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Halluzinativer Intervall

A historia da arte é a luta de todas as 
experiências ópticas, espaços inventados e figurações. 

Nos últimos vinte anos podemos constatar uma diminuição da realidade meca-
nizada e um aumento da invenção alucinatória e mitológica.

Carl Einstein – Aforismos metódicos

A origem desta seção de A arte do Século 20 bem pode remontar a 
um artigo homônimo ao clássico de Mme de Staël, que Carl Einstein 
publica na revista de Florent Fels, Action. Cahiers de Philosophie 
et d’Art, em 1921: “De l’Allemagne”1, sorte de contrapartida de 
“Art nègre. Remarques sur la méthode”, primeiro capítulo de 
Negerplastik, também estampado no mesmo número da revista 
Action. Parte então o crítico da ideia de que, na Alemanha, se sofre 
de fadiga generalizada (“In Deutschland vor allem leidet der Geist an 
allgemeiner Müdigkeit”) e da constatação mordaz de que Tagore é o 
autor alemão mais lido (“der meistgelesene deutsche Autor”) porque 
o que domina no país, graças à literatura esotérica e de autoajuda 
do pós-guerra, é uma massa amorfa que chama de espírito uma 
mistura para bolo, esponjosa e cheia de lugares comuns (“Geist 
nennen wir eine Art Puddingmischung, wabbelig, unkontrollierbarer 

1 EINSTEIN, Carl. “De l’Allemagne” in Action 2, nº 9. Paris: 1921 (em francês, sem 
indicação de tradutor, muito provavelmente Yvan Goll); mais tarde em Werke, Band 
2. 1919-1928. Editado por Marion Schmidt, Henriette Beese e Jens Kwasny. Berlim: 
Medusa Verlag, 1981, p. 200-203.

RAUL ANTELO

CARL EINSTEIN LATINO-AMERICANO
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Gemeinplatz”). Nessa sociedade, impera um dadaísmo de boteco 
(“Biertisch-Dadaismus”), em que o expressionismo alemão não 
passa de uma pintura de fauves retardados e abusivos (“Der deutsche 
Expressionismus ist eine Malerei von verspäteten und überschätzten 
Fauves”). Rápido na denúncia, Einstein diz que é uma arte de 
segunda mão (“Aber das ist Kunst aus zweiter Hand”), diante da qual 
se impõe o tédio (“Wir langweilen uns”). E já que de segunda mão 
se trata, uma alegoria pouco posterior, de 1922, insiste na questão da 
criatividade como reescritura de tradições primordiais. 

Com efeito, em “O comerciante de porcelanas procurado por 
Deus” (“Der von Gott gewollte Chinahändler”)2, capítulo que parece 
retirado da história universal da infâmia, um autêntico Kunstmärchen, 
como o Vathek de Beckford, estampado no segundo número da revista 
Der Querschnitt, Einstein nos apresenta um revendedor de porcelanas 
que, cansado de exotismos da Índia, descobre a potência das porcela-
nas chinesas e logo organiza uma exposição de vasos no museu de arte 
de Lisboa que, aos poucos, se define como cruzada nacional (“Die 
Republik wird auch weiterhin unter Opfern unentwegt die Nation 
verteidigen und schützen”). Diante da convulsão, o mercador aban-
dona o país, mas em compensação torna-se um claro descendente de 
Montesquieu (“dem Enkel eines Montesquieu”), dando início assim 
a uma nova tendência artística (“Ein neuer künstlerischer Einfluss 
kam hoch”).

Se é verdade, como diz Einstein, que os alemães colocaram o pro-
blema da pintura autônoma e do livre desenvolvimento dos processos 
alucinatórios, é bom não esquecer que, a seu ver, o alucinatório, con-
trariamente à euforia bretoniana e, como lembraria Maria Augusta 
Fonseca, aos “custosos surrealismos imperialistas”, denunciados por 

2 Idem. “Der von Gott gewollte Chinahändler” in Der Querschnitt, nº 2, 1922; 
recuperado em Werke 2, op.cit., p. 214-215.
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Oswald no Serafim, não tem nada a ver com a ridícula abstração este-
tizante, nem mesmo com qualquer vago idealismo. O alucinatório 
é o realismo do imanente. Daí que a alegoria chinesa de Einstein 
pode muito bem ser reconhecida também no fragmento sobre a loja 
de porcelanas de Rua de mão única (Einbahnstraße, 1928), em que 
Benjamin conclui que a arte chinesa de copiar livros foi a incompa-
rável garantia de sobrevivência da cultura literária e a própria cópia se 
tornou uma chave para os enigmas da China3. Sintomaticamente, o 
texto de Carl Einstein na revista de Alfred Flechtheim, que Mário de 
Andrade por sinal assinava, é um dos proto-textos de Macunaíma 4. 

