seria como seguir um caminho esperado, em que um depois seria conseq üência de um antes,

influenciado por ele - um caminho linear - mas ao contrário, é uma discussão constante entre

o passado e o presente, sem preocupação de registro do tempo ou localização espacial .
Encontramos em Walter Benjamin, o pensamento da necessidade “ para o historiador capaz de
identificar no passado os germes de uma outra história [...], de fundar um outro conceito de
tempo, tempo de agora (Jetztzeit) caracterizado por sua intensidade e sua brevidade”
(BENJAMIN, 1996 p. 8). Um tempo sem continuidade cronológica, sem um antes, nem um

depois, poderia ser digamos um “ ao lado, mais ou menos afastado” (GUERREIROa, 2006 )2.

Todo acervo de conhecimento humano distribu ído pelas micro histórias, pelos pequenos fatos,
pelos tempos cont íguos, deve constituir o material do pesquisador, que se propõe a

aproximação com o intrincado labirinto de informações. Parece-nos que esta vertente da

história dará conta da análise do objeto escolhido para estudo, no caso, a obra de Marcelo

Grassmann.

Foi escolhido o uso deste conceito de história, já que vamos tratar na análise das obras de

Grassmann, de um tempo que permite que as imagens se apresentem sem um dado
cronol ógico e linear . Grassmann, em entrevista em maio de 2005 diz ser um anacrónico,
afirmando conviver em sua obra, tempos diferentes .

Estudos feitos em campos bastante novos como “ a hist ória das mentalidades, a hist ó ria da vida cotidiana, a
hist ó ria da cultura material, a história do corpo, etc. [...] não teria sido possível [. ..] se eles tivessem se limitado a
fontes tradicionais” . (BURKE, 2004 p. 11)
2
Antonio Guerreiro é licenciado em Lí nguas e Literatura Moderna, bolsista da Fundação para Ci ência e
Tecnologia (Portugal ), realizando doutorado em Teoria Literária sobre Walter Benjamim. Co-editor do livro
Enciclopédia e Hipertexto cujo cap ítulo A by Warburg e o Hipertexto: um caso paradigmático foi consultado
para esta pesquisa.
3
Entrevista concedida à autora, em 18 maio de 2005, no Hotel Tryp Nações Unidas em S ão Paulo.
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Quanto à memó ria, se faz necessário uma primeira aproximação no campo das neurociências,

pelos estudos de Richard Semon 1 . Adiante retomaremos o assunto, quando tratannos dos

conceitos na reconstrução histórica pela memória. Abordando as possibilidades de

reconstrução do passado através dos arquivos da mem ória, estabelecemos para a mesma,

conceito semelhante ao da história : “ unir em si o atual e o inatual, por conseguinte realizar

uma experiência em contratempo [...] fazer-se consciência do passado num movimento que
transcende o tempo” (FILLOUX, 1966 p. 14 ).

Grassmann, recebe as imagens do passado e as atualiza segundo suas escolhas, e é ele quem
nos diz: “ a China me deu um dragão e alguns diabinhos. Os etruscos me deram pouca coisa,

os egí pcios me deram muito mais com suas zoomorfias religiosas

to
,

2

Podemos também

compreender estas palavras do artista, na obra História e Memória do historiador Jacques Le

Goff.

Estudando o comportamento narrativo, e a função mnêmica, ele encontra nas Confissões de
Agostinho, material de grande profundidade e fluidez psicológicas na caminhada pela

memória, sem índice temporal ou espacial, fazendo referência a Frances Yates3 que também
analisou o texto de Agostinho citando suas Confissões em seu livro sobre a arte da memória.
Chego agora aos campos e às vastas zonas da mem ória, em que repousam os
tesouros das inumerá veis imagens de toda espécie de coisas introduzidas pelas
percepções; [ .. . ]. Quando estou lá dentro, evoco todas as imagens que quero .
Algumas apresentam-se no mesmo instante, outras fazem-se desejar por mais
tempo, quase que são extraídas dos esconderijos mais secretos. [.. .] outras surgem
d óceis, em grupos ordenados, à medida que as procuro, [...]. tudo isto acontece
quando conto qualquer coisa de mem ória. (YATES apud LE GOFF, 2003, p . 440)

Narrativas históricas são compostos de memórias. No composto de sua obra, Grassmann
poetizando sobre imagens, reconstrói e traz para o tempo presente todos os tempos

reconhecidos e expressos por ele, nas suas gravuras.
Investigações historiográí
f cas e o cruzamento destas investigações com outras áreas do
conhecimento são importantes contribuições no sentido de alargar as fronteiras tanto da

disciplina história da arte, quanto das outras áreas envolvidas na pesquisa. O m étodo proposto

por Aby Warburg com ênfase dada à imagem como construção historiográf íca, mostra a
atualidade desta proposta de Warburg em relação à história da arte, abrindo-a a muitos
Richard Wolfgang Semon foi uma importante figura na hist ória da pesquisa sobre aprendizado e memória . Em
sua obra Die Mneme de 1904, ele se refere ao processo fundamental que serve a memória hereditária e a
memória do dia a dia, com um termo de sua criação, mneme. Ele antecipou numerosas teorias modernas sobre o
assunto . Semon foi discí pulo do psicólogo Ewald Hering que desenvolveu estudos sobre o papel da tradi ção
cultural de linguagem e simbolismo na mem ória da humanidade (GOMBRICH, 1986, p. 242).
2
Entrevista de Marcelo Grassmann a equipe da Pinacoteca de São Paulo em 22/08/1984.
Frances A . Yates (1899-1981 ) historiadora renascentista que começou a freqü entar o Instituto Warburg no final
da d écada de 30, autora entre outros, do livro The Art of Memory, 1966 .
O

'
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campos do saber. E neste sentido que analisaremos a obra de Marcelo Grassmann: como obra
expressa em formas simbólicas, aberta à análise, pela investigação que usará os mitos,

história, linguagem, religião, ciência e arte, como ind ícios, pistas e sinais. Uma análise de
obra que “ nos leva a uma fronteira onde mem ória se toma história” (LE GOFF, 2003 p. 430).
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4.1 ASPECTOS DA MEMÓRIA : a memória simbólica

Pesquisas sobre aprendizado e memória estão constantemente evoluindo, à medida que a área

das neurociências mapeia a atividade cerebral com recentes descobertas. Desde 1904, no seu
estudo Die Mneme , o neurólogo Richard Semon estudou a memória humana, numa

construção mais ampla do que simples lembranças de eventos, ou de gostos. Observou, como

o conte údo emocional afeta

a maneira como as memórias são annazenadas, e que atividades acompanhadas de alta
emotividade, facilitavam a evocação destas memórias.
Semon criou um dos melhores termos na literatura sobre memória - engraina.1 “ O engrama se

refere à mudança no sistema nervoso - o traço de memória - que preserva os efeitos da
experi ência” . (Encyclopedia Article Print-Friendly Version, 2006 ). Assim, o engrama seria a

representação da informação no sistema nervoso. Pela eficácia das conexões sinápticas,

plástica e modificável, com o desenvolvimento de novos processos sinápticos, seria
estimulada a plasticidade exterior, pelo fator experiência.
Ainda segundo Semon, com um termo de sua criação, mneme , ele definia o princí pio da

conservação na mutabilidade de todos os acontecimentos orgânicos. É mneme que no mundo
orgânico, faz os ví nculos com o passado e o presente. Cassirer, dá embasamento a esta
proposi ção, quando nos diz em seu Ensaio sobre o homem, que:
no homem não podemos descrever a lembrança como um simples retorno de um
evento, como uma vaga imagem ou cópia de impressões anteriores. Não é
simplesmente uma repetição, mas antes um renascimento do passado; implica um
processo criativo e construtivo. (CASSIRER, 2005. p. 88).

A memória estudada como reprodução de eventos do passado, não bastaria. É necessário

observar não só como o fato acontece, mas de que forma ele acontece. No mundo humano, o

cí rculo funcional passou por uma mudança qualitativa, assim Cassirer nos diz que “ entre o
sistema receptor e o efetuador, encontramos no homem um terceiro elo que podemos
descrever como o sistema simbólico” (CASSIRER, 2005. p. 47). Assim, podemos

compreender a mem ó ria simbólica como “ o processo pelo qual o homem n ão só repete sua
'S

experi ência passada, mas também reconstrói essa experiência [e] a imaginação toma-se um
elemento necessário da verdadeira lembrança” . (CASSIRER, 2005. p. 89 ).

engrama - do grego; o que est á gravado, inscrito
imagina ção - estaremos tratando o conceito, como “ fun ção de evocar as imagens. Numa acepção mais ampla,
entende-se a função de criar imagens novas” (FILLOUX, 1966 p. 25).
2
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Nos estudos sobre a mem ória, dos neurocientistas Caria Dalmaz e Carlos Alexandre Netto,
pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lembrar implica num processo

ativo de reconstrução; não é como “ assistir uma fita de vídeo do passado” . De acordo com

esses pesquisadores, a possibilidade de reconstrução de uma lembrança, só é possível pela
extrema plasticidade das conexões cerebrais. Para eles, “ a memória e a plasticidade estão
entre as mais enigmáticas fronteiras das neurociências” . (DALMAZ e NETTO, 2004. p. 30 e
31)
Mesclando experiências vividas no ambiente com experiências anteriores, construímos nossa

identidade e história, e toda vez que lembramos de algo, re-construímos e acrescentamos mais
alguma informação àquele arquivo da memória. Esta possibilidade da reconstrução a partir de

memórias já foi observada por Marcelo Grassmann, quando disse em entrevista de 1977 :
“ somos poço de mem ória” 1 .

Partindo das pesquisas sobre memória individual, foi aumentando o interesse pela abordagem

na área das memórias coletivas. O desenvolvimento dos estudos da mem ória coletiva recebeu
novos estímulos com a constituição das ciências sociais.
\

As discussões da genética no século XX, e às pesquisas pela memória da hereditariedade e

suas estruturas, acrescentou-se as “ convulsões que se vão conhecer [.. . ] preparadas pela

expansão da mem ória nos campos da filosofia e da literatura” (LE GOFF, 2003. p. 465).
Toda preocupação no resgate das mem órias, tal como pesquisas e salvamentos, parecem estar

ligados ao medo de uma perda de mem ória . Podemos citar entre os estudos: os desenvolvidos

sobre a “ doença do esquecimento” (Alzheimer); na preservação do património, os
tombamentos de maneiras de fazer, recordações e experi ências pessoais, arquivos orais, além
de arquitetura e objetos de arte.

