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Resumo: Este artigo visa analisar dois ensaios críticos de Clemente Greenberg compilados
no livro “Arte e Cultura”, publicado originalmente em 1961, a saber, um sobre “Cézanne” e
outro sobre a primeira fase do Cubismo de Picasso e Braque, o chamado Cubismo Analítico,
no  texto  “Colagem”.  Entendendo  que  Greenberg  conseguiu  dar  palavras  à  experiência
pictórica moderna que os pintores em questão ajudaram a consolidar, buscamos fazer uma
leitura  imanente  de  seus  textos,  escavando nas  palavras  e  nos  quadros  seus  significados
históricos. 
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Abstract: This work’s aim is to analyze Clement Greenberg’s two critical essays compiled in
“Art and Culture”, originally published in 1961, namely, “Cézanne” and “Colagem”, the last
about Analytical Cubism, first phase of Picasso and Braque’s Cubism. Understanding that
Greenberg  put  in  text  the  modern  pictorial  experience  which  these  painters  helped
consolidate, we aimed an immanent reading of his texts, digging in the words and in the
paintings its historical meanings.
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Sobre Cézanne

As críticas de Clement Greenberg possuem uma vivacidade inseparável do texto em

si. Assim como as pinturas que analisa – em que a 'verdade' da obra está dentro do quadro e

não  em  vetores  para  o  exterior  –  as  chaves  de  entendimento  de  seu  exercício  estão

entranhadas às palavras escritas. Talvez a causa de tamanha coerência entre determinadas

obras e suas críticas seja uma percepção que se constrói junto com a construção do quadro.

Ou talvez sejam as obras que analisou tão coerentes com seus problemas e soluções que

abriram espaço naturalmente para que um crítico as enxergasse com nitidez. No entanto, o

que mais interessa notar é que as obras que Greenberg acompanhou se fundiram com suas

análises e vice-versa; a parte da história da arte que criticou está definitivamente entrelaçada

ao seu olhar.

Clement Greenberg constrói suas críticas a partir  do pressuposto que o espectador

pode ter uma estrutura intelectual tão construtiva como os planos dos quadros que analisa.

Neste registro, a arte se distancia do gosto estabelecido e cria um pensamento capaz de gerar

um novo paradigma estético. A fatura do quadro, em Cézanne por exemplo, é também uma
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fatura mental;  não se pressupõe, como no Impressionismo,  que o quadro se resolverá na

ordem una da natureza, no equilíbrio dinâmico metafísico – agora o pintor, homem moderno,

dita a ordem da vida.

Sua  incursão  por  Cézanne  nos  abre  os  olhos  para  a  investigação  estereométrica

empreendida  pelo  pintor.  Cézanne  queria  dar  uma  estrutura  tradicional  à  pincelada

espontânea e supostamente mais fiel à natureza dos impressionistas. Seu escopo era utilizar

as cores segundo a impressão dos olhos, abandonando o ilusionismo do chiaro-scuro, mas

oferecer sem truques a estrutura desta nova ilusão; afinal ele sabia, toda pintura é ilusão,

negá-la seria uma ingenuidade que levaria a pintura para fora de si. A postura tecnicista e

construtiva  de  Cézanne  destoa  simetricamente  da  entrega  e  fluidez  dos  impressionistas,

também por isso Greenberg observa a modulação harmônica dos quadros de Manet, enquanto

demonstra a problemática evidente na maior parte das pinturas de Cézanne. O esforço de

estruturar a ilusão da cor natural impressionista traduziu-se em investigação ótico-espacial:

cada curva de um volume corresponde a um novo espaço do objeto, portanto a uma nova

tonalidade que entra em acordo com o olho. A assertiva de Greenberg “[Cézanne buscou]

obter  primeiramente  massa  e  volume,  e  como  seu  subproduto  a  profundidade  espacial”

(GREENBERG, 1996, p. 67) expõe a percepção central do pintor: o espaço não é ilusão

perspectiva, não é um todo a priori que sobrevive intacto à representação pictórica; o espaço

é multifacetado, cheio de sub-vidas ativas – o pintor faz um pacto com sua própria visada,

não  com  uma  totalidade  única.  A exposição  destas  'sub-vidas'  talvez  seja  o  motivo  da

vibração infinita dos quadros de Cézanne; o olho do pintor ativa uma superfície que se ativa

de volta para ele – ele ao mesmo tempo cria e representa este retorno da superfície. 