3 BENJAMIN, Walter. Rua de mão única (Obras escolhidas II), trad. Rubens R. 
Torres Filho e José Carlos M. Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 1987, p.16. Sobre a 
relação entre ambos, ver MONNOYER, Maurice. Walter Benjamin, Carl Einstein et 
les arts primitifs, Publications de l’Université de Pau, 1999. 
4 Tristão de Athayde, em resenha para O Jornal (9 set. 1928), implica com a “Carta 
às Icamiabas”, que acha muito longa (Mário, de fato, a cortaria na segunda edição) e 
cacete, “bancando a lettre persane”. Em artigo para Das Kunstblatt, “Os antípodas” 
(nº 6, 1922, p3), Einstein analisa as consequências perversas do exotismo colonial, o 
efeito Atenas-Oraibi, como diria Warburg: “com uma atitude pessimista, [Wilhelm] 
Hausenstein escreveu seu livro Bárbaros e Clássicos; a recusa do presente restringe-se 
aqui à rejeição legítima do expressionismo. Hausenstein nos dá belos exemplos 
de arte exótica, mas a fatalidade geográfica o obriga a colocar arte chinesa ao lado 
da arte da Oceania e arte mexicana em seguida a miniaturas persas. Duvido que a 
combinação inteligente do autor justifique uma tal disposição. É compreensível que 
Hausenstein, que se entedia com o estilo moderno, veja o exótico com entusiasmo 
otimista. Hausenstein justifica a série dos países na medida em que inclui o clássico 
no conceito de exótico; assim ele evita a freqüente identificação falsa de exótico e 
primitivo. A mim me parece algo enganoso o menosprezo à pintura. De qualquer 
jeito, não esquece os desenhos e pinturas dos índios, as diversas e belas pinturas da 
África, e uma tal produção é sem dúvida mais antiga do que as esculturas já muito 
danificadas. A opinião de Hausenstein de que o exótico não se diferencia da escultura 
de ofício é incorreta, assim como, por exemplo, uma outra frase do espirituoso 
posfácio, a de que a arte da Oceania não é caligráfica. Se há boa arte caligráfica e 
ilustrativa, ali estão as de Matua, Totok, etc, mostrando a saga dos Manu em seus 
belos entalhes; já os ornamentos em casca de árvore da Oceania ou os desenhos 
das belas pelúcias do Congo, são criados com uma consciência totalmente objetiva. 
Hausenstein critica com justo direito a evolução mecânica da arte contemporânea, 
embora não devesse subestimar a dura convenção exótica que, por exemplo, 
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Era clara para Mário de Andrade a situação de Carl Einstein 
no panorama das vanguardas do início do século5: lera, ofertado 
pelo autor, e por mediação de Sérgio Milliet, Paris brennt: ein Poem 
nebst einem Postkartenalbum, do alsaciano Yvan Goll (Zagreb, Zenit, 
1921), volume dedicado a Einstein (de quem Goll aliás traduzira, na 
mesma revista Action, um fragmento de Bebuquin, esse antecedente 
do Künstlertheater de Hugo Ball). Não deve ter tido acesso às duas 
óperas que Goll escreveu em 1926 com Kurt Weill, O novo Orfeu 
e Royal Palace, mas tinha o volume de Le Nouvel Orphée (1923), 
com ilustrações de Robert Delaunay, George Grosz e Fernand 
Léger, e certamente aproveitou da antologia de Goll Les Cinq 
continents (Paris, la “Renaissance du livre”, 1922), em que Einstein 
colabora com “Baluba” e três canções para dançar que, em 1928, 
seriam musicalizadas por Jacques Beers e dedicadas à cantora brasileira 
Vera Janacopoulos, de estreita colaboração com Mário de Andrade. 

sustenta os africanos em um mundo mortal que inspira muito medo. No começo, 
Hausenstein nos dá imagens da Oceania sobre as quais é muito bem aconselhado 
em publicações de Dresden e Hamburgo. Legal que ele traga de Darmstadt outras 
peças africanas cujo melhor, uma cadeira, é um trabalho doleste de Baluba. Maiores 
dificuldades causam ao autor a cotação do marco para a parte americana, onde, ao 
lado de peças primitivas da Jamaica e de São Domingos, desaparecem as graciosas 
figuras de Kopan, os trabalhos em jade das ilhas Sacrifícios, as clássicas cerâmicas 
de Trujillo, os mosaicos e os grandes tecidos de Pachacamac, assim como, talvez, na 
parte da Oceania, o Havaí poderia nitidamente ter tido mais destaque. Certamente, 
Hausenstein tem de se resignar diante de um círculo de arte tão grande como China, 
Índia e Pérsia. Talvez, em uma nova edição do livro, o excelente escritor se contente 
com menos países. Apesar do necessário reconhecimento ao entusiasmo de pesquisa 
do autor, é preciso afirmar que, antes de abrir caminho para o exótico, devemos 
começar por estudos singulares, e é por isso que indico a Arte Mexicana, de Walter 
Lehmann, como um exemplo instrutivo e bem-sucedido”. Trad. Antonio Carlos 
Santos.
5 Para um panorama, ver MEFFRE, Liliane. Carl Einstein, 1885-1940: Itinéraires 
d’une pensée moderne. Paris: Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2002; 
FLECKNER, Uwe (ed.). La invención del siglo XX. Carl Einstein y las vanguardias. 
Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2009.
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E, além do mais, obviamente, Mário possuía um exemplar da edição 
Valori plastici de Scultura africana (1921) e outro da princeps (1926) 
de A arte do Século 20. Por sinal, toda a sua teorização, a partir de A 
Escrava que não é Isaura (1924), no sentido de se afastar da natureza 
tanto quanto possível, coincide com aquilo que Vicente Huidobro 
estampava em sua revista Creación (1921): “os outros poetas são 
poetas da natureza e eu faço da natureza meu instrumento”6. Por sinal, 
nesse mesmo número de Creación, além de um poema de Claire Goll, 
esposa de Yvan, podemos ler algo muito sintomático, a partitura das 
Seis canções para voz e piano (“Wie Georg von Frundsberg von sich 
selber sang”, 1899-1903), op. 3, que Arnold Schönberg retira de Des 
Knaben Wunderhorn, ilustrativas da lei da harmonia complementar, 
que implica o fim da experiência do tempo musical, lançando-
nos em plena a-historicidade, já que a miniatura expressionista aí 
apresentada contrai a dimensão temporal a tal ponto que consegue 
exprimir toda uma história em um único gesto. É uma dessas obras 
de Schönberg que assinalam um processo dialético, que partindo da 
música expressiva romântica, passam por sua objetivação tectônica, 
como diz Adorno com um conceito emprestado de Carl Einstein, e 
que conduz à liberdade pessoal mais absoluta7. É algo que Einstein 
explora na plástica vanguardista alemã, para a qual o passado é uma 
projeção do agora (“Projektion des Jetzt”).