Todos estes estudos devem nos alertar, para a fonna como a mem ória coletiva está em jogo. A
busca por lugares da história, institui ções-mem ória, como arquivos, bibliotecas e museus,
assinalam o interesse de conhecimento e manutenção de uma identidade - e o medo de perdê-

la - seja individual ou coletiva.

Entrevista de Marcelo Grassmann ao jornal Correio do Povo, de Porto Alegre em 19 de abril de 1977.
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Pierre Nora nota que a mem ó ria coletiva, definida como ‘o que fica do passado no
vivido dos grupos, ou que os grupos fazem do passado pode, a primeira vista,
opor-se quase termo a termo a mem ória histórica [...] mas toda a evolu ção do
mundo contemporâ neo [...] caminha na direçã o de um mundo acrescido de
mem órias coletivas [...]. A hist ória dita ‘nova pode ser interpretada como ‘uma
revolu ção da memória fazendo-a cumprir uma ‘rotação em torno de alguns eixos
fundamentais [ . ..]: ‘a renú ncia a uma temporalidade linear em proveito dos tempos
vividos mú ltiplos, nos níveis em que o individual se enraí za no social e no coletivo
(LE GOFF, 2003 . p . 467).
5

5

5

5

5

Memórias individual, coletiva e histórica estão constantemente se interpenetrando e se

alimentando, num diálogo constante entre o passado e o presente, para a construção da
história.
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4.2 - ASPECTOS DA HISTÓRIA: os testemunhos figurativos
Para tratar da história, usaremos o conceito de história da cultura, como foi falado

anterionnente, onde histórias da arte, filosofia, literatura, linguagem, não caminham
separadas, mas entrelaçadas, o que de acordo com o historiador Peter Burke “ não é uma

descoberta ou invenção nova. J á era praticada na Alemanha com esse nome
(Kulturgeschichte) há mais de duzentos anos” . (BURKE, 2004. p. 15).

No século XX, entre diferentes tradições culturais, estas diferen ças, foram definidas em

tennos nacionais. A expansão da cultura, “ virada cultural” , ou estudos culturais se tornou
mais visível nas décadas de 1980 e 1990, mas a década de 1970 “ testemunhou a ascensão, ou
pelo menos a definição de um novo gênero histórico, a “ micro história” , associado a um

pequeno grupo de historiadores italianos como Ginzburg (BURKE, 2004 . p. 63). A tradi ção
francesa se manteve diferenciada. “ Há três ou quatro gerações os historiadores associados à

Revista Annales, vem fazendo uma série notável de contribuições importantes nesse campo.
(BURKE, 2004. p. 11 )

Nos Estados Unidos, reuniram-se historiadores da arte, da literatura e da ciência, associados

ao novo historicismo; na Alemanha e Holanda, a nova história cultural foi enxertada na
tradição de “ Burckhardt e Huizinga, dando maior ênfase a chamada “ história do cotidiano” .

Na Grã-Bretanha, por outro lado, desde a década de 1930, do Warburg Institute, em Londres,

a história cultural é efetivamente um desenvolvimento novo” . (BURKE, 2004. p. 46 ).
A abordagem historiográfica pelas “ micro histórias” era a de reação às narrativas grandiosas e
de uma história de triunfos, que ignorava inclusive a contribuição de outras culturas, tomando

invisível, por exemplo, culturas como as do Oriente Médio, ou visíveis somente sob
estereótipos como atraso ou despotismo. Historiadores como Foucault, que trabalhou em uma
série de livros sobre a história da loucura, das instituições de vigilância, sistemas de controle e

exclusão, e se definia como “ arqueólogo” , porque considerava a obra dos historiadores
superficial, achava necessário, “ cavar mais fundo para chegar às estruturas intelectuais ou,

como preferia chamar “ redes” (BURKE, 2004 . P. 75). Seu pensamento teve especial influência

nessa nova história cultural, expressão que passou a ser usada no final da década de 1980.
Na raiz da palavra história, como testemunha no sentido de “ aquele que vê” (LE GOFF, 2003.
p. 18), está a concepção da visão como fonte essencial de conhecimento. Aquele que vê, é
também aquele que sabe. Nestas investigações do ver, na procura das ações realizadas pelos
homens; nas realizações dos homens, ou ainda na narração histórica ou fábula com base na
realidade histórica ou imaginária, podemos atribuir às imagens importante lugar como
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documentos / monumentos, já que por sua eloqüência e confiabilidade estariam habilitadas

para isso. Porém a possibilidade de uma metodologia de investigação histórica pelas imagens,

não pode se permitir não questionar o testemunho das mesmas, não por d úvidas quanto à
veracidade delas, mas pelos interesses particulares do próprio pesquisador. Precisamos
praticar a crítica das fontes, já que podemos observar que lembramos o que nos interessa
pessoalmente. O uso de elementos visuais como fonte histórica, precisa ser aplicado de fonna

segura e consciente. Este cuidado na análise da obra de arte justifica-se já que n ão existe um

só olhar sobre a obra; ela permite ser muitas vezes observada em pequena fração, quando a
maior parte pode estar ainda encoberta, sob a superf ície. O caráter de polissemia e
ambigüidade das imagens nos dão a possibilidade de um enriquecimento das visões do

mundo .
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4.3 - A HISTÓRIA DA ARTE E OS ARQUIVOS DA MEMÓRIA: Aby Warburg

No livro “ Magia e técnica, arte e pol ítica” , Walter Benjamin observa que a história para nós
representa a idéia de um progresso da humanidade inseparável de sua marcha no interior de

um tempo vazio e homogéneo. Mas para o pensamento do filósofo, “ a história é objeto de
uma construção cujo lugar não é o tempo vazio e homogéneo, mas o tempo saturado de
agoras” (BENJAMIN, 1996 p. 229). Isso implica uma detenninada concepção da história e do
trabalho do histori ógrafo, que contempla os bens culturais e o processo de transmissão da
cultura seguindo o preceito formulado por Benjamin em um de seus ensaios, Sobre o conceito

de hist ória, que é o de “ escovar a história a contrapelo” (BENJAMIN, 1996 p. 225 ). Esta é a
grande e fecunda possibilidade que a obra do historiador da arte Aby Warburg nos traz: a sua

capacidade de “ desorientar” a história (HUBERMAN apud GUERREIRO3, 2006), perturbá-la

com seus métodos de investigação pondo em causa o modelo de temporalidade cronológica.
Ainda é Benjamin que concebe que “ cada momento do passado nunca é definitivo, já que é
dotado de um índice histórico que o toma citável em cada momento” (BENJAMIN apud
GUERREIRO3, 2006). Para isso é preciso convocar novos campos do saber, alargar as
fronteiras da ciência da cultura. O método central nas pesquisas de Warburg foi o uso de
aspectos visuais, testemunhos figurativos, como evidências históricas.

Nos seus estudos sobre o Renascimento, e a volta à vida, do antigo, Warburg estudou a
migração de imagens da Antiguidade, pela sobrevivência da formas de um tempo passsado

em outro, feita através de uma transmissão histórica por imagens e explicada por ele, pela

noção de pathosformeln1 . Nas pathosformeln, o uso da mímica intensificada, da linguagem
gestual, é visto como um recurso a fórmulas do patético, como expressão dos estados

emocionais no limite da tensão, simbolização dos mitos que a Antiguidade nos deixou. Se as

formas da Antiguidade como herança pagã foram apropriadas pelos artistas da Renascen ça e
apareceram em suas obras pelas pathosformeln da época, essa sobrevivência, nachleben , ou

pós-vida, pennite que o uso destas fórmulas do patético, transite também entre obras de outras
diferentes épocas.

As nachleben exigem, que se alarguem os caminhos da temporalidade histórica, e que se

acompanhe a sua sobrevivência, para além do espaço cultural europeu ocidental. Elas
implicam uma memória coletiva, onde estão inscritas experiências coletivas da humanidade
r\

pathosformeln - formulas de sentimento
nachleben - nach = pós; leben = vida
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0 que Warburg entende por nachleben não é um caminho de continuidade do tempo
cronológico, nunca só conte údos, mas valores expressivos. Formações expressivas, com vida

que não se extingue, pelas pathosformeln, marcas no sentido de dar cunho às fornias, deixam

ver uma mí mica intensa, uma recorrência a gestos dotados de movimentos expressivos. Para
Warburg, o conceito de história é fundado na sua teoria da memória social ou coletiva.
Se é possí vel acompanhar as imagens da Antiguidade, na sua migração imparável,
na sua deslocação histórica e geográfica, é porque elas permanecem como tensão
energética, como vida em movimento, cujos traços estão inscritos na memória da
humanidade ( WARBURG apud GUERREIRO“ , 2006).

Diferentes é pocas históricas e culturais entrariam em migração no tempo e espaço, pelos
complexos mecanismos da memória cultural . Deste modo, ele vai estudar as relações entre

Oriente e Ocidente, Norte e Sul através do trânsito das imagens. A eloq üência e a

confiabilidade das imagens, mais do que qualquer outro meio, as capacitaria para “ dizer”

desta história de relações e migrações.
A proposta de Warburg permite dar expressão à idéia de uma ciência universal da cultura,

onde as divisões disciplinares e as “ pol ícias de fronteira” (PINOTTI apud GUERREIRO0,

2006 ) seriam anuladas. Para tornar possível estes estudos, desde muito cedo ele se dedicou a

constituir uma biblioteca, a Kulturwhssemchafiliche Bibliothek Warburga célebre KBW, a
custa de investimento privado e que quatro anos após sua morte em 1933 contava com cerca
de sessenta mil volumes, e um enorme arquivo de imagens. Warburg, nascido em 1866 foi
idealizador e fundador da biblioteca que leva seu nome, hoje com sede em Londres, centro de

uma comunidade de cultura. No “ Círculo Warburg” , em sua biblioteca e com seus métodos,
reuniram-se importantes nomes da história da arte, no desenvolvimento de etapas das suas
pesquisas. Ernst Cassirer, que escreveu A filosofia das formas simbólicas em grande
proximidade com o circulo Warburg; Erwin Panofsky, autor de Studies in Iconology 2, famoso

ensaio de 1939; Fritz Saxl, assistente de Warburg e autor de uma mem ória sobre a história da

KBW; Edgard Wind, que trabalhou junto a KBW e ao Instituto Warburg, fundador da cadeira
de história da arte na Universidade de Oxford; Ernst Gombrich, diretor do Instituto Warburg a

partir de 1959 e autor de uma biografia intelectual de Aby Warburg, publicada em 1970. Após
a morte de Warburg em 1929, seus estudos, foram com o passar do tempo sendo
identificados, entre outros, com m étodos da iconologia de Panofsky e seus sucessores.
Biblioteca Warburg para as ci ências da cultura.
Neste ensaio Panofsky distingue 3 n í veis pict óricos de interpretação que correspondem aos 3 n í veis literários
distinguido pelo estudioso clássico Friedrich Ast (1778-1841 ) um pioneiro na arte de interpretação de texto
(hermen êutica). Em outras palavras, Panofsky [...] estava aplicando ou adaptando para as imagens uma tradição
especificamente alem ã de interpretaçã o de texto. (BURKE, 2004, p . 45 )
O
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Panofsky, autor da Perspectiva como forma simbólica , também se ocupou com os problemas

do método warburguiano de investigação histórico artística; “ sua interpretação iconológica,
revelava o significado mais intimo das imagens [... ], dos valores e das tendências essenciais

da mente humana” (BURUCÚA, 2004 p. 51), mas orientou sua análise das imagens, num
sentido de simplificar a complexidade das formas expressivas dotadas de uma vida póstuma.

