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W.J. Solha 

OS LIVROS DE ARTE 

 
Eu tinha onze anos – em 52 – quando meu pai, de quem, na época, fiz 
este retrato ao vivo, a lápis, chegou uma noite da Estrada de Ferro 
Sorocabana - da qual era carpinteiro - e, sem uma palavra (mal fala-
va comigo)  me entregou este livro:    

 

Fiquei deslumbrado com o que vi. Descobrir o peso, por exem-
plo, do minúsculo cavaleiro à direita, pro equilíbrio de todo este 
quadro de Millet... foi  uma revelação. 

 

 

 

 

 

http://www.riototal.com.br/
http://www.colours-art-publishers.com/prod1966.htm


 

Aí, entre tantas obras famosas de museus de todo o mundo, eis que me deparo com 
a informação que este Autorretrato do Artista com a Barba Nascente, de Rem-
brandt (autoria negada, décadas depois), pertencia ao Museu de Arte de São Pau-
lo, a cem quilômetros apenas de minha casa, em Sorocaba. 

 
Coisa que não era do meu feitio, chorei, bati os pés, insisti, até que o velho autori-
zou minha irmã Wilma a me levar ao MASP, que ficava, então, na 7 de Abril.  

http://www.colours-art-publishers.com/prod1966.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_Jovem_com_Corrente_de_Ouro


 

 
Logo no saguão, a série Retirantes, do Portinari, me pegou de surpresa.  

 

Ao sair do elevador, lá em cima, foi um êxtase ver não só o Rembrandt, mas Velás-
quez, Goya, Renoir, etc, etc, e um inesquecível El Greco .  

 

http://www.atitudebrasil.com/capital/?p=83
http://sandrasasprofe.blogspot.com/2012/04/candido-portinari.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Axtase_de_S%C3%A3o_Francisco_com_os_Estigmas


Como meu interesse não se restringia à Arte, minha mãe, num dos natais de minha 
adolescência, deu-me, não imagino a custa de quanto sacrifício na máquina de cos-

tura, um belo presente, , que sempre 
tinha bom espaço pra minha maior paixão em todos os volumes.  

.  

Como comecei a trabalhar aos quinze anos, estudando pintura à noite, dei-me ao-

luxo desta compra:  

O texto de Sheldon Cheney – tradução de Sérgio Millet – me fez ver, pela primeira 
vez, a qualidade que, frequentemente, alcançam os autores do gênero, fato de que 

http://taisluso.blogspot.com/2014/06/saudades-das-enciclopedias-impressas.html
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-609405169-tesouro-da-juventude-vol-8-cod-1965-_JM
http://sp.quebarato.com.br/sao-paulo/historia-da-arte-sheldon-cheney-4-volumes__30ED11.html


me lembrei ao ler Hemingway:   - I learned how to make a 
landscape like Mr. Paul Cezan- ne, by walking through the 

sand times. Aprendi a fa-Luxembourg Museum a thou-
zer uma paisagem como Mr. Paul Cézanne,  cruzando 
mil vezes o Museu de Luxem- burgo. 

 

Veja o que se lê na página 203 (a da direita) de Cheney, via Millet, sobre El Greco: 

 

- ... afinava as mãos até que se tornassem sensíveis indicadores da emoção e do cará-
ter. 

As fotos do livro são todas em branco e preto, mas este trecho sobre as cores utili-
zadas pelo grande artista, compensa isso: 

- Tem uma gama cromática fria em contraste com o ardor e a magia dos venezianos. 
Um verde pálido ou triste, azuis frios, amarelo-limão ou ocre, vermelho de vinho, essas 
cores predominam, embora pareçam secundárias diante dos seus pardos e cinzentos. 

 

E sobre Velásquez: 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-608856507-historia-da-arte-sheldon-cheney-4-volumes-_JM
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Enterro_do_Conde_de_Orgaz
http://ingridhturner.com/tag/hemingway


- Sua virtude reside no frescor e na transparência da cor velada por harmonias de cin-
za, prata e pérola.  