sátira

Numa carta de Einstein a Kahnweiler, de 1923, o crítico é da 
opinião de que para se atingir uma totalité (usa o conceito em francês) 

6 HUIDOBRO, Vicente. “Respuesta”. Creación, nº 1. Madri, Imprenta de Jesus 
López, abr. 1921, p.17.
7 ADORNO, T. W. Filosofia da Nova Música. São Paulo: Perspectiva, 1974.
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deveríamos praticar uma literatura fechada, semelhante à de Swift8. 
Satírica. Daí que valha a pena voltarmos à conceituação estética da 
rapsódia em que se reconhecem vestígios do debate alemão. Mário 
de Andrade, detentor de um dos cem exemplares de um precioso 
item da Kleine Revolutionäre Bibliothek, os 57 desenhos políticos de 
Abrechnung folgt! (1923) de George Grosz e John Heartfield9, enten-
dia que Macunaíma, com efeito, é uma sátira, ponto em que aliás 
concordavam Mário e Drummond, talvez porque, como apontou 
oportunamente Ascenso Ferreira, se detecte nela um dinamismo ace-
lerado típico da cultura brasileira. A ideia encontra apoio também na 
diferenciação traçada por Carl Einstein entre sátira e caricatura. Esta, 
a seu ver, sempre aborda o motivo sob um viés reflexivo, ao passo que, 
no grotesco, o tema ultrapassa com suas reviravoltas a própria subjeti-
vidade. A caricatura mostra uma sátira, mas o grotesco é uma fantasia 
óptica imaginária, uma questão de forma: é a caricatura encarada sob 

8 Em compensação, no ensaio sobre Picasso para Documents, afirma que, 
absolutamente obcecado, o artista mergulha todo o mediato no abismo do não-
ser, e cada uma de suas visões está envolta por esse universo desdenhado como 
por uma zona mortal, o que mantém suas criações em sua totalidade abrupta. Nas 
notas sobre o cubismo exime a psicanálise de pretender constituir a totalidade de 
um método. Por isso, na análise de Seghers, aponta que a vista é ao mesmo tempo 
atraída e repelida. Essa técnica do zero representa uma dialética das formas sob o 
signo da morte, um efeito de Real, diríamos hoje, em que as partes se exterminam 
reciprocamente de sorte que totalidade não quer dizer aqui que um complete ou 
complemente o outro, mas, ao contrário, que um elimine o outro. Einstein elaborou 
esse conceito de totalidade numa série de artigos para Die Aktion: Totalität I-V, in 
Die Aktion IV (1914): Anmerkungen (I II) p. 277-279; Totalität (III-IV), p. 345-347; 
Totalität (V). p. 476-478. Neles desenvolve a ideia de que o alvo de toda busca da 
totalidade não é o Infinito, entendido como objetivo indefinido global, mas algo 
minuciosamente circunscrito, uma vez que a totalidade legitima a existência concreta 
de sistemas singulares, atribuindo-lhes, em última análise, sentido. Por ser função e 
determinação temporal, a totalidade não é unidade, mas conjunção das variantes 
estruturais de um sistema, reconhecível pela intensidade. 
9 Os dois artistas compuseram, à maneira de Duchamp, uma colagem retificada, 
hoje desaparecida, Corrected Picasso. La Vie heureuse (dedicated to Dr. Karl Einstein), 
que conhecemos pelo catálogo da Exposição Dadá de Nova York, 1920.
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a perspectiva do pensamento. Frequentemente os dois tipos de zom-
baria se misturam e a sátira é absorvida no espaço grotesco, mas, em 
ambos os casos, nos diz Einstein, o efeito nasce do contraste dualista 
em que ambas as realidades se confrontam. Na sátira, o contraste 
deriva do fator intelectual, ao passo que, no grotesco, do fator óptico. 
Esta última é uma forma híbrida romântica. A intuição e a visão são 
acopladas para reforçarem oposições formais; a imaginação formal 
seleciona as propriedades do motivo e as insere em uma forma cujos 
motivos ficam então contrastados. O grotesco é romântico porque 
duas causalidades antagônicas são soldadas de maneira ambivalente 
numa única forma. Essa caracterização, usada por Einstein para traçar 
a evolução de um artista como George Grosz, é contemporânea à ter-
ceira edição desta obra, que coincide aliás com os verbetes redigidos 
por Einstein (com auxílio de Michel Leiris, abrandando a rispidez 
estrutural germânica) para a revista Documents, por ele editada junto 
a George Bataille10.