A formação de Warburg se desenvolveu na história da arte “ sendo costume designá-lo como
pai da iconologia” (AGAMBEN apud GUERREIRO0, 2006).

Entretanto, o alcance de suas

teorias ultrapassou definições de disciplinas. A preocupação central de Warburg era voltada

para as “ questões da psicologia da imagem 1, isto é, para investigações a respeito das formas
assumidas pelas imagens e das razões que determinam suas transformações no tempo”
(DIERS apud VALLADÃO, 2006).
A KBW foi transferida para Londres em 1933, para escapar as ameaças nazistas, já que ela

tinha o nome de uma das mais importantes famílias judaicas da Alemanha. A KBW como

n úcleo fundador do Warburg Institute, integrado em 1944 a Universidade de Londres, não era
“ somente uma coleção de livros, mas uma coleção de problemas” (CASSIRER, apud

GUERREIRO3, 2006), era um verdadeiro labirinto, já que pela disposição dos livros,
organização era determinada pelo que Warburg chamava de “ lei da boa vizinhança”

-a

- se era

levado a descobrir nos livros próximos daquele que se procurava, a informação eventualmente
mais importante do que se encontraria no livro desejado, de maneira que o leitor caminhasse
num percurso interdisciplinar, que inicialmente não tinha sido escolhido. Essa disposição dos

livros, consistia numa forma de criar percursos, fora das classificações rígidas, por disciplinas.
Segundo Fritz Saxl, historiador da arte, e diretor da KBW em 1918, os livros eram colocados

como “ tesselas de um mosaico” (WARBURG, 2005. p. 43), do qual só o próprio Warburg
tinha uma idéia do desenho. Mas este desenho estava sempre se modificando à medida que
Warburg interelacionava os fatos de suas pesquisas. “ Esta biblioteca interativa, não era para

ser percorrida com a ajuda de um catálogo dos t ítulos ou dos autores, mas para nela se
“ navegar” , no sentido que a palavra adquiriu com a invenção da Internet: o ato de seguir um

caminho de n ó para nó, num hipertexto, através dos links (GUERREIRO11, 2006 ). Assim a
KBW era como uma grande bateria cumuladora de mem ória através de seus livros. Um

arquivo de memória entendido como organismo vivo, e não só como uma acumulação de

O filósofo Giorgio Agamben deu a um pequeno ensaio sobre Warburg, escrito em 1975 e publicado pela
primeira vez na revista Aut Aut (numero 199-200, p . 51-66, 1984) o título “ Aby Warburg e la scienza senza
nome” , já que at é então não se tinha escrito uma Hist ória sobre a psicologia da imagem, e que segundo Warburg,
esperava para ser escrita. .
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publicações que não se interelacionassem na direção de uma ciência da cultura. Os estudos de
Warburg, o levaram à possibilidade de constituir,

-

uma rede de fórmulas expressivas universais e trans hist óricas (sujeitas, muito
embora, a determinações hist óricas na sua vida póstuma, pois elas n ão são pura e
simplesmente transmitidas como algo a imitar: cada época tem a sua maneira de as
selecionar, reanimar, intensificar), presentes em todas as produ ções simbólicas da
humanidade e não apenas na arte [
] . (GUERREIRO2, 2006)

Assim, para Warburg, o conceito de história é fundado numa teoria da memória e do símbolo,
já que as imagens dotadas de vida póstuma (nachleben), no seu dinamismo, produzem

símbolos, para a possível atualização e variação das imagens, conteúdo das formas. A

mem ória, anulando espaço/tempo entre passado e presente, numa teoria que passa pelas
pathosformeln, como formas de expressão e representação simbólicas, possibilitaria esta

transmissão sem que houvesse uma obrigatória continuidade de sentido. Estas formas
traçariam pontes entre o passado e o presente, e circulando através do tempo seriam

reestruturadas, modificando-se ao se inserirem em outros momentos históricos. Desta forma o
passado nunca é um tempo concluído. Ele estará sempre emergindo no presente.
Warburg, trabalhou nos últimos anos de sua vida na organização do material figurativo, que

ele havia recolhido ao longo dos anos de trabalho, e que deixou incompleto com cerca de
quarenta painéis. O projeto era do Bilderatlas1 de imagens Mnemosyne 2, (Memória, a deusa

grega, nome que ele mandou também fixar na entrada de sua biblioteca) que mostrasse num
conjunto, as cerca de mil fotografias, com as quais queria demonstrar a constância de certos

valores de expressão, que sobrevivem através de leis de transmissão e recepção. O que
Warburg fez no seu Atlas foi o mapa das deslocações mnêmicas, uma “ espacialização da

história como uma montagem sincrônica. Na montagem , os sí mbolos visuais funcionam como

um arquivo de memória justapostas [. . . ] ele pode ser comparado à Obra das Passagens, de
Walter Benjamin” 3 (GUERREIRO3, 2006).
Este mosaico de imagens, em suas palestras, fazia parte da técnica expositiva de Warburg.

Estas imagens eram reproduzidas em preto e branco, conseguindo um efeito de
homogeneidade, sem qualquer classificação artística ou cronológica, só vinculadas pelo tema.

Bilderatlas - bilder = imagem; Atlas = album
Uma comparação entre o Bilderatlas Mnemosyne de Warburg e a Passagen-Werk de Benjamim, ambos
projetos inacabados, mostraria alguns pontos de proximidade entre estas duas grandes figuras do pensamento do
so éculo XX (GUERREIRO3, 2006).
A obra Passagens, de Benjamin foi editada pela primeira vez em portugu ês em 2007 pela UFMG e Imprensa
Oficial . Nela o fil ósofo pretendeu articular uma relação do presente com o passado, na qual o atual n ão se opõe
ao antigo “ n ão se trata de uma sí ntese futura dentro do movimento linear do tempo, mas da interrupção do seu
fluxo cont í nuo na atualidade. Tese e antítese, passado e presente, sustentam-se em sua m ú tua relação,
imobilizadas numa imagem’ XJornal O globo - caderno Prosa e Verso, 27 de janeiro de 2007, p . 1-2)
#

'

,
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As imagens de seu Atlas, representam aquilo a que hoje poderíamos chamar um “ hipertexto
visual

„1

Na montagem do Bilderatlas Mnemosyne, as imagens seriam uma espécie de testemunho do

acervo da memória coletiva, onde estaria mapeada a circulação das fornias expressivas. Lado
a lado, as imagens originadas em é pocas diferentes, identificariam na sua montagem, as
experiências de emoções do homem . A história como memória estaria representada pelo
trânsito das nachleben, que como vimos, implicava numa memória coletiva.

Warburg tinha ao mesmo tempo, aparentemente contrariando sua idéia de autonomia da

imagem, um outro objetivo: fazer convergir material visual e definições conceituais, assim
conectava em seus estudos, não só imagens, mas locuções verbais, tennos derivados de áreas

diversas do saber. Por exemplo, alguns de seus estudos combinavam idéias acerca da
memória, que estavam sendo estudadas pela psicologia nas primeiras décadas do século XX,

com a noção de engrama:
um conjunto estável e reforçado de marcas, que determinados est í mulos externos
imprimiam na psique e que produz respostas automatizadas, ante a reapari ção
desses mesmos estí mulos. (WARBURG apud GOMBRICH, 1986, p. 242-249)

Warburg acreditava, que as formas artísticas objetivando se exteriorizar - pelas pathosformeln
-

evocavam os engramas originais, recordações de experiências primárias. Um exemplo

destes estudos é o texto em um de seus ensaios: “ O engrama como lema de antiga
consolidação vinculado ao valor m áximo imposto, valor estabelecido na salvaguarda da

função simbólica” . (WARBURG, 2006 p. 44 ).

Se de acordo com a noção de engrama, qualquer acontecimento da experiência deixa um traço

na ação sobre a matéria cerebral3, Warburg vai aplicar essa análise do sistema nervoso, à
mem ória cultural . Assim, o seu Bilderatlas, ilustraria o inventário das imagens,
que deveria fornecer a matriz que inculca na mem ó ria, as pathosformeln da máxima
exalta ção interior, expressa em linguagem gestual, com uma intensidade tal que
esses engramas da experiê ncia emotiva, sobrevivem como patrimó nio hereditá rio
da memória . (SPINELLI y VENUTI4 apud BURUC Ú A, 2002 p . 30).