Toda a prática de Cézanne, como nos mostrou Greenberg, se envolve com problemas

de superfície e plano na pintura. Quando Cézanne consegue traduzir o conteúdo visível do

mundo na tela, está usando um idioma diferente para expressar a mensagem que recebeu,

como se tudo que o ser humano apreendesse viesse pela via da linguagem. Se a realidade tem

objetos e espaço, esta realidade pode ser refeita na tela sem perder a vida. A tradução do

espaço  real  é  o  plano  pictórico;  assim  como  o  primeiro,  o  último  é  construído  a  cada

momento  pela  sensibilidade  humana,  a  subjetividade  do  homem  em  contato  com  os

instrumentos  fisiológicos  e  concretos  é  quem vê  o  mundo,  a  natureza  é  o  meio  para  a

consciência. As diferenças de espaço e superfície são diversas e simultâneas experiências da

cognição,  assim  como  a  diferença  entre  concreto  e  abstrato  pode  ser  uma  questão  de

distância. O espaço, obviamente, é ditado pelo tempo: eu sei que um objeto está longe porque
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sei o tempo que levarei até chegar nele. A superfície é como o mundo, dentro do espaço-

tempo, se apresenta para nossa visão. Cézanne percebeu como uma percepção dita a outra e

vice-versa – a superfície no espaço (ex. uma bola ao longe) é realidade na mesma medida que

o é o espaço na superfície (ex. a tridimensionalidade da bola). Sua constante tentativa foi

fazer ambas sensibilidades coincidirem no quadro como coincidem na realidade. E por isso a

textura e associações táteis são também variações da percepção espacial.

Talvez por compreender que a ambição de Cézanne era fazer o olho ver o quadro, sob

os meios da pintura; como o olho vê o mundo, sob os meios da natureza; fazer coincidir

plano e superfície como espaço e superfície coincidem; e por admitir a intenção do pintor na

lógica  de  sua  obra40,  Greenberg  diz  que  somente  seus  últimos  quadros  se  realizam

plenamente. Aqui nos perguntamos se o crítico prevê uma estrutura planar com suas próprias

leis ou se aceita o plano como pura construção imaginária. Talvez ambos. Quando ele disserta

sobre a unidade pictórica dos antigos mestres, dizendo que 

[…] o olho deveria ser conduzido através de um sistema ritmicamente organizado
de  convexidades  e  concavidades  no  qual  gradações  variadas  de  luz  e  sombra,
indicando reentrância e saliência, eram dispostas em torno de pontos de interesse
(GREENBERG, 1996, p. 66).

está indicando que esta estrutura planar era a da luz e sombra e não das cores, como se tornou

posteriormente. Talvez ele considere o plano como a visada do homem sobre o mundo; pode

infinitamente variar,  mas sempre  proporcionará  um sentido  unificado,  um sentido  que se

conecta  com  o  sujeito.  Talvez  ele  sinta  que  cada  ser  humano  guarda  dentro  de  si  um

sentimento  de unidade,  apesar  de  toda multiplicidade da vida;  um nexo que permite  sua

existência no mundo, uma memória que impede o indivíduo de esfacelar-se a cada mudança

de cena. Talvez acredite que uma grande obra de arte seja capaz de produzir um eco nesta

memória do homem; que apesar de não ser criação natural, encontra seu lugar nas múltiplas

ordens universais, sem entrar na entropia.

Greenberg julga que o meio de Cézanne se realiza mais freqüentemente nas

pinturas feitas em seus últimos quinze anos de vida. Ele diz: 

O artista parece relaxar sua exigência de exatidão […].
[…]
Circulam mais ar e luz através do espaço imaginado. 
[…]
A monumentalidade não é mais assegurada ao preço de uma falta de ar sufocante. 
(GREENBERG, 1996, p. 70). 

40 Um precedente que ele não abre a qualquer artista, vide sua crítica sobre Kandinsky In  “Arte e Cultura”,
1996.
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Sobre este aspecto, o crítico parece pensar que o plano nunca poderá ser representação digna

do espaço real se a ação criativa não estiver conectada com um ritmo vivo de execução. A

técnica pura, 'execução exata' pressupõe uma ação tensa, deveras calculada, que sufoca a tela

porque está sufocado o pintor. Portanto, talvez Greenberg aceite que o plano pictórico seja

sempre imaginário, sem uma estrutura a priori, mas a estrutura espacial criada/ ou percebida

pela  mente  deve  se executar  com beleza  e  harmonia,  preceitos  tão  tradicionais  quanto  a

história da pintura.