Grosz passa do grotesco para a caricatura, uma vez que sua 
imaginação espacial não se mantém bastante forte, ele talvez tenha 
sabiamente reconhecido o limite estreito do bizarro. O motivo con-
creto é o que se estabelece; resultado: anotação rancorosa. Torna-se 
jornalista com a intenção de surtir efeito enfático. O grotesco é o 
resultado de um combate entre a maneira de ver de um artista e as 
propriedades do motivo; enquanto na caricatura a reflexão intelectual 
modifica as propriedades menos específicas do motivo, visa menos a 

10 EINSTEIN, Carl & KAHNWEILER, Daniel-Henry. Correspondance, 1921-
1939. Ed e trad. Liliane Meffre Marseille, André Dimanche, 1993; MEFFRE, 
Liliane (ed.) - “Lettres de Carl Einstein à Moïse Kisling (1920-1924)”. Paris: Les 
Cahiers du MNAM, nº 62, p. 74-123; ZEIDLER, Sebastian – “Life and Death from 
Babylon to Picasso: Carl Einstein’s Ontology of Art at the Time of Documents”, 
Papers of Surrealism 7, http://www.surrealismcentre.ac.uk/papersofsurrealism/
journal7/acrobat%20files/articles/ Zeidlerpdf.pd.
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uma forma, porém revela uma oposição entre o não óptico e o tema. 
Fica claro que quanto mais Grosz se anima por uma visão política, 
mais se impõe a dimensão intelectual; em vez de criar o grotesco, ou 
seja sátira do espaço, sugere uma caricatura ou uma sátira reflexiva. É 
o que explica a ressonância desse desenhista entre os escritores.

É o caso, por exemplo, do próprio Mário de Andrade quando, 
em 1927, considera Lasar Segall um legítimo primitivo à maneira de 
Grosz; mas também de Mariátegui, para quem Grosz, por palavra 
ou imagem, é presença constante em Amauta; ou mesmo de Aníbal 
Machado quando, na abertura da I Exposição Coletiva de Arte Social 
(Rio de Janeiro, out. 1935), falando em nome do Clube de Cultura 
Moderna, afirma:

Se atentarmos, e eu me refiro mais aos artistas do 
desenho e do claro-escuro, no espírito geral da obra 
de Gavarni, Rops, Lautrec, Steinlen, Willete, Pascin 
e outros artistas de uma sociedade em maré de festas 
e prazeres galantes, veremos, sem embargo do sentido 
realista e satírico de muitas de suas produções, que 
eles estimularam os vícios e distraíram os ócios da 
burguesia dominante em seu período de equilíbrio, 
quando ainda não sacudida pelas lutas sociais. Se falo 
nesses nomes que são familiares, se não ao público na 
sua totalidade, pelo menos aos nossos artistas, é para 
mostrar algumas das fontes melhores a que estes vão 
recorrer para enriquecer a sua técnica e acertar as suas 
tendências. Além desses nomes, porém, e mais longe 
ainda, levantam-se as figuras gigantescas dos artistas 
que mais fortemente nos informaram da realidade de 
seu tempo e se debruçaram sobre a vida: Hogarth, na 
Inglaterra, Goya, na Espanha, Daumier, em França.

Hogarth combateu os vícios, satirizou a política e os 
costumes perversos da sociedade inglesa do século 
dezoito. Goya, filho de modestos lavradores de 
Saragoça, tendo penetrado pela força do gênio e da 
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audácia nas intimidades da corte espanhola, combateu 
as injustiças sociais, o clero, a hipocrisia das classes 
dominantes, estigmatizou a guerra, brigou na corte. 
Seu gênio franco e ardente o devolveu novamente ao 
povo.

Na galeria dos personagens litografados de Daumier, 
encontramos aquela intensidade de vida e a impregna-
ção humana dos heróis de Balzac. A força de Daumier, 
a sua cólera, o seu dom de simpatia humana vem do 
instinto generoso da vida. A expressão de sua arte não 
tem o amargor satírico da de Grosz, que é mais volun-
tária e cruel. Mas é mais patética, mais humana. São 
as cenas dolorosas dos tribunais, é “o vagão de terceira 
classe”, é “a lavadeira”, “a sopa”, são “os massacres da 
rua”. Litografias que têm a sombra transparente de 
Rembrandt e a amplitude de volumes dos desenhos 
de Miguel Ângelo. Daumier é o maior artista de todos 
os tempos da realidade social. É nas lições dos grandes 
mestres como estes que os nossos artistas procuram 
buscar o exemplo de força e de sinceridade. É tão 
verdadeira a obra deles – e isso é um sinal infalível 
de autenticidade – que se pode pressentir a classe a 
que pertencem as suas figuras, a forma de trabalho, 
as reações morais e afetivas do homem isolado ou no 
meio da multidão11.