Este termo no seu uso comum refere-se a uma rede eletrónica e a nós de informação digital . “ Não só é possí vel
relacionar os métodos de investigação de Warburg com os m í dia atuais, mas ver também o seu Bilderatlas como
o precursor da biblioteca de arte eletrónica ou do ciber museu , tal como a Internet, hoje nos faculta
(GUERREIRO0, 2006).
2
Em 1908 Warburg havia comprado o livro Die rrmeme de Richard Semon (GOMBRICH, 1986, p. 242).
3
Warburg acreditava que a fisiologia do cérebro ofereceria um dia os meios de fornecer uma descri ção exata da
atividade da empatia e suas ramificações (WIND, 1997 p. 185).
4
Do livro Mnemosyne-L atlante della memória de Aby Warburg (1998) de ítalo Spinelli y Roberto Venuti
(orgs).
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Warburg considerava que para o homem alcançar o conhecimento e o domí nio do real,
implicava “ um distanciamento í
f sico e intelectual entre o sujeito e o mundo que o envolve, o

qual ele chamou denkraum1 ou espaço de pensamento” ( WARBURG apud BURUCÚA, 2002.

p. 27). Ele defendia que “ cultura humana evolui para a razão, que o símbolo substancial se

transfonna naquele simbolismo que só existe no pensamento” (GUERREIROa , 2006 ). É neste
intervalo, neste espaço contido entre dois pólos opostos, que é o espaço do pensamento, nesta
relação nunca conciliada em definitivo, “ que se compreende a faculdade simbólica própria ao

ser humano; neste denkraum resultado do confronto entre os pólos da realidade e da
abstração, da religi ão e da lógica, da prática m ágico religiosa e da visão matemática do
mundo” (GUERREIROc, 2006 ).
Desta forma, para Warburg tudo entra numa relação bipolar, tudo caminha numa relação entre
pólos: a cultura antiga e moderna; cristã e pagã; um pensar mágico um pensar lógico. Este

conceito de polaridade é a chave para percebermos como é que fornias vindas de um passado

são acolhidas em detenninadas é pocas e noutras não, ou de que modo o seu sentido é
invertido. Foram os gestos expressivos da Antiguidade ou, para usarmos as palavras de
Warburg “ as formulas de pathos daquela civilização que foram retomadas pela arte mais

recente e polarizadas ao serem reelaboradas” (WIND, 1997 p. 87). As relações de transmissão

e recepção não são passivas, alteram-se precisamente porque cada época vai transformar o
arquivo da memória, de acordo com suas necessidades expressivas. Cada é poca só é capaz de

ver os símbolos, que pode reconhecer pelas descobertas de seus instrumentos de visão
interior. Esta é a possibilidade que elas tem de se polarizarem em sentido inverso, ao que
tinham até então. Para Warburg a cultura seria um processo de nachleben na sua transmissão,

recepção, e polarização.
Warburg esclarece a sua concepção de iconologia, à qual ele reservava o nome de “ iconologia

do intervalo” ( WARBURG apud GOMBRICH, 1986 p. 253), analisando a imagem artística
colocada numa espécie de situação mediana. Para ele, “ a imagem na arte pertence aquele

domínio intermediário no qual os símbolos são originados” (GOMBRICH, 1986 p. 253).
No decurso da história das imagens seus valores expressivos pré existentes sofrem
uma polariza ção que corresponde à amplitude da oscilação psicol ógica do poder
criativo transformador . È por esta teoria da polaridade que o papel de uma imagem
dentro de uma cultura como um todo deve ser determinado ’’(WARBURG apud
WIND, 1997 p. 80).

Para a análise das gravuras de Marcelo Grassmann, ao trabalharmos com o método de
investigação histórica de Warburg, observando detalhes, sinais, pistas, fonnas de
í

Denkraum - denk = pensar; raum = espaço
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conhecimento indici ário, procuramos nas imagens, não a apreensão de um dado antigo : dois
objetos semelhantes nem sempre mostram sentidos iguais, mas até intenções diferentes. Pela

observação dos detalhes1, processo que é tão importante para Warburg2, perceberemos a
reaparição da forma. Estas formas contendo imagens de diferentes significados e sentidos

mantêm a expressão que um artista alcançou em um passado, apropriada, reestruturada, e
atualizada por Grassmann no presente, através das imagens expressivas do seu repertório.

“ Deus est á no particular” (Warburg apud Ginzburg, C ., 1991 p . 143).
rs

Na opinião de Wind o ad ágio de Warburg era um duro preceito de demonstração hist órica : todos os seus
trabalhos importantes de 1902 em diante foram redigidos com base no principio segundo o qual suas percepções
psicol ógicas gerais devem aparecer no e através do particular histórico [... ]. O contigmm (como ele o chamava)
é pelo menos tão importante quanto o continuum (WIND, 1997 p. 190- 191).
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4.4 - GRASSMANN: O MEMORIADOR
Desenhos, esculturas, pinturas e gravados antigos, obras de arte, texto e imagem , ainda não

foram suficientemente valorizados como documentos da história do reaparecimento da
Antiguidade, na cultura moderna. Para uma análise comparativa histórico artística,

selecionamos um grupo de obras de Marcelo Grassmann, imagens da Antiguidade pagã, e

seus desdobramentos em obras de diferentes períodos da história da arte, nas quais possamos
observar o trânsito das imagens por seus artistas. Além dos ensaios de Warburg do seu livro O
renascimento do paganismo , utilizaremos os textos de Jurgis Baltrusaitis sobre a Idade Média

fantástica e seus repertórios de fundo antigo.

Como nos diz Warburg, em um ensaio de 1905 sobre Dü rer e a Antiguidade italiana, “ na
segunda metade do século XV os artistas italianos buscavam no redescoberto tesouro da
Antiguidade, tanto modelos para a representação de uma enérgica gestualidade patética, como

da serenidade idealista clássica” . (WARBURG, 2005. p. 401 ). Tentando romper com as
formas medievais de expressão, a linguagem de gestual patético trazia um entusiasmo artístico

que se expressava em valores extremos.
As obras de Grassmann, selecionadas para análise, são gravuras de diferentes décadas e
técnicas. A escolha das gravuras foi feita privilegiando aquelas que mais pudessem atestar a

escolha dos assuntos abordados para análise, apesar dos mesmos estarem sempre mais ou

menos presentes na obra do artista. Assim o pathos de gestual e emoção; os adereços de
cabeça compostos por cornos, animais e uma série de formas variadas; as criaturas sem
pernas, somente com movimentos de tronco e cabeça; as figuras multicéfalas, e a

representação da ninfa extática serão abordados e analisados como sobrevivência de formas e

esquemas da Antiguidade, revitalizados no presente, nas gravuras de Marcelo Grassmann.
Nos diá rios da Biblioteca Warburg compilados e recentemente publicados, seus organizadores
observaram nas anotações de Warburg que ele “ não se deixa intimidar por um exagerado

respeito pelas fronteiras, e considera a Antiguidade, a Idade Média e a Modernidade, como

épocas ligadas entre si” (GUERREIROa , 2006 ). Como documentos/monumentos, as obras de
arte trazem à luz sua própria pré-história e os fios tecidos para sua realização. A história da
arte se encontra repleta de exemplos desta vida póstuma das imagens, carregadas de tensão.

Pelas nacheleben, a Antiguidade prepara o caminho do Moderno.
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4 . 4. 1 - 0 pathos de gestual e emoção

Com a representação da Morte de Orfeu no gravado italiano, (II . 86 ) como ela se tomou

modelo para Dürer, (II . 87) e a atualização desta imagem na gravura de Grasssmann,
observaremos que ela
est á animada por um verdadeiro espírito antigo, [... ] tal e como se depreende da
comparação com vasos gregros [...]. A morte de Orfeu aparece em outras obras de
gênero muito diverso [...]. Todos eles demonstram a vitalidade com que se havia
generalizado no meio artí stico esta forma arqueológica do patético [...]. Entre o
delicado movimento de Poliziano e o maneirismo veemente de Pollaiuolo se situa o
pathos heroico e teatral com que se expressam as figuras de Mantegna. Mantegna e
Pollaiuolo se converteram em modelos para Dürer . O que Durer pretendia realizar
era uma imagem temperamentalmente antiga e, em consonância com os artistas
italianos, outorgar à Antiguidade o privil égio estilístico da representação gestual
das emoções. (WARBURG, 2005. p 401 a 404)

Neste primeiro grupo de gravuras de Marcelo Grassmann, acompanharemos o itinerário de
imagens que saindo de Atenas (II. 88 ), passaram por Roma, Florença, Nuremberg e
alcançaram Grassmann quase quinhentos anos depois. Deste modo ele aborda estas imagens

numa afimdade de necessidade expressiva, de uma forma tragicamente estilizada, na sua
gravura de intensificada expressão mímica e fisionómica, atualizando-a com elementos
próprios de sua obra. Na obra em análise (II. 89 ), o hí brido de animal e homem jaz no solo

ainda reagindo contra a morte que vem pela lança do cavaleiro. Será um herói o homem que
aniquila tal monstro? O caráter ambí guo da composição parece vir da emoção do animal, de
quem não se esperaria tal sentimento.

Analisando a gravura a morte de Orfeu destruído pelas mênades1, segundo o mito, em que
Dü rer se apropriou de uma obra da Escola de Mantegna, veremos que a composi ção italiana,
também recuperou e reestruturou temas recorrentes em decorações de vasos, e sarcófagos
clássicos.

Grassmann atualiza a imagem usando a expressão de dor e uma linguagem gestual nas
figuras, para nos remeter a ação de um homem contra outro, como no caso da morte de Orfeu.

Na imagem ambivalente, podemos distinguir anatomicamente, na “ capa” exterior do

cavaleiro, e no animal , o duplo que existe em todos nós.

Mênades - representantes das forças elementares da natureza .
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II . 86. Morte de Orfeu . Anônimo
(norte da It ália). Sem data

II . 87. Morte de Orfeu . Albrecht Dü rer.
Sem data
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II. 88. Morte de Orfeu . Detalhe de um vaso de Nola .
Sem data

O uso de gestos enérgicos, intensificados por expressões teatrais e heroicas e o movimento,

foram encontrados em esquemas antigos. A história e as imagens da morte de Orfeu parecem
ter servido como arquivo de mem ória para a representação desta luta.

Na discussão de seus temas, Grassmann nos remete, em muitas gravuras, a um confronto de
personagem e espelho. A imagem especular, inverso de si, traz a mesma situação da

representação antiga.
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Pelo caráter da sua obra de significação psicológica, Grassmann recupera os personagens, são
os mesmos dos vasos gregos, mas ambiguamente agora a morte de Orfeu acontece sob

m áscaras, disfarces, e inversão de papéis. í

Pode-se discutir aqui, a inversão de polaridade estudada por Warburg. A obra de Friedrich
Theodor Vischer2, sobre a relação de imagem e significação, foi estudada por Warburg, que
refletindo sobre os princí pios ali expostos, construiu sobre eles alguns conceitos sobre a
polaridade do sí mbolo.