 

Pra minha alegria, o prazer com os livros de Arte nunca cessou. Nesta obra 

, 

o texto  é tão arguto quão bem escrito.  Sobre o Seagram 
Building, de Mies van der Rohr, de 1958, diz o que viu:  

  

 

http://cultura.biografieonline.it/las-meninas-velazquez/
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=10367
https://arquitetandotime.wordpress.com/2013/06/30/o-nobre-ludwig-mies-van-der-rohe/


- o arranha-céu como imenso prisma, retangular, 
cubagem diáfana erguida no imenso espaço do céu, 
cristal que aprisiona, filtra, refrata a luz. 

 

O escritor tem uma visão do que chama de morte 
da Arte: 

 - ... não é senão a decadência consuma-
da de um conjunto de técnicas artesanais, que já não 
se coordena com o sistema industrial da produção.  

Como bom comunista, acrescenta algo que lembra Marx no Manifesto de 1848: 

 - A Arte teve um princípio e pode ter um fim histórico. Tal como as mito-
logias pagãs, a alquimia, o feudalismo, o artesanato são finitos, a arte 
pode acabar. Mas ao paganismo seguiu-se o cristianismo, à alquimia a 
ciência, ao feudalismo, as monarquias e, depois, o Estado burguês, ao 
artesanato à indústria: o que pode suceder à Arte? 

 

O livro me impressionou tanto, que uma de minhas personagens desiste da música, na 
Europa e, de volta à Paraíba, diz ao pai, neste romance  

, o quanto fora marcada por uma palestra, a que assistira na Galleria Fel-
trinelli, em Florença, em que Argan respondera a própria pergunta (e eis 
um trecho do Arte Moderna: 

 

Chega de quadros, chega de palácios, 
chega de objetos preciosos, etc, etc. 
A hora é a das soluções urbanísticas, 
unidades habitacionais, objetos de  
uso cotidiano, da fotografia, da publicidade      
        (Olha aí a Iolanda com sua agência) 
Chega de pincéis e argila! A  Arte  vai 
 passar agora para a dimensão do inconsciente,  
um móvel profundo de agir.  

 
Bem, felizmente, ao contrário do que diz Santo Agostinho, o passado existe. Graças  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Carlo_Argan
http://pt.wikiarquitectura.com/index.php/Edif%C3%ADcio_Seagram
http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Carlo_Argan
http://rock4x4.wordpress.com/2011/10/29/literatura-paraibana-gratuitaem-todos-os-sentidos-w-j-solha-e-seu-arkaditch/


a isso, aí está, da Hazan, que consta de uma caixa com duas encadernações, cada 
uma com toda uma soberba panorâmica desdobrável de uma das margens do rio 
Sumida, de que aqui se vê um trecho maravilhoso. 

 

 

Ah, e isto!: 

 

DEBRET E O BRASIL é um tijolaço encadernado, com 720 páginas, 31 X 27 cm, 
com quase quatro quilos e meio de puro gozo. Que seria da memória do 
Brasil Colônia sem esse francês parente de Ingres, que veio pra cá pra pintar qua-
dros chapa branca, neoclássicos, engrandecendo João VI e Pedro I, e acabou bar-
rocamente apaixonado pelas ruas do Rio, que o consagraram? 

   

http://hokusai.us.com/gallery_en
http://www.ipsis.com.br/portfolio/debret-e-o-brasil/
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://atarde.uol.com.br/cultura/exposicao/noticias/1525537-caixa-cultural-inaugura-exposicao-de-debret&ei=aEqtVIEZhrGCBKi2gsgK&bvm=bv.83134100,d.eXY&psig=AFQjCNHyL342MerFjGleHdvZpuN05hmZ1Q&ust=1420729296711887
http://www.miniweb.com.br/historia/artigos/i_moderna/imagens_debret/debret.html
http://www.editions-hazan.fr/ouvrage/453613/hokusai-coup-d-oeil-sur-les-deux-rives-de-la-riviere-sumida-suivi-de-la-riviere-yodo-matthi-forrer


O texto - de Júlio Bandeira e Júlio Corrêa do Lago – é uma delícia de brasilidade. 