Simultaneamente, Machado resenha Serafim Ponte Grande 
onde, a seu ver, Oswald de Andrade começa a compreender melhor 
a origem das contradições sociais. “Sua posição espontânea contra 
a sociedade burguesa se transforma em atitude voluntária, e a sua 
obra prossegue então em função da consciência política. (...) O inte-
resse dramático das sátiras de Oswald está em que elas se dirigem 

11 MACHADO, Aníbal. “Mostra de arte social” (out. 1935) in Parque de diversões. 
Ed. R. Antelo. Belo Horizonte, Editora da UFMG / Florianópolis: Editora da 
UFSC, 1994, p. 152-3.
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menos contra as mentiras sociais, que são notórias, do que contra os 
impostores que simulam respeito diante dessas mesmas mentiras”12. 
É possível que Aníbal Machado tenha tido acesso a algum dos textos 
de Carl Einstein sobre exposições de Grosz13, mas, seja como for, 
coincidia com Einstein em que

A caricatura de Grosz é determinada por um pertenci-
mento político-partidário e moral; quando ele colore, 
não pinta, então ele confere ao trabalho cores de carga 
intelectual e moralizantes (o que se atenua mais tarde). 
Essas caricaturas abrigam a exigência de uma utopia 
política, nutridas por valores e expectativas; seu estilo 
é definido por idealizações situadas fora do campo 
óptico; por isso a atitude hostil ante a arte formal. A 
caricatura é polêmica e tem em vista surtir um efeito 
intelectual no espectador, ao passo que o grotesco, um 
efeito formal, dividido pelo jogo das oposições, pois 
o olhar voltado sobre as figuras grotescas fantásticas, 
faz vibrar a representação naturalista do objeto, seja 
em seu silêncio, seja no rumor consciente. O grotesco 
exprime conflitos formais, em que indiscutivelmente 
a visão formal subjetiva prevalece: qualquer que seja a 
representação visual espacial dita sua lei. A caricatura 
comporta uma parte de crítica reflexiva, capaz de se 
exprimir formalmente; mas sobretudo o desenho ilus-
tra ali o conteúdo satírico. O grotesco faz um trabalho 
formal, projeta a luta de formas antagônicas; a cari-
catura relata anedoticamente, ela ultrapassa o campo 
próprio da arte e introduz a narrativa literária e indica a 
diferença entre dois pontos de vista ou situações. Tanto 

12 Idem.“Utilização social da irreverência” (set 1935) in Parque de diversões, op.cit., 
p. 88-93.
13 EINSTEIN, Carl. “George Grosz” in George Grosz Ausstellung. Kunstkammer 
Martin Wasservogel, Berlim, 1926, p. 1 – 9, e em Werke 2, op.cit., p. 332 – 336; 
Idem.“George Grosz” in Kunstarchive, nº 1, Berlim,1926, recuperado em Werke 2, 
op.cit., p. 337 - 340. 
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a caricatura como o grotesco correspondem à atitude 
frequentemente negativa da pintura contemporânea 
face ao objeto; na caricatura ele é, poderíamos dizer, 
mostrado através da sátira, mas com uma insistência e 
uma crítica, que destróem o objeto em prol de outra 
opinião ou tendência. Do mesmo modo o exercício 
da caricatura pressupõe um distanciamento intelectual 
como a arte formal necessita de um afastamento da 
concepção artística. Esse afastamento se manifesta 
pelo acento específico e pelo deslocamento das pro-
porções. A unidade de uma obra caricatural, outro de 
seus aspectos formais, resulta sobretudo do ponto de 
vista ideológico que condiciona a crítica na tendência. 
Às vezes pode dar-se que a tendência seja valorizada a 
tal ponto que o aspecto formal, considerado quantia 
irrelevante, cai no academicismo e a sátira ganha mais 
peso do que a forma. Favorecendo o impacto didá-
tico, se torna banal. Desenha-se o burguês detestável, 
o mentiroso privilegiado e garantidores da calma e 
da ordem, observando nos menores detalhes a figura 
depravada mas legítima, a fisionomia vulgar, a fim de 
apreender a situação social e a disposição espiritual. 
Descreve-se, porém a descrição minuciosa adquire 
um valor objetivo e coletivo, em virtude de traduzir 
o ponto de vista coletivo de uma classe. Incentiva-se a 
polêmica a partir do programa de um partido. 

sem censura: “a lei é um autêntico arbítrio”
A arte não deve “servir” a ninguém, porém, pode ser-
vir-se de tudo... até da política. É preciso reconhecer, 
no entanto, que esta nunca inspirou obras de ver-
dadeira importância devido a que os problemas que 
coloca, por mais urgentes ou angustiosos que resultem, 
são de ordem prática e carecem, portanto, do desinte-
resse e da liberdade que requer toda criação artítica. 
Isto não implica, nem de longe, que um artista não 
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possa encontrar na política o veio que lhe convém.(...) 
Contra a perfeição, prefiro o dilacerado e o vivente; 
aspiro a uma arte de carne e osso, com cérebro e com 
sexo, menos perfeita, ou de uma perfeição disfarçada 
sob uma trabalhosa e cálida espontaneidade; uma arte 
para todos os dias, um pouco popular, um pouco lace-
rada, se quiserem; pudorosa em sua impureza; contida 
na mais absoluta liberdade de expressão; uma arte, 
enfim, cuja dignidade lhe impeça colocar-se a serviço 
de ninguém, nem de nada, e obedeça, tão somente,às 
necessidades de sua própria existência14.