Um dos tipos dessa relação, é a conexão que Vischer denomina
conexão com restrição [...], ocorre quando o contemplador não acredita realmente
na animação mágica da imagem, mas está, ainda assim, vinculado a ela [...] o poeta
passa a acreditar nos heróis e deuses cujas imagens lhe povoam o espírito [.. . ].
entretanto, ele só sucumbe totalmente ao enlevo quando ou sacrifica ao deus que é
o tema de sua poesia ou o compele a se sacrificar [... ] literalmente se apossa do
sí mbolo, consumindo-o ou sendo consumido por ele ( WIND, 1997 p . 82-83).

Pode-se dizer que a gravura de Grassmann trata da discussão e confronto desse dualismo, essa
luta entre razão e magia, e o artista a expõe em duas possibilidades de imagem (Ils. 89 e 90 ): a
luta de um homem contra outro, ou a do confronto de um homem consigo mesmo.
Na imagem antiga, o herói é morto. Na imagem moderna da gravura de Grassmann, apenas

externamente o herói é o executor. Hoje, as mênades executoras se transvestem, mas
continuam em sua ação de ataque e de morte.

Grassmann discute filosofia e história em imagens simbólicas.

A emoção e a compaixão pelo meio animal meio homem caí do, deve nos alertar para uma leitura não linear, na
qual pode nos ocorrer buscar a aproximação, com representações de São Jorge e o dragão. Estas també m são
imagens de um fundo antigo. De acordo com os escritores da Antiguidade, a luta de Apoio contra o dragão que
aterrorizava o povo de Delfos. No ensaio El Vestuário de los Intermezzi de 1589, Warburg descreve a
representação de “ uma festa musical no estilo da Grécia antiga, o festival p ítico de Delfos em honra a Apoio, que
havia matado o dragão” . (WARBURG, 2005. p . 308).
2

Warburg adquiriu seu arcabou ço conceituai, estudando a estética psicológica de sua época, e acima de tudo,
aceitando a est ética de Friedrich Theodor Vischer. O ensaio de Vischer Das Symbol [. .. ], ele o leu repetidas
vezes, refletindo longamente sobre os princí pios ali expostos (WIND, 1997, p. 82).
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II. 89. Sem t ítulo. Grassmann. Sem data
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4. 4. 2 - Adereços de cabeça

Adereços femininos de cabeça, na forma de cornos (II. 91 ), foram usados na Europa à partir
de 1360. A origem destes adornos e a beleza e sedução atribu ídas a eles, por tornar as
mulheres mais belas e altas, são relatados desta fonna:
toucas cobertas com panos coroam a cabeça das estatuetas bú dicas. Segundo um
texto chinês, j á no século VI, as mulheres levavam um corno de mais de oito pés de
altura. Segundo um Bodhisattva da época Chin (China do Norte, século XII), esta
pirâ mide truncada, adornada na parte inferior por largo véu, é muito similar as que
mais tarde apareceriam na Europa. (BALTRUSAITIS, 1994. p. 180 ).

II. 91 .
Toucados góticos e chineses:

A e D - estatuetas T ' ang
B - miniatura de Alexander Bening
(1519)
C - busto relicário, Nurenberg, 1400

E - Bodhisattwa, século XII
F - Mestre E. S., final do século XV
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Grassmann nos apresenta figuras femininas adereçadas com chifres e véus. Ora é um enfeite,

ora está organicamente fundido a cabeça. Um poder de sedução é atribuído a esse adereço. A
busca do poder, pelas mulheres, através deste adorno considerado belo e atraente, foi criticado

pela igreja de tal modo que, “ estes cornos maravilhosamente altos e largos (Jouvenel des

Ursins), qualificados de diabólicos, provocaram a indignação do clero. Prometeram-se dez
dias de indulgência a quem ofendesse as mulheres que estivessem vestidas deste modo
gritando-lhes “ heurte belin” 1. (BALTRUSAITIS, 1994 . p. 180).

Estes toucados na gravura de Grassmann, (II . 93 e 94) são elementos de uma memória

individual que se faz histórico cultural, na medida que nos remetem a uma maneira pela qual
uma sociedade se torna novamente presente. Ao mesmo tempo, a sensibilidade do artista usa

deste dispositivo de uma é poca, para narrar uma outra história, para atualizar esta imagem no
mesmo sentido da sedução, mas servindo à temática da sua obra. Como podemos ver, pelos

olhares das figuras nas gravuras de Grassmann, está preservado o mesmo sentido do uso dos
toucados: como artif
ício demoníaco de sedução e poder .
Ainda sobre os adereços de cabeça, vamos encontrar em um ensaio de Warburg de 1895, El
vestuário de los Intermezzi de 1589, um estudo sobre festas italianas, onde ele trata a série de
festejos por ocasião da chegada de Cristina de Lorena, neta da rainha de França, Catarina de

Médici, escolhida pelo Grã-Duque Fernando I como esposa. Grandes eventos como este, eram
comemorados com festas que duravam vários dias, bailes de máscaras e representações

teatrais encenadas por cantores e atores.
O que Warburg observa neste estudo, é que os temas escolhidos eram pantomimas de espí rito

clássico moldados até seus mí nimos detalhes, seguindo indicações dos escritores da
Antiguidade. Estes artistas da época trabalharam pela fidelidade ao gosto antigo. Algumas

reproduções nos dão idéia destas, e de outras propostas de representação, de antigos textos

literários e mitol ógicos em bodas reais. Eram “ mascaradas” alegóricas e mudas apoiadas na

mímica, que usavam de acessórios, ornamentos e m úsica para ajudar na compreensão da
história que se apresentava.
Avaliando todo este complexo trabalho de criação simbólica, de interpretação de texto para

imagem, ele cita o exemplo da figura da Memória em um desenho de Vasari, que mostra uma
figura feminina vestida com vé us, levando sobre a cabeça, um grupo de animais fabulosos. A

descrição desta figura e seu significado é encontrada, em um texto da Antiguidade de Pl í nio o
Velho, em sua História Natural . Sobre a figura da Memória ele nos diz:
1

«

Heurte belin” - “ bata contra o carneiro!” Já que pelos toucados com cornos as mulheres se assemelhavam a
esses animais, o melhor que elas tinham a fazer era bater de encontro a eles.
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[...] e ela possui al ém disto um toucado cheios de muitas e variadas coisas, para
demonstrar que a memória é fidel í ssima detentora e conservadora de todas as coisas
que representam nossos sentimentos, e da fantasia [... ]. (WARBURG, 2005 . p. 307)

II. 92.
Cabeças coroadas por animais : A - cinocéfalo de Jean de Mandeville
B - planeta Marte. Cosmografia de John Foxton, 1408
C - homem zodiacal . Três Riches Heures du duc de Berry, 1410-1416
D - demonio segundo Li Lon-mien, 1081. Paris, Museu Guimet
E e F - personificação das estrelas no Tripitaka.

Outros estudos nos falam sobre a origem de toucados, com figuras apoiadas sobre eles, ou

diretamente sobre a cabeça (II. 92).
Observando o vaivém intenso entre Oriente e Ocidente, vê-se multiplicar as relações nas áreas

mais diversas, durante a segunda metade do século XIII e no século XIV, através de registros

não só de viajantes esporádicos, mas das diversas memórias de viagem descritas por
exploradores e sá bios como as de “ Marco Pólo (1298), Ricold de Monte Croce (1300 ),

Odorino de Podernone (1330), e Mandeville (1360)” (BALTRUSAITIS, 1994 . p. 177).
Encontramos descrições de lendas tártaras e chinesas em que os cinocéfalos,
homens com cabeça de cachorro, se situam geralmente no Oriente [. .. ].
Apresentam-se com uma est átua de boi, em ouro ou prata, coroando sua cabeça
canina. Colocam o animal sobre a cabeça, de frente, para indicar que é seu deus
[... ]. As tradições antigas, ao mundo greco romano, se superpõem as lendas
orientais. (BALTRUSAITIS, 1994. p. 170-172).
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Diversas informações sobre crenças, costumes e narrações, se confundem com as fábulas
sobre este Extremo Oriente que impressionava a Idade Média. A isso, somam-se as indicações
dos principais itinerários para alcançá-lo, o que facilitaria o comércio de pérolas, açúcar,
especiarias e pedras preciosas. Os mercadores seguiam estas rotas e traziam belos tecidos

como a seda, empregados como adornos de altar, mitras, estandartes e trajes; tecidos com
figuras de animais cuja origem era desconhecida; reintegrações de um fundo antigo;
verdadeiras invasões de mitos e representações astrológicas.

Gertrude Bing, no prólogo a El renacimiento del paganismo, apresentando os estudos de
Warburg sobre os intercâmbios artísticos entre o norte e o sul no século XV, infonna de como

ele
traçou as rotas comerciais desses indivíduos, e observou como o comércio de obras
de arte e artesanato, levou até à Itália, a antiga linguagem gestual dos retratos
flamengos e do norte da Europa [.. . ] e pelo caminho da Itália, as divindades gregas
e romanas viajaram ao norte com a representação dos dois papéis, o mítico e o
astrológico, que haviam recebido no Oriente. (WARBURG, 2005. p. 61 e 62).

Nas gravuras de Grassmann, o que chamaremos de “ chapéu de memória” (Ils. 95 a 98),

parece ser arquivo de imagens antigas, transmitidas, recebidas e revitalizadas pelo artista. As
imagens que servem para reter a memória das coisas passadas, assim como a figura do animal

sobre a cabeça do homem, como orientador de seus pensamentos, são apropriadas por

Grassmann como controladores do destino desse homem . Parecem deliberar e decidir, indicar
direções. A imagem toma assim visível os arquivos mn êmicos de é pocas passadas, que se
mostram com todo o poder que é facultado a eles, preservados pelos símbolos atualizados da

gravura de Marcelo Grassmann.
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II. 93. Sem título. Grassmann . Sem data
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II . 94. Sem t ítulo. Grassmann . 1950
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II . 95. Sem t ítulo. Grassmann. 1962
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4.4.3 - As figuras sem pernas

Figuras antropomorfas encontradas na Idade Média aparecem de duas formas. A primeira, em
representações de movimentos de troncos humanos com cabeça e sem pernas (II. 99). Estas

figuras se apresentam como tipos de vegetação ou ramos que carregam uma cabeça e um
tronco completo de um homem ou animal . Ao recolher as fornias orientais, a Idade Média

renovava seu caráter e seu aspecto. Estas formas eram adaptadas aos seus sistemas, religioso e
simbólico; assim “ estas ramas com meios corpos muitas vezes apareciam como pertencentes a

árvores do mal [.. . ]. Os setes pecados capitais - a Inveja, a Vaidade, a Cólera, a Tristeza, a
Avareza, a Gula e a Luxúria tinham nesse esquema vegetal, origem no orgulho”
(BALTRUSAITIS, 1994 . p 133-134).