Voltando à pergunta “se o crítico prevê uma estrutura planar com suas próprias

leis ou se aceita o plano como pura construção imaginária” e à resposta “ambos”, entendemos

que a estrutura planar só se realiza na imaginação e na cognição do homem, portanto não

existe em si, com leis independentes à percepção ativa do homem. No entanto, ele pressupõe

uma  organicidade  na  vida,  regida  por  algum equilíbrio  com o  qual  o  artista  deve  estar

conectado ao realizar sua criação. “Se tivesse morrido em 1890, Cézanne ainda seria enorme,

mas mais em inovação do que em realização.” (GREENBERG, 1996, p. 71), aqui Greenberg

reconhece a grande empreitada que é a construção imaginária do plano, um primeiro passo

que faz toda a história se mover, que abre um degrau na realidade; esforço refletido e bem-

sucedido  de  desenhar  uma  nova  apreensão  do  sensível  através  da  pintura.  Mas  tal

empreendimento se torna triunfal, plenamente realizado quando o pintor deixa sua descoberta

fluir na ordem do universo; quando é estabelecido o acordo entre o quadro e o sujeito, e nasce

um novo belo como síntese.

Sobre o Cubismo

Seguindo o desenvolvimento da crítica sobre Cézanne, entramos no artigo Colagem.

Greenberg mostra o tour de force do Cubismo analítico de Picasso e Braque de planificar ao

máximo a representação tridimensional e depois seus artifícios para não perdê-la. O projeto

do Cubismo, de início, era: 

obter resultados esculturais por meios estritamente não esculturais […] A pintura
precisava proclamar e não fingir negá-lo – o fato físico de que ela era plana, ainda
que ao mesmo tempo tivesse de superar esta planaridade proclamada como um
fato estético e continuar a relatar a natureza. (GREENBERG, 1996, p. 85)

Uma  busca  semelhante  à  de  Cézanne,  com  a  diferença  que  os  cubistas  não  buscavam

estruturar o plano pictórico através da cor, mas através de ritmos de silhuetas, uma espécie de

reposicionamento no uso da luz e  sombra;  e também por um caminho inverso,  enquanto
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Cézanne tinha a cor chapada e buscava reescavar a profundidade na pintura, Picasso e Braque

tinham a representação do mundo como algo já a priori tridimensional, portanto buscavam

recriá-lo na tela e como tela.

Recriar o mundo como tela demonstra a autonomia adquirida pelo homem moderno. A

forma pictórica é uma patente humana,  por isso tem a liberdade de ser  feita  com meios

mentais e manuais; fazer um quadro é o mesmo que fazer uma cadeira, são materializações da

ideia.  Da mesma maneira que uma cadeira tem o sentido de servir  de assento,  Picasso e

Braque perceberam que a pintura tem o sentido de representar o mundo visível, seu objeto é o

que está disponível à visão, não ao toque, ao paladar, à audição ou ao sonho. Por isso optaram

por recriar o mundo visível; não faria sentido criar um mundo de figuração abstrata, ele seria

apenas  uma  elucubração  psicológica  individual,  seria  fantasia  e  não  concretude  que

transforma  a  visão.  Esta  é  a  razão  de  nunca  terem  abandonado  a  figuração.  Segundo

Greenberg, a empreitada cubista foi de uma abstração muito mais potente do que a abstração

apenas figurativa de Wassily Kandinsky, que apesar do esforço honesto, nunca entendeu a

forma-quadro.  

Tomando  a  tela  como  a  realidade  bidimensional  do  mundo,  Picasso  e  Braque

começaram a  construir  a  forma tridimensional  através  de milhares  de  camadas  planas;  o

espaço de profundidade é somente o que há entre um feixe e outro, não há linha curva, não há

desenho de volume.  Homem com violão (Braque, 1911) [fig. 1] é um homem-quadro, algo

como um Frankenstein; a tela encarada em sua natureza deixa de ser virtual e torna-se real,

cada pincelada é uma nova superfície plana, e assim ela pulsa em sua condição verdadeira. A

tabula-rasa é reconstruída a cada momento, não fica submersa sob as camadas de tinta; por

isso, inclusive, o uso da cor é suprimido: a cor na tela não é a cor no mundo, é apenas um

correspondente fictício para o sensível.
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Este rumo que tomavam Picasso e Braque chegava perto do grau-zero da planaridade;

construir a profundidade para os lados iria definitivamente sacrificá-la em algum momento.

Por isso começaram a aventura da colagem. Greenberg nos faz ver como a colagem foi parte

intrínseca do processo de ativação do “plano superficial”; como ela criou um novo paradigma

dentro  do  quadro  em que  representação  e  ilusão  tornaram-se  categorias  separadas.  Para

enfatizar o espaço pictórico que a superfície pintada (a 'planaridade cubista') estava quase

abandonando, Picasso e Braque começaram a inserir tradicionais  trompe l'oeil na tela. Este

recurso ilusório reafirmava o caráter não ilusório da representação cubista; pretendia-se ativar

a profundidade absoluta do quadro e fazer a quase superficial forma cubista voltar para sua

condição de representação, de pintura ativa, não de tinta morta. A frase de Greenberg diz por

si  mesma: “As formas cubistas são convertidas na ilusão de uma pintura dentro de uma

pintura.” (GREENBERG, 1996, p. 86).