Carl Einstein inclui o artista búlgaro Jules Pascin na edição 1926 
desta obra, mas o excluiu na terceira, última em vida, a partir da qual 
se realizou esta tradução. Não sabemos se Oliverio Girondo conheceu 
um catálogo preparado por Yvan Goll, Pascin (Paris, G. Crès et Cie, 
1929), pouco antes da morte do artista. Sabemos, porém, que, ao 
descrever a coleção Crespo em Pintura moderna (1938), Oliverio se 
detém no suicídio de Pascin. A notícia provoca tamanha consternação 
em Paris, que até os amigos dele mais chegados ao uísque conseguem 
bater à porta do pintor. Ali jaz, no quinto andar, Pascin, numa poça 
de sangue. Depois de abrir os pulsos e, como a morte demorasse, 
pendurou-se com a gravata de uma maçaneta, não sem antes escre-
ver, na parede, e com o próprio sangue, uma declaração de amor a 
uma de suas amantes. Mesmo que nada exprima melhor do que esse 
gesto derradeiro a estigmatização, o cansaço que lhe impôs a vida, 
não é possível, contudo, acreditar que seu temperamento, nem sua 
arte, se impregnem de uma violência desesperada. Ele era sofisticado 
e descrente em demasia para calçar os óculos do moralista, porque, 
embora aponte o ridículo, nunca é com a intenção de censurá-lo, mas 

14 GIRONDO, Oliverio. “Arte, arte puro, arte propaganda”. Contra, nº 4. Buenos 
Aires, ago.1933, p.16.
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apenas para alimentar seu sorriso e amenizar seu desamparo. Apesar 
de certos pontos de contato, nos diz Girondo, essa atitude adquire 
não só um significado muito diferente daquela de Grosz –“eterna-
mente imbuído da importância de seu papel de censor”–, como lhe 
permite demorar-se nas fragilidades de sua própria sensualidade e 
abafar momentaneamente o desdém pela vida15.

A restrição de Girondo, leitor também, não só de Negerplastik 
mas de A arte do Século 20, edição de 1926, ou seja, de um capítulo 
dedicado a Pascin, como um dos alemães, já que sua vida artística 
começou em Berlim, é compartilhada por Carl Einstein, para quem 
Grosz transformou a distância artística em crítica social16, mas com 
esse gesto impôs também uma restrição à sua arte. Talvez no caso 
de Grosz o motivo seja por demais revolucionário, se comparado 
com a força de elaboração formal. Coloca-se então para Einstein um 
peculiar desafio estético: saber se a arte que opera com motivos con-
temporâneos, embora os utilize de maneira convencional, não é afinal 
uma arte reacionária, e isso não por razões estéticas, mas porque, no 
caso de George Grosz, vemos nele, acima de tudo, a pregação de um 
protestante cheio de boas intenções, uma vez que, à diferença da arte 
dita primitiva, Einstein considerava que cuius regio eius religio, ou, em 
outras palavras, o realismo formal era a autêntica arte religiosa.

Como deixa claro em Necrológio 1832-1932, texto publicado em 
inglês por Eugène Jolas na revista órfica Transition, onde se podia ler 
textos de Joyce ou Beckett, o alvo principal das invectivas de Carl 
Einstein era Goethe e sua lição da Bildung como último vestígio ilu-
minista, negação das forças inconscientes, escamoteação dos conflitos 

15 Idem. “Pintura moderna” in Obra Completa. Ed. crítica de Raul Antelo. Madrid: 
Paris… ALLCA XX, 1999, p. 296.
16 MICHAUD, Éric. “Déjà là, mais encore à venir. Le temps de l’homme nouveau 
en Allemagne, 1918-1945”, in CLAIR, Jean (ed.). La Fabrique de l’homme nouveau. 
Ottawa, musée national des Beaux-Arts du Canada. Gallimard, 2008, p. 29-35.
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e fuga da morte. Mas em uma das colaborações para Die Aktion, logo 
no início da Grande Guerra, Einstein já identificava esses males com 
a social-democracia17, que acabaria produzindo o aperfeiçoamento 
do capitalismo, vaticinava, de tal sorte que todos terminariam sendo 
agentes capitalistas, assim participando, com seus intercâmbios, da 
grande transação universal. Contra a Gestalt hegemônica, oporia, 
portanto, a Form, como imagem singular e concreta da luta entre 
forças.

Daniel-Henry Kahnweiler julgou A arte do Século 20 uma obra 
bela, clara e corajosa.

17 Por isso Einstein falava, em “De l´Allemagne”, do “analphabétisme des nouveaux 
riches”.
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Na Itália os espíritos dos mortos se revelaram mais fortes do 
que os dos jovens que com tanta esperança tinham se aventurado ao 
Futurismo. Semelhante volta à história, cujos sinais foram perceptíveis 
naquele país, foi na Alemanha bem mais difícil, dado que a tradição 
nacional das formas e do olhar fora destruída durante a Guerra dos 
Trinta Anos. O Protestantismo ensinava que o olhar e as marcas de 
sensualidade pertenciam aos domínios inferiores do mundo profano. 
Assim, ao invés disso, se voltava à música, e a pintura se afirmava 
somente como modesta serva das cortes e da burguesia emergente. O 
classicismo Alemão conferiu depois ao conjunto das artes um direcio-
namento que as separou por completo da herança formal nacional, 
fazendo-as inicialmente sucumbir a um historicismo imitativo. 

A nova geração procurou uma arte estruturada por leis e encon-
trou ‒ compreensível resultado da anarquia ‒, como suporte de uma 
possível validação da imagem, o objeto cuja atividade se expandiu 
da impressão passiva a uma criação mais ativa. Contra a sensação 
cultivada, opôs-se a intuição ativa, em que dominava a arbitrariedade 
do artista tomando consciência, a dinâmica subjetiva que ampliava 
o segmento temporal impressionista e fazia vibrar os elementos antes 
paralisados da intuição. Era necessário contrapor a sensação provisó-
ria do impressionista a uma maneira de ver capaz de tornar o artista 
menos dependente do motivo. Nisso reside a violência subjetiva 
desses artistas, que os isola, processando a subjetividade em concep-
ção visual abrangente; afastam-se da estúpida descrição que assegura 
renda, sente-se a ousadia, a experimentação planando livremente 
acima das coisas e distanciando-se da descontraída arbitrariedade.