A segunda é composta de toda uma tribo de criaturas sem pernas, desprendidas de qualquer

suporte. Como uma derivação, por vezes, estes troncos com cabeça recebem uma cauda (II .

100). Estas figuras representam uma lenda entre a luz do céu e o dragão terrestre, no caso, a
representação de um eclipse da Lua ou do Sol, onde os astros teriam sido devorados por um
dragão (a sombra da Terra).
A lenda deste antagonismo entre a luz do céu e o dragão terrestre, cria no Oriente,
um organismo composto que também aparecerá na Europa. Os rivais se unem em
um mesmo ser. Umas vezes guarda seu tronco intacto; em outras é uma serpente de
enorme cabeça. [...] As vezes é só um homem em luta com o dragão, soldados
ambos em um só corpo.
O Ocidente retoma este tema de luta consigo mesmo desde finais do século XIII,
at é o século XV. Encontramos todo um grupo nos manuscritos franceses,
flamengos e ingleses. Em geral estão armados não de um arco, mas de uma espada,
e se protegem com um escudo, porém se trata de um combate solit ário .
(BALTRUSAITIS, 1994 . p . 140).

II. 99. Ramos com torsos humanos: B - friso ilustrado persa, século XIV .
C- Radixis luxuriae da Arvore do Mal, final do século XIII
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A

II. 100. Combate contra a cauda . A - moeda ortokida, 1185-1203. B - tratado de Walter
de Milemete anglo-oriental, 1326 . C - Manuscrito francês do final do século XIII .

O motivo era conhecido no Mediterrâneo antigo: “ o encontramos na escultura, mausolé us de

Spalato, século IV, e na pintura (Vila Adriana), Tivoli [.. .]. Mas é nos séculos XII e XIII que

se produz a difusão mais intensa: na decoração de cobres incrustados, sobre os tecidos e na
cerâmica” . (BALTRUSAITIS, 1994 . p. 113-114 )
Grassmann reitera a sua apropriação de formas históricas, inscritas nos mitos e na astrologia
(Ils. 101 a 105 ). Com o tema de sua gravura, o ser humano, ele retoma as antigas formas,

altera a idéia original usando seu repertório, e re-constrói com poética própria o “ combate

solitário” , numa imagem atual . Transfonna as paixões ou pecados do homem, em imagens
dotadas de expressã o e força, em luta consigo mesmo.
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II . 103 . Sem t ítulo . Grassmann . 1967
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II . 104 . Sem t ítulo . Grassmann . Sem data
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II . 105 . Sem t ítulo . Grassmann . Sem data
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4.4.4 - As figuras multicéfalas

As pedras gravadas e também as moedas tiveram um papel decisivo na transmissão de
imagens e temas. A Idade Média venerava as pedras gravadas, usadas como contraselo por

suas características m ágicas, mas também gostava das antigas peças de prata e ouro. Moedas

de diversas origens circulavam abundantemente. Serviam para decorar m óveis, vestidos e
arreios dos cavalos.

Estas figuras de várias faces, que já apareciam em grylas 1 greco romanas e pedras gravadas

reaparecem no medievo sob formas diversas, como animais com várias cabeças e personagens
grotescos de duas caras tocando instrumentos.
A gl í ptica" greco romana ofereceu em sua grylas, todas as possíveis combinações de cabeças

com pernas, gênios multicéfalos, deuses sem cabeça e com a cara sobre o peito. Suas origens

são, tanto reprodução de relatos sobre prodí gios ou monstros nascidos de uma má formação, o
que era interpretado como presságios, quanto por mitos que explicam os monstros de caras
errantes e “ se encontram nos deuses sem cabeç a, cuja origem está em Creta e Egito” .
(BALTRUSAITIS, 1994. p. 23). Com a contaminação das duas linhas diferentes, as cabeças

m últiplas e as cabeças com pernas fundem-se, e continuam se enriquecendo e desenvolvendo.
Os elementos se combinam, se ajustam habilmente e a união das duas espécies parece ser

orgânica. Estão presentes na pintura de Bosch, Brueghel, Grünewald e Grasmann.
Das cabeças com patas, com caras que flutuavam sobre diferentes partes do corpo, chegamos
às figuras de várias faces, ou providas de uma cara dupla (II . 106). As representações destas
figuras são várias, por exemplo,
Cronus, o Tempo, no qual uma das caras se volta para o passado e a outra para o
futuro; Jano, deus da porta, que guarda a entrada e a saida da casa [ . . . ]; Cérbero,
com dupla ou tripla cabeça [. ..]; os pilares de encruzilhadas de caminhos que
possuem de duas a quatro cabeças. (BALTRUSAITIS, 1994. p. 26) .
'l

Baltrusaitis esclarece que esta simbiose pode assumir significados mais complexos: “ a Rebis,
metade mulher, metade homem, o mistério alquimista da polaridade das matérias primitivas; a
imagem da Prudência, feita de Previsão e Experi ência ou de Memória, Intelligentia e

Praevidentia - passado, presente, futuro” . (BALTRUSAITIS, 1994. p. 41).

grylas - utilizado para designar o gênero satírico da pintura com grandes deformações, o nome terminou por
aplicar-se a gl í ptica, que representava seres cujo corpo se compunha de cabeças .
2
glí ptica - gravação sobre pedras, utilizadas na Idade Média, para fixar um contra-selo, mais procuradas
principalmente por seu valor sobrenatural e poderes mágicos.
3
Ticiano fará sobre isso uma gryla hexacéfala combinando a tripla cabeça da Prud ência, com o Signum Triciput
em que o passado se converte em lobo que devora as recordações, o presente no leão imprevisí vel e violento, e o
futuro cuja esperan ça nos alcan ça, no cachorro carinhoso. (BALTRUSAITIS, 1994 . p. 41) .
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Grylas multicéfalas:
A- tripla gryla antiga
B- fresco de Gurk (Carintia). século XIII
C- pedra preciosa antiga cora selo pequeno de Thibaud, rei de Navarra, 1245
D- misericórdia das cadeiras do coro de Zurich, metade do século XIV

Se aos sí mbolos trinitários cristãos era possível a representação por três faces, também a

potência inimiga se prestava a isso muito melhor. Os demónios, representação do mal,

aparecem desta forma, também com várias faces.
O mundo gótico recebeu e recriou estes mitos; inspirando-se nesta fonte inesgotável, volta a

tomar vários destes motivos e símbolos. A sobrevivência das formas do paganismo antigo

permitiram que estas renascessem, sob símbolos do cristianismo. “ Nas Vitórias aladas viram
anjos, um camafeu com as figuras de Germânico e Agripina, foram tomados até o século XVI,

pela Virgem e São José” . (BALTRUSAITIS, 1994 . p. 31).
Ainda os mitos orientam as figuras multicéfalas e as convertem em tema principal . Alguns

guerreiros acreditavam se revestir da força e virtudes m últiplas de deuses e animais, e os

usaram em seus elmos, acumulando tal quantidade de figuras, que o rosto do cavaleiro, ficava

muitas vezes colocado na altura do seu peito; ganhavam estatura sobrenatural; pareciam
grylas vivas, que se movimentavam e lutavam. “ Quando Hércules veste os despojos do leão
de Neméia, a mandí bula da fera domina também sua fronte” . (BALTRUSAITIS, 1994 . p. 27).

No imaginá rio de Grassmann, os cavaleiros dominam sempre o espaço . Prontos para lutar ou

em ação, sempre se apresentam em annaduras ornadas por símbolos que nos remetem a
tempos antigos. O mundo greco romano certamente contribuiu para essa ressurrei ção na sua

arte do fantástico.

Os rostos duplos ou triplos olham e guardam todos os tempos ( II. 107 a 110). Não pertencem
a um antes ou a um depois, eles estão agora preparados, e se movimentam com suas
119

armaduras e anuas, transformando esse passado longí nquo, em uma presença atual .

Grassmann usa o enxerto de várias é pocas sem reproduzi-las, mas somente transmitindo o
ambíguo e atemorizante do sentido antigo de suas presenças neste momento. É possí vel falar

mesmo de um imaginário da mem ória, ao qual as figuras da gravura de Marcelo Grassmann
pertencem.
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II . 110 . Guerreiro com espada levantada . Grassmann . Sem data
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4.4.5 - A ninfa extática: as donzelas de Grassmann

Figuras femininas graciosas e esbeltas estão presentes nas obras de Boticelli, Girlandhaio e

muitos pintores da Renascença. Segundo estudos de Warburg, estas figuras eram
representações de espírito antigo, encontradas na pintura grega de vasos em cerâmica, figuras

que apareciam nos afrescos pompeanos.
Estas formas sob a denominação de “ ninfas” , extraídas de baixos relevos e medalhas,
apareciam na escultura e pintura dos artistas do renascimento, oferecendo a possibilidade de
interpretação da sobrevivência da antiguidade. Tais figuras tão intensamente carregadas de

significado foram estudadas por Warburg, como “ uma figura chave que na qualidade de
estátua, personificava a energia, a alegria, a força de uma ninfa antiga [...] mênades
representadas sobre os sarcófagos, sobre os vasos, ou nas pedras gravadas” (WARBURG,
2005. p. 23). Estes protótipos antigos, que encontravam fonte de inspiração para os artistas na

poesia de Ovídio ou de Virgílio, eram representados com cabelos ondulados, vestidos

movimentados pelo vento e ênfase dramático no gesto, mas Warburg observa também que

estas figuras “ antigas” podem apresentar distinções em sua exteriorização de movimento: “ a
tendência dionisíaca à exageração [...], a tendência apolí nea ao auto controle” ( WARBURG,

2005. p. 25 ).
Dado que as formas nas quais a ninfa vem representada a privam notadamente de
sua própria sexualidade, ela se apresenta passiva e receptiva às projeções da
fantasia; deve seu esplendor a um certo aparente distanciamento, e sua frescura a
um estado andrógino. Não necessariamente vem representada ela mesma “ em
movimento” , mas provoca os sentidos do observador com suas “ formas acessórias
em movimento” . (WARBURG, 2005. p. 24)

Representações expressivas como a do corpo em movimento de uma mênade - a ninfa - que
“ dança com serpentes enroscadas ao redor de um dos seus braços e serpentes formando um

diadema em sua cabeça” (WARBURG apud BURUCÚA, 2002. p. 30), recuperavam uma
vivência primitiva e mágica, necessária ao homem moderno, para entender aspectos mais
antigos da espécie humana como medo, fobia, agressão.