Até quando flagra Debret, malandro,   dando como sendo daqui alguns 
extravagantes índios norte-americanos, de um lugar chamado São José (que era da 
Califórnia), copia alguns desenhos de von Tilenau, reinserindo-os num ambiente 
cheio de bananeiras e taiobas,  

  

  
 
o que mostra que era do ramo quem flagrou o puxa-saco 
que beija a mão de Pedro I, que não lhe dá a mínima, fa-
lando com outra pessoa, 

 

ou o escravo da direita, que sorri maroto, enquanto o colega leva umas lamboradas 
do sinhô. 

. 

http://omarcodahistoria.blogspot.com/2008_01_01_archive.html
http://www.blackindiansunited5tribesembassy.org/My-Father-s-Tribe-II--Excerpts.html
http://pt.wahooart.com/@@/9CWH2C-Jean-Baptiste-Debret-%C3%8Dndios-dan%C3%A7a-no-San-Jose-Miss%C3%A3o
http://1.bp.blogspot.com/_0mHO4_LQJnM/SwjR4SaBjxI/AAAAAAAAClw/fla-tv3-IiY/s1600/debret+_franca_brasil_2.jpg
http://people.ufpr.br/%7Elgeraldo/brasil2imagensB.html


 

 

Texto maravilhoso também encontrei em Élie Faure , nesses 
livros esclarecedores, e em Luciano Zajdsznajder, 

    

 

 

 

 

 

 

Fayga Ostrower , Affonso Romano de Sant´Anna, 

  

 Gombrich ,  

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-603797470-elie-faure-a-arte-moderna-_JM
http://www.buscape.com.br/produto/ajax/fotos-e-videos?idu=1853251191&id_foto=&is_lightbox=true&id=3482
http://www.orelhadelivro.com.br/livros/505373/a-arte-renascentista/
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-614036921-livro-travessia-do-pos-moderno-luciano-zajdsznajder-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-603180748-universos-da-arte-fayga-ostrower-_JM
http://tarciziosilva.com.br/blog/arte-e-ilusao-um-estudo-da-psicologia-da-representacao-pictorica-de-ernst-hans-gombrich/


Pierre Ca- banne, sem falar das grandes coleções em 
fascículos, que fiz anos atrás. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Quando você pensa que já viu tudo, na área, surgem livros com tecnologias foto-
gráfica (como a de Araldo de Luca )  e gráfica (White Star Publishers) elevadas ao  

 

 

 

http://www.editoraperspectiva.com.br/index.php?apg=cat&npr=399
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-594006521-arte-no-brasil-fasciculo-n-31-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-605716153-coleco-historia-da-arte-salvat-1-ao-61-56-fasciculo-_JM


,  

máximo, e este é um deles, mostrando-nos a estatuária e a ourivesaria do Nilo co-
mo nunca apresentadas antes.   

Caso semelhante é o desta caixa com dois volumes, da Evergreen (Taschen), 

http://www.manole.com.br/tesouros-do-egito-do-museu-egipcio-do-cairo-pr-4603-183996.htm


 . 

ou do enorme,  com muitas fotos de deta-

http://www.livrariascuritiba.com.br/gaudi-obra-completa-2-vols-evergreen,product,LV220646,3101.aspx
http://www.martinsfontespaulista.com.br/gaudi-obra-completa-2-volumes-228134.aspx/p
http://www.taschen.com/pages/es/catalogue/art/all/00358/facts.caravaggio_obra_completa.htm


lhes como este,   
tomando duas páginas de 39,5 X 29 cm cada uma. Há o magnífico, 

http://wtfarthistory.com/post/10767199641/caravaggio-art-historys-beloved-bad-boy


da Könemann, com tudo de mais marcante que foi criado pelo Art Nouveau.    