O Impressionismo alemão estava mais voltado à descrição que 
o francês e mais profundamente ligado a um naturalismo sensível. 
Na Alemanha, trabalhava-se com uma técnica mais hesitante e ao 
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mesmo tempo com menos disciplina. Isso pode ser explicado pelo 
talento superior dos impressionistas franceses, que souberam proces-
sar uma ordem técnica e legar a seus sucessores um método passível 
de desenvolvimento. Para os franceses, o destaque da realidade era 
menos importante, e assim evitavam o quadro de gênero; sobretudo 
se impôs a questão de uma ordem capaz de evoluir técnica e formal-
mente. Os alemães se mantiveram mais estreitamente vinculados à 
descrição do motivo; para os franceses, a luz se prestava antes como 
meio técnico de ordenar. Entre os alemães prevalecia além disso a 
intenção naturalista, o elã ecfrástico; combatia-se a dimensão poética 
de um Arnold Böcklin e a pintura histórica. A realidade era ponto 
pacífico e em sua análise reuniam-se as ciências naturais e a filosofia 
positivista. Acreditava-se no “fato” e desacreditava-se nos produtos 
da ficção que eram considerados “irreais”. Toda e qualquer solução 
somente é possível pela visão unilateral; todo método exclui muitos 
experimentos que, em seguida, hão de reivindicar tanto mais forte-
mente seus novos direitos. O segredo da forma é a coragem de ser 
fragmento, cuja pretensa totalidade está na decidida ocultação dos 
problemas não resolvidos que mais tarde ressurgem.

Mais uma vez se fazia necessário indagar se a singularidade da 
experiência dependeria exclusivamente da realidade, se o centro e o 
significado de nossos atos não tenderiam para outro foco e se encon-
traríamos uma imediatez humana maior que a descrição da realidade.

O impressionista francês conquistou a distância técnica em rela-
ção ao motivo graças à elaboração lógica da óptica e do ofício. A trama 
ordenada da porção colorida contradizia a totalidade orgânica do 
objeto e semelhante acento do luminarismo eliminava às vezes as carac-
terísticas confiáveis dos objetos. Devido a esse distanciamento, pôde-se 
por exemplo desenvolver um colorismo autônomo; ousou-se uma arbi-
trária sintetização e uma abreviação das características das coisas, ou 
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mesmo as da representação figurativa. Essa origem do Impressionismo 
analítico se mantém por muito tempo inerente ao cubismo.

Os jovens alemães tinham uma atitude diferente. Mal se dis-
tinguia uma clara tradição; a pintura alemã diferenciava ainda a 
província e o campo, enquanto a arte francesa se centralizava total-
mente em Paris, constituindo, portanto, um todo mais homogêneo. 
A técnica de um Cézanne ou de um Monet era aplicável na Argélia, 
na Holanda ou em Veneza, a formulação óptica absorvera toda a 
sentimentalidade; em virtude desse fato, a pintura granjeou aparen-
temente possibilidades internacionais de utilização.

Na Alemanha, ao contrário, grupos e escolas separadas geo-
graficamente concorriam para impor liderança e influência. Os 
alemães do sul tinham trazido os franceses à Alemanha; lembremos 
Feuerbach, Wilhelm Leibl, amigo de Courbet, ou os pintores de 
Frankfurt. Os berlinenses, porém, tinham um ritmo mais acelerado, 
audácia prussiana aliada às qualidades desembaraçadas do arrivista. 
Em Berlim forma-se o Impressionismo oficial, que sem a secessão 
berlinense praticamente não lograria fazer escola; aos líderes segui-
ram-se pintores-funcionários corretos. No entanto, um deles rompeu 
fortemente essa erudição respeitável: Corinth, cujo temperamento 
indomável punha de lado trabalhos escolares calmos e bem-cuidados. 
Através de um toque nórdico, sem vigor ou cor, Liebermann já intro-
duzira em seus quadros humanidade e paisagens especiais. Corinth 
fortaleceu esse acento, primeiramente com uma técnica mais tosca 
e menos apurada. Ademais, havia Munch, que como nenhum outro 
influenciou os pintores que se encontravam no circuito de “A Ponte”. 
Ele pode ser considerado o precursor do Expressionismo alemão. 