Observando a sobrevivência da imagem na história, poderemos encontrar a representação da

ninfa em suas diferentes manifestações: “ das ninfas de Boticelli as mulheres da pintura
galante do século XVTII, das criaturas de Mucha e do estilo Liberty aos fotogramas dos filmes
r

documentá rios nas Olimpíadas de nosso tempo” (BURUCUA, 2002. p. 29 ) podemos vê-la

manifestar-se na “ Vanitá” de Segantini (1858-1899), no “ Pecado” de Stuck (1863-1928), na

-

“ Sereia” de Bõcklin (1827 1901). A percepção humana e a sobrevivência das formas entre
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períodos e culturas historicamente distantes, nos farão reencontrá-la nas chamadas “ donzelas”
de Marcelo Grassmann ( Ils. l i l a 123).
Carregadas de magia, essas donzelas se apresentam há muito tempo na obra do artista. São

mulheres de olhos claros, cabeleiras onde pequenas mechas soltas se movimentam, trajes
elaborados e antigos, e um ar distante como se olhassem para um já acontecido. Imagens de
mulher em atitude tranqüila, imagens de aparente calma conquistada, mesmo frente a uma
figura grotesca e assustadora - os “ monstros” do Grassmann - mas que sob esta aparência

tranq üila, escondem uma tensão que perceberemos por vezes contida num sorriso nervoso,

como se todos os movimentos fossem em breve instante, explodir em ação.
Elas já se transvestiram de harpias, sereias, nas primeiras xilogravuras de Grassmann, até se

humanizarem e se mostrarem como donzelas de olhares cristalinos nas litografias, nas
gravuras em metal e nos desenhos. Sedutoras sob um ar ingénuo e sem medo guardam em si

uma alquimia interior, que se manifesta no olhar impassível e impenetrável. O imaginário do
artista foi buscá-las no sem tempo da mem ória, e no encontro na história. Imagens que sempre

existiram e existirão; a arte lhes conferiu esta perenidade.
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II . 113. Sem t ítulo . Grassmann. Sem data

Tl. 114 . Sem título . Grassmann . 1962
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II . 118. Sem título. Grassmann. 1968
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II. 120 . Sem t ítulo . Grassmann . Sem data

130

II. 121. Sem t ítulo. Grassmann. 1997

II . 122. Sem título . Grassmann. Sem data
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II . 123. Anjo da noite. Grassmann . 2005
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4.5 - EVIDÊNCIA DAS PATHOSFORMELN EM OBRAS DE OUTROS ARTISTAS E
PERÍODOS HISTÓRICOS

Podemos observar a rede de relações que liga as imagens de maneira dinâmica e flexí vel, em

que a nossa interpretação passará através de evidenciar a recorrência às fórmulas históricas,
em per íodos cronologicamente distantes e da autoria de diferentes artistas (Ils. 124 a 137).

II. 124. Isis cuidando das arvores, alegoria da Imaculada
Concei ção - Christine de Pisan século XV
,

II. 125. As parcas, ou as nuvens. Goya século XIX
,
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II . 126. O castigo da lux ú ria (detalhe) . Segantini . século XIX
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II . 127 . Desenho chinês segundo Li Long- mien . 1081
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II . 128. A Trindade . An ónimo flamengo . 1500
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II. 129. Alegoria da prud ência. Tiziano. Século XVI
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II . 130. Le passé, le présent et l 'avenir. Honoré Daumier. 1834
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II . 131 . Poder cego . Schlichter. Século XX
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*

11.132 . O pecado . Stuck . Século XIX
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y

II. 133 . Retrato de mulher. Pontormo. Século XVI

II . 134. Aquiles em Esciros (desenho do tipo encontrado em
sarcófagos - Woburn Abbey ). Século XV .
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II. 135. Sem t ítulo . Boticelli? Século XV

II . 136 . A sereia. Böcklin . 1887
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II . 137. Grande anjo . Fabelo . 2004
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5 - CONCLUSÃO

Na análise das gravuras de Marcelo Grassmann, na pequena biografia sobre o artista, suas

ra í zes familiares germânicas estão presentes desde os primeiros trabalhos. Aspectos marcantes
e as influências na construção de sua obra foram abordados. Os mestres Goeldi e Lí vio
Abramo o guiaram nos primeiros passos da arte da gravura, mas depois de certo tempo, ele
tomou seus próprios caminhos. Surpreendeu-nos com as metamorfoses por que passaram as

fonnas de suas gravuras. Foi possível situá-lo esteticamente dentro da teoria da Einfühlung,
teoria moderna do subjetivismo, estética psicológica do final de século XIX, princí pios do

século XX. Podemos percebê-la no expressionismo na Alemanha, manifestando-se como um
sentimento de empatia profunda pela humanidade.

Abordamos sua obra dentro das estruturas e configurações do fantástico, grotesco, simbólico e

mítico, e buscamos esses referenciais na arte medieval e renascentista, onde foi destacada a
afinidade de sua obra com a arte destes per íodos. Reconhecemos a influência dessas épocas

no trabalho do artista.
Construímos um método de investigação pela análise de detalhes até então não observados em
sua obra. Por uma atitude em relação à obra de arte, aquela que leva a apreciar os pormenores

como sinais e pistas, foi possível identificar duas perspectivas principais de abordagem para o
estudo de suas imagens. A primeira pela psicologia anal ítica de Jung, - uma visão peculiar do

arquétipo. Como o conceito de arquétipo é o de alicerce da vida psí quica comum a todos os

seres humanos, conteúdos gerados pelo inconsciente são trazidos à consciência no caso do
artista, pela arte, exteriorizados pela criação. São manifestações que se revelam apenas por
imagens simbólicas. A atualização do arquétipo segundo Jung, se fará pela imagem das

fonnas que vão preenchê-lo. Estas imagens pertencem ao mundo mitico e arcaico do
inconsciente coletivo, base antiga da psique comum a toda humanidade. Por mais que possa
surpreender, nada neste mundo pode ser estranho ao homem. É o próprio ser humano que
r

aspira um eterno retomar. E ele que vive a enfrentar monstros e a sobreviver a estas lutas.

Este mundo do inconsciente é também o das metamorfoses, da reversão do tempo
cronol ógico, das forças do imaginário . Na gravura de Grassmann foi possível identificar
alguns dos arquétipos e a escolha de seis deles tomou possível analisar as imagens que os

preencheram . Os arquétipos do uróboro, Grande Mãe, sombra, anima, herói e a viagem
noturna pelo mar permitiram identificar na gravura de Grassmann a formação das imagens

arquetí picas.
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O caminho para que estes arquétipos se apresentem é o do processo de individuação, processo

dinâmico e contí nuo da psique. A noção de arquétipos do inconsciente coletivo permitiu

compreender porque temas idênticos aparecem em diferentes áreas da cultura, nas produções
artísticas, mitológicas, religiosas e nos processos psicóticos. Ainda, as pesquisas de Nise da

Silveira dentro da psicologia junguiana, e com imagens do Museu do Inconsciente, nos
ajudaram a compreender a exteriorização diferenciada dos arquétipos em expressões de

internos, de imagens m íticas e na obra de arte. Compreendemos porque as imagens de

Grassmann, por mais que pareçam estranhas, repercutem em todos nós. A linguagem do
símbolo, de que trata sua gravura, diz mais do que entendemos. O estranhamento sentido vem
exatamente do conflito entre consciente e inconsciente, entre o já conhecido e o ainda não

integrado. O que a gravura de Grassmann apresenta por meio de imagens simbólicas, exprime
muitas coisas que transcendem as possibilidades do indivíduo. O evento psicológico no artista

ecoa em todos nós.
A segunda perspectiva tratou as imagens de Marcelo Grassmann no campo da memória, com

o auxílio das neurociências e a noção de engrama, para os arquivos da mem ória, e no da

história cultural como acervo de conhecimento humano distribuído pelas micro histórias. Com

os conceitos do historiador da arte Aby Warburg, de nachleben como sobrevivência das
formas através dos tempos, e da transmissão histórica de uma memória coletiva por imagens,
pela noção de pathosformeln, estabelecemos uma fonna de ligação atemporal . Por essa rede

de relações entre imagens, artistas e é pocas históricas cronologicamente distanciadas, as

imagens retornaram sempre. Foi por seus conte údos simbólicos que estas imagens puderam

ser atualizadas. Estudamos as fórmulas do pathos, de emoção, adereços em forma de cornos e
de animais sobre a cabeça, as figuras sem pernas, as imagens multicéfalas e a ninfa estática,

representada na gravura de Grassmann por suas donzelas. Na estruturação do espaço plástico
de sua obra, elas deixaram ver o uso dos arquivos da mem ória.