   

 

A Taschen, sempre de qualidade irretocável, chega ao máximo com o livro NA-
TUREZAS MORTAS, de Norbert Schneider, com este quadro de Samuel van  

http://www.submarino.com.br/artista/81194/Gabriele+Fahr-Becker
https://www.pinterest.com/jess6sherwood/art/
https://arquitracobrasil.wordpress.com/art-nouveau/
http://cszemis.deviantart.com/art/Mackintosh-rose-179689399


Hoogstraten na capa:

. 

Obra também monumental,  que me pegou de surpresa,  foi BEYOND IMPRES-
SIONISM – The Naturalist Impulse, de Gabriel P. Weisberg, da Harry N. Abrams, 

Inc., Publishers,   
com estas bretãs de Pascasl-Adolphe-Jean  Dagnan-Bouveret  na sobrecapa. Reve-
laram-se, com ele, centenas de telas naturalistas, a maioria com intensa preocupa-

http://www.gopixpic.com/1000/samuel-van-hoogstraten-zelfportret-c-a-1645/http:||www*chrisdenengelsman*nl|Reprocitaat|Hoogstraten%20Samuel%20van|Samuel%20van%20Hoogstraten%20Zelfportret%20ca*%201645*jpg/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pascal_Dagnan-Bouveret_(1852-1929)_-_Les_Bretonnes_au_pardon_-_Lissabon_Museu_Calouste_Gulbenkian_21-10-2010_13-52-01.jpg


ção social, muitas realizadas a partir de fotos – como esta, de Pascal-Adolphe-Jean 

Dagnan-Bouveret -    

- tudo completamente obscurecido pelo “escândalo” impressionista.     

E eis que me vejo novamente diante de obras de arte fotografadas por Araldo de 
Luca  ( de Tesouros do Egito), agora num livro de Antonella Magagnini, editado 
pela Blume, e de imenso porte: 44 X 35,5 cm:      

  Há, nele, uma foto de Vila dos Mistérios que 
toma quatro páginas desdobráveis, com 44 X 142 cm, portanto! Esse presente me 
foi remetido pelo escritor mineiro, radicado em São Paulo, Hugo Almeida, que me 
mandou, também, uma edição do Museu Britânico sobre os relevos em mármore 
que Lord Elgin trouxe do Partenon.  

http://artmight.com/Artists/Dagnan-Bouveret-Pascal-Adolphe-Jean-6605a.html
http://www.pinterest.com/pin/313703930265489378/
http://libros.fnac.es/a405054/Antonella-Magagnini-El-arte-de-Pompeya


Aqui estou, como se tivesse novamente 11 anos de idade, junto à peça que mais me 
agrada na série, feliz como fiquei no MASP ante o autorretrato de Rembrandt: 

 E sobre o nosso tempo?

 O quadro da capa, Bad Boy, de Eric 
Frishl, pareceu-me a única tela... que me poderia ser considerada... arte, no volu-
me,  embora – segundo O Alienista, do Machado - quando todo mundo lhe parece 
doido, essa loucura (confesso que não vou nessa) tem de ser considerada ... o nor-
mal.  

Opção de espectro maior... e mais recente: esta caixa com dois volumes, total de 
704 páginas, que pesam, em conjunto, mais de cinco quilos. Que tem um sério de-
feito, além do excesso de peso: caracteres quase invisíveis. 



Mas é um gozo visual 
a mostra apresentada da arte de Kehinde Wiley – Los Angeles, 1977 - , com seus 
retratos de negros cheios de dignidade. Tecnicamente, eles não estão além do 
Eckhout do século XVII,  em Pernambuco, vide exemplo. 