Uma situação curiosa: mal foi descoberta a técnica e ela foi 
superada pelo indivíduo e pela expressão. Projetando faixas de cor 
sobre a tela, Corinth encontrara algo: o drama, o tempo; coisas 
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eram processos, também no sentido técnico, integradas na unidade 
da expressão. Escolhiam-se motivos que permitissem a elaboração 
do respectivo drama sensível. As coisas eram vistas pelo viés do 
temperamento; o temperamento, um ímpeto instintivo, estabelecia 
agora as coisas e a representação; estimulada, a subjetividade entrava 
em cena. O artista se solta mais com relação à técnica, pouco no 
emprego de cores, mas na condução do pincel traduzia-se o ritmo e 
a exaltação do artista; quanto ao ritmo, o artista é mais pessoal. Os 
berlinenses precipitadamente conservadores e bastante medíocres sob 
o plano formal jamais lograram a liberdade técnica face ao objeto, 
desenvolvida de maneira consequente por Monet, Cézanne e Seurat. 
Ao contrário da verbosidade dos muniquenses sobre o motivo, os 
pintores do norte optaram pela simplicidade do objeto. É possível 
dizer que o espírito valente de Theodor Fontane, por exemplo, 
domina essa pintura. A pobreza sóbria e positiva dos berlinenses ‒ 
como preteriam a “invenção” em benefício do naturalismo! ‒ pôde 
acelerar essa reação. Os corretos pintores-funcionários, que devido ao 
sentimento de dever prussiano buscavam a alegria das cores, estavam 
fartos. De fato, vulgarizavam e tornavam ásperos os franceses, cuja 
sutil liberdade técnica os sóbrios e convencionais habitantes dos países 
nórdicos mal captavam. As exceções eram o ferino Liebermann, de 
orientação holandesa-berlinense, e o impetuoso, à moda romântica, 
Corinth. A maioria detestava, com razão, coisas como invenção, 
recriação do real; pois isso não lhes convinha. Com suas pinturas, 
debilitavam, vulgarizavam e acinzentavam as cores dos parisienses, 
cuja forte ousadia lhes passava despercebida; punham-se retamente 
diante de um motivo e pertenciam a uma renomada associação 
artística.

O decurso da nova arte define-se através da liberação da 
subjetividade espontânea. É uma aspiração europeia, mas se distingue 
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conforme a região ou os tipos humanos. O latino passa rapidamente 
do egocentrismo ao equilíbrio mais razoável e se submete à relação 
histórica; o russo destrói o motivo para a revelação do puro 
absolutismo, evita o ordinário real e faz desaparecer o individual na 
matemática coletiva.  

O alemão afirma uma posição intermediária entre os latinos e 
os eslavos. A história dessas províncias da arte se separa em nações, 
embora cada uma busque a valorização e a potência pela generaliza-
ção teórica. O alemão pode muito bem aprender coisas em Paris, mas 
é uma tolice se, ao retornar, o aprendiz imitador impuser a um povo 
o clichê estrangeiro. A formulação teórica de uma arte não prova 
necessariamente sua validade genérica, porque a teoria e a compro-
vação são limitadas pela subjetividade; o segredo de toda teoria é, 
afinal, se ela convém. Por ora, toda teoria objetiva sobre a pintura 
parece incerta.

Tanto os alemães como os outros renunciam à descrição e 
valorizam as forças ativas da visão; primeiramente proporcionando 
intensidade, a partir da qual tentam uma criação livre do quadro 
em busca dos novos objetos picturais. Cor e desenho não eram mais 
passíveis de descrição dócil, a liberdade técnica conquistada pelos 
impressionistas deixara consigo um sentimento de insatisfação, 
percebia-se o dualismo entre a criação mais livre e o objeto; o que 
ganhou em matéria de expressão espontânea o motivo perdeu no 
efeito ditado pela forma. Certamente esse efeito sempre fez parte da 
experiência subjetiva, mas o que importa é a força que lhe é confe-
rida; se ele é considerado forma final ou um meio de criação; como 
se pela observação se tentasse a reprodução de uma imagem, ou se 
configurasse livremente uma visão. Hoje a concepção da natureza é 
caracterizada por uma ciência distanciada do ser humano, um acordo 
em que arbitrariedade e lei possuem praticamente o mesmo valor. 
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Tanto quanto os artistas – sobretudo os russos anestesiados pela ciên-
cia – confiavam na matemática mais comum, assistia-se à toda brida 
ao encontro do “absoluto”, tanto que no quadro não transparece o 
sentido efêmero de todo e qualquer conhecimento.

Essa atitude subjetiva pode ser censurada como fraqueza e acu-
sada de perda de domínio da realidade, porém o olhar observador 
contempla apenas uma parcela das forças ópticas e psíquicas, não é 
necessariamente um motivo externo que as suscita, as representações 
inerentes ao objeto é que agem e, justamente elas, infundem as formas 
da imagem.  Porque o quadro é um meio humano de fixar as coisas 
transitórias a uma superfície plana, um processo durante o qual mesmo 
com forte imitação as coisas perdem suas características essenciais em 
favor de significações puramente ópticas. Esse isolar-se do ambiente, 
que traz consigo diminuição da experiência e da observação das coisas, 
provoca o fortalecimento do objeto. O isolamento possibilita uma 
tipologia da criação formal subjetiva; o artista se isola completamente 
do exterior. Em todo o caso, não tem sentido acusar a atitude subjetiva 
de falta de experiência, pois afluem processos e experiências pessoais 
que não entravam na observação ditada pelo objeto.

Tornar visíveis as visões, a sensação carregada de conteúdo, e 
transformar os objetos em signos de uma sensação, eis em suma o foco 
da pintura alemã recente. Não é o objeto conhecido que reprime o 
pintor, mas ele cria um objeto formal livremente sentido e inventado 
que, tão logo se separa do criador e de seus valores, é um sinal sensível 
e imediato de eventos humanos. O artista latino isolava o ato espe-
cífico da visão, uma sensualidade configuradora, que talvez reduzisse 
ao mínimo os elementos familiares. O alemão receia que o humor 
do puramente formal diminua seu sentimento diante do mundo e 
da realidade singular. Ele quer afirmar um mundo de representação 
sensível contra aquele que nos é imposto, sua concepção de criação 