Na seqüência de  Colagem, Greenberg ensaia sobre como este artifício, na tentativa

contínua de reestabelecer a profundidade do quadro por contraste com o material afixado,

acaba por enfatizar a planaridade como o traço mais absoluto das obras.

[…] o artifício se volta contra ele mesmo: a ilusão de profundidade torna-se
ainda  mais  precária  do  que  antes.  Em  vez  de  isolar  o  plano  literal,
especificando-o e circunscrevendo-o, o papel ou tecido afixado o liberta e o
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expande,  e  ao  artista  parece  não  restar  nada  além  desse  aplainamento  não
pintado com o qual ele pode tanto começar como terminar sua pintura. Assim, o
que resta para a tela é projetar seu plano à frente da superfície, mas agora em
um espaço óptico e não mais pictórico. Os papéis e pedaços de tecido colados à
tela entraram em um jogo desengonçado com as pinceladas, levando a parte que
eles queriam dar profundidade a um nível ainda mais plano que chegava a saltar
para fora da tela, em uma tridimensionalidade inversa (GREENBERG, 1996, p.
89).  

Desta feita, Greenberg nos mostra como Picasso e Braque — agora já mais o primeiro

— passam a entender  a separação entre  ilusão e  representação. O caminho da  ilusão,  da

manipulação  dos  diversos  planos  da  tela,  levaria  necessariamente  ao  abstracionismo,

enquanto a representação do ‘mundo real’ manteria a tensão com uma tradição pictórica da

visualidade. A partir disto, da fundamental experiência com a colagem, Picasso agora distante

de Braque, começa o caminho do Cubismo sintético.

O cubismo analítico chegou ao fim com a colagem, mas não de forma definitiva; nem

o  cubismo  sintético  começou  inteiramente  com  ela.  Só  quando  a  colagem  havia  sido

exaustivamente  traduzida  para  cores  a  óleo,  e  transformada  por  essa  tradução,  é  que  o

cubismo  tornou-se  uma  questão  de  cor  positiva  e  silhuetas  aplainadas  e  engatadas,  cuja

legibilidade  e  cujo  posicionamento  criavam  alusões  a,  senão  ilusões  de,  identidade

inequivocamente tridimensionais (GREENBERG, 1996, p. 93).

Considerações finais

Há em comum entre Cézanne, Picasso e Braque a construção do quadro em planos

tais  quais  a  realidade  da  tela  —  bidimensionais;  inaugura-se  (na  verdade  desde  os

impressionistas) uma espécie de recepção visual do mundo, em que a luz entra pelos olhos e

refaz a apreensão que temos da realidade, ao invés de reafirmar uma qualidade pictórica de

observar a natureza por cálculos matemáticos — tanto de perspectiva, como de anatomia —

com fins de reprodução de volume e profundidade. A pintura passou a tratar do movimento

entre a retina e a luz no lugar de ignorar o papel físico do olho,  e portanto,  do olhar.  A

investigação ótico-espacial de Cézanne torna-se investigação espaçotemporal no Cubismo.

Cézanne,  como  diz  Jonathan  Crary,  “implica  não  só  a  possibilidade  de  chegar  à

condição de  um cego  que  subitamente  recuperou a  visão,  mas,  e  mais  importante,  a  de

conservar  essa  'inocência'  permanentemente”41.  O  pintor  enxerga  uma  multiplicidade  de

41 CRARY, Jonathan. Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX. Ed. Contraponto. Rio de
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formas  que  oscilam  entre  o  absurdo  e  a  compreensão  visual,  entre  cores  e  superfícies

aleatórias e uma cognição que sintetiza a paisagem. A cor, em seus quadros, é construtiva; em

seu desenho não prevalece a linha, o escorço; o espaço é recriado na tela através de estímulos

de cores.

Quando Picasso e Braque abandonam as tonalidades positivas para trabalhar com tons

neutros e suas silhuetas, estão buscando planificar objetos de modo que sua aparição na tela

seja  um todo simultâneo.  O volume no espaço  possui  um tempo,  um objeto  precisa  ser

contornado para  ser  visto inteiramente.  Enquanto  Cézanne buscava  ainda  a  profundidade

espacial  no  quadro,  o  cubismo  queria  conseguir  o  máximo  de  planificação  mantendo  a

capacidade de discernimento do objeto.

O interessante é  notar  como as  buscas  dos  três  pintores  podem ser  opostas  e,  ao

mesmo tempo,  entrelaçadas  em processos quase idênticos.  Apesar da sempre mencionada

herança de Cézanne a Picasso e Braque, a riqueza dos detalhes e precisão nas palavras de

Clement Greenberg faz com que o leitor acompanhe, entre o ver e o pensar, o movimento

desta forma moderna que se construía.
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