 Mas o toque atual se deve às roupas que vestem – 
jeans, tênis, sandálias, jaquetas – e,  mais: Kehinde, ao fundo, cria uma decoração 
que lembra essa alegria efusiva das telas da brasileira Beatriz Milhazes, também 

na seleção mostrada , e o resultado é de uma exube-

http://www.taschen.com/pages/es/catalogue/art/all/44912/facts.100_contemporary_artists.htm
http://arttattler.com/archiveeuropeanartsmk.html
https://www.mercadoarte.com.br/blog/artigos/artistas/beatriz-milhazes/beatriz-milhazes/


rância extraordinária:   

 
Junte-se a isso  uma espiada em Géricault, por exemplo... 

 e o resultado pode ser esplêndido. 

   

http://www.standard.co.uk/goingout/exhibitions/kehinde-wiley-on-his-first-uk-solo-show-for-frieze-week-8873818.html
http://www.artphaire.com/fashion-painting-behind-kehinde-wileys-collaboration-ricardo-tischi-economy-grace%E2%80%A8/
http://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_G%C3%A9ricault
http://www.skny.com/artists/kehinde-wiley/images/


Takashi Murakami – Tóquio – 1962 – também é esfuziante: 

  

Won Ju Lim – Coréia,América, 1968 – deslumbra com suas “c idades”:

   

http://www.hypocritedesign.com/project/takashi-murakami/
http://museografo.com/takashi-murakami-el-genio-del-superflat-art/
http://www.patrickpainter.com/artists/Lim_WonJu/Lim_nw1202.html
http://venusoxidada.blogspot.com/2008/09/won-ju-lim.html


John Currin – Colorado, 1962 – parte de uma técnica perfeita... de outros tempos, 
acrescentando-lhe... alguma deformação, como a dos longilíneos el grecos. 

    

Bem, as coisas parece que clarearam do último livro pra cá. Ainda bem. Mas... não 
lhe passei a impressão de que a sensação de descoberta, experimentada naquele  

 se perdeu? Os livros reveladores, no entanto, continuaram a vir 

durante todo o tempo. Como este .  

Hockney sabe do que fala quando constata que entre um Giotto...  

http://wtfarthistory.com/post/41945873963/john-currin-a-la-parmigianino
http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2011/sep/28/post-darwinian-experiments-wells-tower-john-currin/
http://habadesign2.blogspot.com/2014/01/referencias-bibliograficas.html


 e um van Eyck,  

entrou em cena uma série de aparelhos como este: , e ele 

demonstra isso.  

http://history.hanover.edu/courses/art/gioom2.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Lucca_Madonna_(van_Eyck)
http://www.nomads.usp.br/virus/virus08/?sec=4&item=1&lang=pt
http://brodieroyale.blogspot.com/2011/05/david-hockney-secret-knowledge-history.html


Claro que é notável a série de canhotos produzidos por Frans Hals e Caravaggio, 

  
devido à inversão da imagem projetada.   

Outro tipo de conhecimento das coisas até então por baixo do pano, em pintura, é o 

que se revela nesta caixa com dois volumes:  
Rose-Marie & Rainer Hagen não nos levam à estrutura da composição. Colocam-
nos na intimidade do que cada quadro representa e o meio em que foi produzido. 
Desta bela obra de Gerard van Honthort, por exemplo, cheia de espontaneidade,   

 

http://www.wikiart.org/en/frans-hals/drinking-boy-taste-1628
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/caravaggio/
http://www.libros-antiguos-alcana.com/ficha-los+secretos+de+las+obras+de+arte-hagen+rose-marie-325847


 

... temos acesso até ao que um desses personagens contou em seu diário sobre o animado 
encontro, inclusive fofocas envolvendo contemporâneos como Rubens e Caravaggio, tudo 
acrescido de detalhes sobre quem comprou o quadro com o falso nome de Filho Pródigo, a 
informação de que o pintor ( o que está em pé, à direita ) casou-se com a filha da dona do 
albergue ( provavelmente a moça que fala com ele, deslumbrada ) em que a festa rola, etc, 
etc. 