No decorrer desta pesquisa foi observada uma aproximação das idéias de Jung e Warburg.
Emst Gombrich em sua biografia intelectual de Aby Warburg alude a esta proximidade que já

havia sido abordada anteriormente. Entre as teorias do historiador Aby Warburg e do
psicólogo Carl Gustav Jung há uma correspondência, mas ele também afinna que Warburg
nunca citou as teorias de Jung em seus apontamentos. Esta aproximação pôde ser estudada por

nós numa relação de percursos diferentes, mas que parecem corresponder a um mesmo
pensamento. As idéias de Jung sobre arquétipos coletivos herdados se tornando visiveis por

imagens simbólicas e as concepções do historiador da arte Aby Warburg sobre a natureza do

símbolo, os arquivos da memó ria e sua vida na memória cultural, deixaram perceber um
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sugestivo paralelo. Os arquétipos do inconsciente coletivo enquanto formas vazias precisam
das imagens para se exteriorizar . Seus conte údos são históricos, individuais e coletivos. As

pathosformeln enquanto fórmulas emocionais, são “ modelos” invariantes, traços signifícantes,

e realidades históricas que se apresentam atualizadas, transmitidas pelas imagens dos arquivos
da memória, em épocas diferentes e imagens diversas.
Com uma obra de fundo psicológico, Marcelo Grassmann desenvolveu na exteriorização das
imagens arquetí picas de sua gravura, pela vida póstuma das imagens, a possibilidade da

transmissão da cultura de outras é pocas. Como reconstrução pela memória, ele atualizou a
história e elaborou o resgate do passado no tempo atual.
Assim, com nossa pesquisa na história da arte, sobre a gravura de Marcelo Grassmann,
estudamos áreas de diferenciados olhares: o psicológico e o histórico. Elaboramos um mapa

que evidenciou a relação entre elas. A eloqüência e a confíabilidade das imagens do artista,
mais do que qualquer outro meio, as capacitou para significar tal proposta. Marcelo
Grassmann foi assim tomado como memoriador. Na medida em que a relação com o

ouvinte/receptor é dominada pelo interesse em conservar o que foi narrado, estaríamos nos
comunicando por um substrato psíquico comum, com imagens guardadas no fundo de nós

mesmos.
A gravura de Marcelo Grassmann apresenta lutas interiores do homem na busca de um auto

conhecimento; ações e transformações de sentimentos que ele abriga dentro de si ainda não
conhecidos, nem aceitos por ele mesmo. Um reconstruir incessante de um passado/presente
pelas estruturas de mem ória coletiva comum a todos nós.

Como intermediário, o artista faz o papel de espelho que por sua natureza reflete a imagem do
que representa. Todavia pela natureza simbólica de sua obra, o que toma visível, é o invisível
de nossos encontros e desencontros.

Na gravura de Marcelo Grassmann, suas harpias, í ncubos, súcubos, cavaleiros em estranhas

armaduras, donzelas, monstros, seres híbridos, personagens da narração de sua/nossas

mem órias, contam uma história muito antiga, que continuará a ser contada, e que ainda não
alcançou um happy end em seu final.
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7 - ANEXOS
7. 1 - ANEXO I

GLOSSÁRIO DE TERMOS E DAS TÉCNICAS DE GRAVURA MAIS UTILIZADAS POR

GRASSMANN
TERMOS:
Gravura de arte, original - é aquela em que o artista é o criador do desenho, e o mesmo que

faz a gravação.

Gravura de reprodução

-

é aquela que copia um desenho, pintura ou qualquer outra

expressão. Quando identificada assim, não é considerada falsificação.
Prova de estado ou PE - como o próprio nome diz, são provas das etapas pelas quais a

gravura vai sendo trabalhada, até a prova final.
Prova final ou PA - é a prova tirada quando a gravura é considerada pelo artista como
finalizada.

TÉCNICAS:

Xilogravura
Gravura em madeira. Há duas técnicas de xilogravura. O nome é dado dependendo do modo

como a madeira é cortada.
Xilogravura de fibra - se cortada no fio da madeira (vertical ).
Xilogravura de topo - se cortada contra o fio da madeira ( horizontal).

Gravura em metal (calcografia )
Gravação em chapa de metal (cobre, latão e aço). Na gravação em metal os traços são

cortados diretamente com ferramentas (buril, ponta seca), ou pela ação de mordentes (ácido

nítrico, percloreto de ferro e outras soluções químicas). Estas técnicas do metal recebem

nomes específicos dependendo do processo utilizado.
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Buril - os traços são abertos diretamente pelo buril, instrumento de aço com uma
ponta cortante, em forma de V.

Ponta seca

-

para riscar o metal usa-se uma espécie de agulha ( ponta seca). Na

margem dos traços ficam rebarbas, pequenas arestas de metal resultantes
do corte.
r

Agua forte - a chapa, depois de polida e desengordurada é coberta por uma camada de

verniz. O metal deve ter a sua superfície totalmente protegida. Por meio
de uma ponta seca, os traços que fonnarão o desenho que se quer gravar,

riscados em paralelo ou cruzados, retiram a proteção do verniz expondo o
metal. A chapa é então mergulhada numa banheira com mordente, que irá

corroer o metal nos traços que foram expostos pelos riscos da ponta seca.
Agua tinta - uma das técnicas de gravação em metal, para se obter meios tons com

auxilio de vernizes de bases diferentes e procedimentos variados. A
obtenção de granulagens variadas sobre a chapa, permitirá a impressão
dos meios tons.

Dentro da técnica da água tinta, é possível vários efeitos de impressão

que recebem nomes diversos dependendo do procedimento: l ávis, verniz

mole, água tinta de carimbo, de saltar, de lá pis litográfico, de grão, de
rebaixamento e maneira negra entre outras.

Técnica mixta sobre o metal
Marcelo Grassmann desenvolveu uma técnica mixta de gravação, em que usa tinta l íquida e

pena sobre o metal, verniz jateado com pistola de ar comprimido e granitagem sobre o metal

com o uso de um gravador elétrico.
Litografia
Grafia sobre pedra calcá rea. Baseia-se na repulsão que a água tem pela gordura. Na pedra

calcárea desengordurada, o desenho é feito por lápis litográfico ou tinta (materiais
gordurosos) aplicados a pincel ou pena. Uma solução ácida vai fixar a gordura à pedra. Para a
entintagem, a pedra é molhada. A parte sem gordura absorve a água, e a parte engordurada a
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repele. Quando a tinta de impressão que é gordurosa é passada com auxílio de rolo, só ficará
retida onde está o desenho. No restante da pedra umedecida, ela será recusada.
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7.2 - ANEXO II

GLOSSÁRIO DE TERMOS DA PSICOLOGIA ANALÍTICA

a) Anima - é o arquétipo do feminino. É o princí pio feminino no homem .
b) Animus - é o arquétipo do masculino. É o princípio masculino existente no psiquismo
da mulher.

c) Arquétipo - matrizes arcaicas onde configurações análogas ou semelhantes tomam
forma. São formas instintivas de imaginar .
d) Complexo - a palavra com sua significação psicológica peculiar, foi introduzida por

Jung. Complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de afetividade.
e) Ego - o centro do Consciente. Complexo de elementos numerosos formando porém

unidade bastante coesa para transmitir impressão de continuidade e de identidade

consigo mesmo .

f ) Inconsciente Coletivo - são as camadas mais profundas do inconsciente; corresponde

aos fundamentos estruturais da psique comuns a todos os homens.
g) Inconsciente pessoal - são camadas mais superficiais do inconsciente, cujas fronteiras

com o consciente são bastante imprecisas.
h ) Processo

de

Individuação

tendência

instintiva

a

realizar

plenamente

potencialidades inatas .
i ) Self (si mesmo ) - é um centro ordenador no âmago do inconsciente coletivo

j ) Sombra - a sombra coincide com o inconsciente pessoal junguiano. Faz parte da

personalidade total.
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7.3 - ANEXO III
GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS

Fonte: (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1997) :
Arma (espada e lança) - é o antimonstro que, por sua vez se torna monstro. A ambigüidade
da anna está no fato de simbolizar a um só tempo o instrumento da justiça e o da opressão, a
defesa e a conquista. A espada e a lança são atributos do guerreiro e sua correspondência é

com as annas psicológicas ( p. 80-81).
,

Bandeira - é proteção para quem se coloca sob ela. ( p. 118).
Caranguejo - ele é um avatar das forças vitais transcendentes. Um caranguejo figura em
f

certas está tuas da arte machica na Africa, e simboliza o mal, ou o demónio do mal . (p. 186).

Cavaleiro - da expressão do triunfo, militar ou espiritual, a imagem do cavaleiro passou à
significação de um perfeito auto domínio e do domí nio das forças naturais. Na arte moderna

passou a exprimir não mais a tranquilidade, mas sim um medo torturante e um certo
desespero, como uma espécie de pânico diante de forças cujo controle o homem, ou a

consciência, teriam perdido ( p. 201).
,

Cavalo

-

os psicanalistas fizeram do cavalo o símbolo do psiquismo inconsciente ou da

psique não humana , arquétipo próximo ao da Mãe, mem ória do mundo, ou então ao do tempo,

porquanto está ligado aos grandes rel ógios naturais ( p. 203).
,

Elmo - sí mbolo de invisibilidade, invulnerabilidade, potência. Atributo particular de Hades,

deus dos Infernos. Pode ser questionado quanto a ser um símbolo do subconsciente, já que
poderia ser uma indicação de que procuramos esconder algo a nós mesmos, ou de que
procuramos, nós mesmos, nos esconder (p. 184 ).
,

Grifo - ave fabulosa com bico e asas de águia e corpo de leão. O grifo da emblemática
medieval participa do simbolismo do leão e da águia [

... .

] o grifo liga o poder terrestre do

leão à energia celeste da águia. Para os gregos, os grifos são iguais aos monstros que guardam

tesouros ( p. 478 ).
Harpias - gê nios maus, monstros alados, de corpo de ave, cabeça de mulher, garras aceradas,

odor infecto, atormentam as almas com perversidades incessantes. Simbolizam as paixões

viciosas e as provocações da maldade. O vento que, só ele, pode expulsá-las é o sopro do
espírito ( p. 484 ).
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Máscara - ela visa dominar e controlar o mundo invisível. A multiplicidade de forças
circulando no espaço explicaria a variedade composta de máscaras, onde se misturam figuras
humanas e formas animais, em temas indefinidamente entrelaçados e às vezes monstruosos

,

( p. 597).

Monstro - ele surge da simbologia dos ritos de passagem : ele devora o homem velho para

que nasça o homem novo. O mundo que ele guarda não é o mundo exterior dos tesouros
fabulosos, mas o mundo interior do espí rito, ao qual não se tem acesso a não ser por meio de
uma transformação interior ( p. 615).
,

Peixe - ele simboliza o psiquismo, esse mundo interior, tenebroso, através do qual se faz a

comunicação com o deus ou com o diabo. ( p. 705 ).

íncubos - demónios masculinos

,

(definição do artista)

Súcubos - dem ónios femininos (definição do artista)
,
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CD á udio da entrevista do artista Marcelo Grassmann concedida à autora em maio de
2005, em São Paulo ( parte I e II ).