Talvez, seguindo esse rumo, o mais importante livro sobre Arte seja este:  

 Nele, Carl Gustav Jung  e vários de seus 
discípulos entram na mente dos criadores, e dessas incursões destaco a que faz 

http://makeyourideasart.com/art/life-paintings-gerard-van-honthorst-1592-1656/
http://pt.slideshare.net/MarleyMarques/jung-carl-g-o-homem-e-seus-simbolos
http://cassionei.blogspot.com/2010_03_01_archive.html


Aniela Jaffé  no ensaio O Simbolismo nas Artes Plásticas, em que a 
desintegração da imagem que ocorreu na primeira metade do século XX, com o 
impressionismo, expressionismo, cubismo, abstracionismo, ( aqui com Mondrian ) 
é comparada ao que se vê nos desenhos de um mesmo tema, feito por um artista 
sob progressivo efeito do LSD.  

        

     

Bom, como encerrar uma falação como esta, sobre algo em pleno processo? Talvez 
lembrando que há textos importantíssimos pedindo essa evolução da tecnologia do 

livro (ou suas novas formas), que acabamos de ver aqui, disto  a 

isto: . Talvez falando de livros sobre artistas brasileiros, no meu 

http://www.goodreads.com/author/show/574570.Aniela_Jaff_
http://d3u5xmnnxiuz0w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/11/1-WToJ92v-954x1275.jpg?timestamp=1385145189603
http://d3u5xmnnxiuz0w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/11/2-5vxzcDp-954x1281.jpg
http://d3u5xmnnxiuz0w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/11/3-0oPLKqV-954x1240.jpg
http://d3u5xmnnxiuz0w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/11/4-P8lfDOR-954x1224.jpg
http://d3u5xmnnxiuz0w.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/11/6-LZFhQGf-954x1331.jpg
http://visionleadership.files.wordpress.com/2008/12/mondrian-red-tree-s.jpg
http://paintings.name/piet-mondrian-biography.php
http://sp.quebarato.com.br/sao-paulo/historia-da-arte-sheldon-cheney-4-volumes__30ED11.html
http://www.manole.com.br/tesouros-do-egito-do-museu-egipcio-do-cairo-pr-4603-183996.htm


caso o dos nordestinos, ou locais. E são tantos! 

 Quem sabe Van Gogh, que escrevia tão bem, um dos mais 
infelizes e consagrados artistas, cujo último momento pintei aqui ?

 

    

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.americanas.com.br/produto/111185714/livro-universo-de-francisco-brennand-o&ei=SYmuVNSBEMGlgwTS54P4BA&bvm=bv.83134100,d.eXY&psig=AFQjCNETdZmuoF6B8SyF1Z1ObhQzvwlFVw&ust=1420810875664859
http://www.koralle.com.br/produto/livro-cosacnaify-antonio-dias-813
http://www.lpm-blog.com.br/?tag=cartas-a-theo
https://www.facebook.com/205128496194030/photos/a.606286639411545.1073741827.205128496194030/606286646078211/?type=1


Ou o mais sensato seria o Só sei que nada sei socrático e rever tudo, depois dessa  

reviravolta toda, com isto?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      

https://www.facebook.com/205128496194030/photos/a.606286639411545.1073741827.205128496194030/606286646078211/?type=1
https://www.facebook.com/205128496194030/photos/a.606286639411545.1073741827.205128496194030/606286646078211/?type=1
http://www.coisas.com/Klaus-Honnef---ARTE-CONTEMPORANEA,name,218415347,auction_id,auction_details
http://www.coisas.com/Klaus-Honnef---ARTE-CONTEMPORANEA,name,218415347,auction_id,auction_details
http://www.coisas.com/Klaus-Honnef---ARTE-CONTEMPORANEA,name,218415347,auction_id,auction_details
http://www.coisas.com/Klaus-Honnef---ARTE-CONTEMPORANEA,name,218415347,auction_id,auction_details�
http://www.coisas.com/Klaus-Honnef---ARTE-CONTEMPORANEA,name,218415347,auction_id,auction_details�
http://www.coisas.com/Klaus-Honnef---ARTE-CONTEMPORANEA,name,218415347,auction_id,auction_details�

