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Impressionismo
opapel de parede, em seu estado embrionário,
é mais bem-acabado do que aquela marinha.

LOUIS LEROY, 1874

o impressionismo nasceu em abril de 1874, quando um
grupo de jovens artistas de Paris, frustrados com a contí-
nua exclusão de suas obras dos salões oficiais, reuniu-se com
o objetivo de realizar as próprias exposições no estúdio do
fotógrafo Félix Nadar. Claude Monet (1840-1926), Pierre-
Auguste Renoir (1841-1919), Edgar Degas (1834-1917), Ca-
mille Pissarro (1830-1903), Alfred Sisley (1839-99), Berthe
Morisot (1841-95) e Paul Cézanne (1839-1906) (ver também
*Pós-impressionismo) incluíam-se entre os trinta pintores
que se apresentaram como a Société Anonyme des Artistes
Peintres, Sculpteurs, Graveurs, etc. Outros importantes ar-
tistas impressionistas franceses expuseram mais tarde: Jean-
Frédéric Bazille (1841-7°), Gustave Caillebotte (1848-94) e
a americana Mary Cassatt (1844-1926).

A exposição. de 1874 foi recebida com curiosidade e con-
fusão por parte do público. O escárnio, manifestado pela
imprensa popular, e o título da tela de Monet, Impressão, sol
nascente (c. 1872), levaram Louis Leroy, um crítico desde-
nhoso, a dar ao grupo o nome de "irnpressionisras". Anos
mais tarde Monet narrou o que estava por trás do título da
tela e o estardalhaço que isso provocou:

Eles queriam saber com qual rfrulo ela iria figurar no catálogo, pois

na realidade não poderia passar por uma vista de Le Havre. Retruquei:

"Usem impressão". Alguém adotou então a designação "irnpressionis-

mo", e foi a partir daí que a coisa começou a ficar divertida.

O caráter de esboço e a aparente falta de acabamento do
trabalho desses artistas, que provocaram objeções por parte
dos primeiros críticos, eram exatamente aquelas qualidades
que críticos mais receptivos identificariam mais tarde como
constituindo seu vigor.

O que unia esse grupo de artistas diversos era sua rejei-
ção ao establishment da arte e seu monopólio sobre o que
podia ser exposto. Mais para o fim do século XIX a academia

Acima: Auguste Rodin, Mulher agachada, 1880-82

A exemplo dos impressionistas. Rodin evitava uma aparência de
acabamento em suas obras. preferindo deixar algo para a imaginação.
O primeiro sucesso de Monet aconteceu após uma exposição conjunta
com Rodin. em 1889. A fama deste último contribuiu para a aceitação
do impressionismo fora da França.

Ao lado: Claude Monet, lmpressõo, sol nascente, c. 1872-3
Exposta em 1873. o título desta vista da baía de Le Havre. envolta pela
neblina da manhã. levou o crítico Louis Leroy a dar ao grupo o nome
de "impressionistas" O caráter de esboço e a aparente falta de
acabamento foram desdenhados pelos críticos contemporâneos.
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ainda promovia os ideais da Renascença, opinando que o te-
ma da arte deveria ser nobre ou instrutivo e que o valor de
uma obra de arte poderia ser julgado por sua "parecença"
descritiva com os objetos naturais. A ação contestatória dos
impressionistas - que se rebelavam contra as convenções e o
poder dos tradicionais guardiães da cultura, ao promoverem
uma exposição independente - foi um modelo para os ino-
vadores do século seguinte. Do mesmo modo, haveria de se
tornar procedimento corriqueiro o fato de críticos sarcásti-
cos ou escandalizados criarem "ismos" para descrever uma
nova e radical forma de arte.

Desde meados do século XIX Paris havia se tornado a pri-
meira metrópole verdadeiramente moderna, física e social-
mente, e muitas obras dos impressionistas captavam a nova
paisagem urbana parisiense. O papel da arte em uma socie-
dade modificada era objeto dos debates artísticos, literários e



sociais do momento e os impressionistas tinham consciência
da própria modernidade, ao incorporar novas técnicas, teo-
rias, práticas e variedade nos temas tratados. Seu interesse em
captar a impressão visual de uma cena, em pintar aquilo que
o olho via, no lugar daquilo que o artista sabia, foi tão revo-
lucionário quanto sua prática de trabalhar ao ar livre (e não
unicamente no ateliê) com o intuito de observar o jogo da luz
e das cores. Evitar temas históricos ou alegóricos e insistir nos
momentos fugazes da vida moderna - a fim de criar aquilo
que Monet denominava "um trabalho espontâneo, no lugar
de um trabalho calculado" - marcou uma ruptura definitiva
com os temas e os procedimentos até então aceitos.

A obra de Edouard Manet (1832-83) exerceu uma influên-
cia importante sobre os impressionistas. Manet rejeitava o
ponto de fuga único em favor da "perspectiva natural" e seus
temas, ilegíveis ou incompletos na aparência, subverteram de-
Iiberadamente os ideais clássicos. Ele também transgrediu a
hierarquia dos gêneros, ao retratar em grande escala temas
"insignificantes", e, acima de tudo, insistiu em retratar a ex-
periência contemporânea. Quando Olympia (1863) foi exposto
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em 1865, os críticos conservadores ficaram escandalizados com
sua abordagem de um tema tradicional (o nu feminino).

As obras de outros artistas, tais como Camille Corot
(1796-1875) e a Escola de Barbizon, Gustave Courbet (1819-
77) e os pintores ingleses de uma geração anterior, J. M. W
Turner (1775-1851) eJohn Constable (1776-1837), demons-
traram aos impressionistas como os efeitos da luz e das va-
riações climáticas podiam ser explorados na pintura. O con-
traste, a falta de nitidez e a fragmentação decorrentes do
enquadramento na fotografia contemporânea também pro-
vocaram forte impacto sobre eles, o mesmo ocorrendo corn :
as gravuras japonesas, que exibiam composição, perspectiva
e áreas de cor uniforme não-ocidentais"

Ao longo da década de 1860 os impressionistas absorve-
ram essas lições e desenvolveram/ seus estilos, pintando fre-
qüentemente na companhia uns dos outros e encontrando-
se - por exemplo, no Café Guerbois, em Montmartre - a fim
de discutir seu trabalho e compartilhar suas idéias. Entre 1874
e 1886, realizaram-se as oito exposições independentes, hoje
famosas, e que chamaram imediatamente a atenção do públi-
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co. A reação da crítica era muitas vezes hostil, sobretudo no
início, mas os impressionistas contavam com defensores in-
fluentes, alguns dos quais também eram seus amigos, como
os escritores Emile Zola e]. K. Huysmans. Eles também atraí-
ram patronos e colecionadores importantes, a exemplo do dr.
Gachet (que foi mais tarde médico de Vincent van Gogh em
Auvers, ver Pós-impressionisrno) e Paul Durand-Ruel,

Não é exagero afirmar que, em toda a década de r870, a
maior parte das obras dos impressionistas denotava preocu-
pações com os efeitos da luz sobre as paisagens, mas, no iní-
cio da década seguinte, ocorreu uma mudança que se cos-
tuma designar como a "crise impressionista". Muitos artistas
começaram a sentir que, ao tentar captar a luz e a qualidade
efêmera da atmosfera, eles haviam levado longe demais a
erosão da figura e, a partir desse momento, o movimento se
diversificou. Renoir, por exemplo, voltou-se para um estilo
mais clássico de pintura da figura; Monet tornou suas figu-
ras mais sólidas e adotou então uma abordagem mais analí-
tica à percepção visual. O grupo começou a retratar uma ga-
ma mais ampla de temas. A crise, que também afetou a
geração mais nova que expunha com os impressionistas, re-
sultaria mais tarde em divergências radicais com as idéias
originais desses mesmos artistas. Paul Gauguin (ver "Sinte-
tisrno), Paul Cézanne (ver Pós-impressionisrno), Georges
Seurat e Paul Signac (ver "Neo-irnpressionismo}, acabaram
criando seus próprios estilos.
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As mudanças que afetaram os impressionistas podem ser
detectadas na obra de alguns artistas mais importantes. Pa-
ra muitos, Claude Monet continua sendo o impressionista
por excelência. Suas pinturas da estação ferroviária, Gare
Saint-Lazàre (r876-7), que combinam e contrastam a mo-
derna arquitetura da estação com a nova e amorfa atmosfera
modernista (do vapor), têm sido qualificadas como as mais
representativas pinturas impressionistas. O interesse de Mo-
net pela atmosfera se destacaria mais em outras séries que re-
tratam o mesmo tema em diferentes horas do dia, ano e cli-
ma, a exemplo de Montes de feno (r890-2) e Choupos (r890-2).
Na seqüência dos Choupos a disposição curvilínea das for:

Acima, à esquerda: Edgar Degas, Mulher sendo penteada, c. 1886
O interesse de Degas pelos jogos de luz e sombra em relação à forma
humana é evidente neste desenho, no qual ele empregou a técnica do
pastel. O nu constitui no mínimo um quinto da vasta produção do artista.

Acima, à direita: Pierre-Auguste Renoir,Madame Portalis, 1890
Ao declarar que a pintura" deveria ser algo agradável, alegre e bonito,
sim, bonito! '; Renoir deleitou-se em criar representações delicadas e co-
loridas da carne e de materiais suntuosos. Seus trabalhos posteriores,
entretanto, apresentam um colorido mais forte, com vermelhos e
laranjas quentes, e são construídos com maior solidez.

Ao lado: Berthe Morisot, Barcos em construção, 1874
No mesmo ano em que pintava este quadro, Morisot casou corri o
irmão de Edouard Manet. Membro do grupo impressionista, com o qual
era profundamente comprometida, participou de todas as exposições
dos impressionistas, exceto em 1879, no ano seguinte ao nascimento
de sua filha.
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mas assinala ao mesmo tempo a profundidade e o nivela-
mento da superfície. O emprego da curva em S sugere liga-
ções com a produção *art nouveau do mesmo período. Mais
para o fim da vida, de I9I4 a I923, Monet dedicou-se a pin-
tar oito grandes telas em que figuravam ninféias para uma
sala a elas destinada, no Musée de l'Orangerie, nas Tulhe-
rias, em Paris. Elas criam, em conjunto, uma ambientação
que envolve inteiramente o visitante, uma sensação de infi-
nito - ou, conforme a colocação de Monet, "a instabilidade
do universo que se transforma sob nossos olhos". As pince-
ladas, que precisam ser conectadas para que se possam "ler"
as telas, induzem o visitante a participar da criação do signi-
ficado, um conceito decisivo para outras práticas artísticas
do século xx. A qualidade abstrata das ninféias antecipa a
produção do *expressionismo abstrato dos anos 40 e 50.

Embora Renoir pintasse paisagens ao lado de Monet no
final da década de I860, seu interesse básico sempre foi a fi-
gura humana e sua maior contribuição ao impressionismo
consistiu em aplicar o tratamento impressionista da luz, da

cor e do movimento a temas como a cena da multidão em
Baile no Moulin de Ia Galette (1876). Por volta de I883 ele
rompeu definitivamente com o impressionismo puro e come-
çou a pintar nus clássicos de modo mais seco e menos sensual.
Embora essa fase durasse pouco, ele combinou mais tarde
seu interesse pelo classicismo com as lições do impressionis-
mo e suas pinceladas se tornaram mais soltas e mais gestuais.

A obra de Edgar Degas foi exibida em sete das oito ex-
posições do grupo impressionista, mas ele sempre se consi-
derou um realista, proclamando:

Jamais uma arte foi menos espontânea do que a minha. O que faço é

o resultado da reflexão e do estudo dos antigos mestres. Em se tratan-

do de inspiração, espontaneidade e temperamento, nada 'sei.

Desenhista talentoso, ele aprendeu, graças ao treinamen-
to impressionista, como usar a luz para veicular em sua obra
a sensação de volume e movimento. A exemplo da maioria
de seus colegas, Degas fazia esboços diante de um cenário,
mas preferia continuar a trabalhar no ateliê, pois achava que

17

.~ ---
------- --- -



Impressionismo

"era muito melhor desenhar aquilo que se vê apenas na men-
te. Durante essa transformação a imaginação colabora com
a memória [... ]. Então a imaginação e a memória libertam-
se da tirania imposta pela natureza", Degas freqüentava ca-
fés, teatros, circos, pistas de corrida e o balé, à procura de
temas. Dentre todos os impressionistas, foi ele o mais afeta-
do pela fotografia, com seu despedaçarnento do foco no cam-
po pictórico, o senso da fugacidade do momento, a frag-
mentação dos corpos e do espaço e o enquadramento da
imagem. No final da década de 1880 ele começou a empre-
gar a técnica do pastel e uma "estética de buraco de fecha-
dura" para retratar as mulheres em poses íntimas e naturais,
uma abordagem que não tinha precedentes na história da
arte. Ao se referir a essas obras, o historiador da arte George
Heard Hamilton notou: "Com efeito, suas cores foram sua
maior e derradeira dádiva à arte moderna. Mesmo quando
a cegueira progredia, sua paleta passou para os *fauves".

Berthe Morisot e Mary Cassatt foram as duas mulheres
mais destacadas a expor com os impressionistas. O uso que
faziam da linha e da liberdade pictórica e a escolha de cenas
íntimas como tema demonstram afinidades com a obra de
Manet e Degas. A obra de Cassatt parece recorrer a muitas
fontes - o amor à linha, que se nota nas gravuras japonesas,
as cores brilhantes do impressionismo, as perspectivas dis-
torcidas e o enquadramento fotográfico de Degas - para criar
um estilo único, apto a transmitir uma abordagem típica,
terna e afetuosa da vida doméstica.

.Outro expatriado americano, ]ames Abbott McNeill
Whistler (1834-19°3, ver também *Movimento decadentis-
ta), foi uma figura fundamental no desenvolvimento do im-
pressionismo e do modernismo em geral, no que se refere à
Grã-Bretanha. Ainda mais do que.os impressionistas fran-
ceses, Whistler defendia que, longe de ser descritiva, a pin-
tura era puramente uma ordenação de cor; forma e linha nu-
ma tela. Seu Noturno em negro e dourado: fogos de artifício
(c. 1874), que o crítico de arte inglês ]ohn Ruskin desde-
nhou, numa apreciação famosa, ao dizer que o quadro não
passava de "um pote de tinta jogado no rosto do público",
funde as idéias impressionistas da cor e da atmosfera com a
qualidade plana e decorativa das gravuras japonesas, crian-
do 'uma imagem original e memorável de estados de espíri-
to e de atmosfera, vinte anos antes das catedrais de Monet.
Walter Sickert (1860-1942), o proeminente impressionista
britânico, absorveu as lições de Whisder e Degas e, em sua
obra, a paleta mais escura da tradição paisagística britânica
se transforma em algo mais contemporâneo.

No final da década de 1880 e na de 1890 o impressionis-
mo foi aceito como um estilo artístico válido, disseminan-
do-se pela Europa e os Estados Unidos. Na virada do século
a Alemanha se mostrou particularmente receptiva a influên-
cias externas, e as novas técnicas francesas foram transplan-
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tadas para o naturalismo local, que então prevalecia. Max
Liebermann (1847-1935), Max Slevogt (1868-1932) e Lovis
Corinth (1858-1925) perduram como os impressionistas ale-
mães mais famosos. Nos Estados Unidos o impressionismo
foi acolhido com entusiasmo pela imprensa, o público, os
artistas e os colecionadores e algumas das maiores coleções
impressionistas se encontram hoje naquele país. Os princi-
pais seguidores do impressionismo nos Estados Unidos fo-
ram William Merritt Chase (1849-1916), Childe Hassam
(1859-1935), Julian Alden Weir (1852-1919) e ]ohn Twacht-
man (1853-19°2).

Apesar da existência de obras escultóricas de Degas e Re-
noir, não houve escultores diretamente filiados ao movimen-
to. No entanto, como o termo passou a se referir a um esti-
lo geral, e não às pinturas do grupo original, a obra do escultor
francês Auguste Rodin (184°-1917) e do italiano Medardo
Rosso (1858-1928) foram denominadas impressionistas. Suas
esculturas transportam para a terceira dimensão o interesse
por luz, movimento, espontaneidade, fragmentação e desin-
tegração da forma operados pelo jogo de luz e sombra. Da
mesma forma, obras de outras áreas que procuram captar
impressões transitórias são denominadas com freqüência
"impressionisras" (com maiores ou menores justificativas), a
exemplo das músicas de Ravel e Debussy e até mesmo dos
romances de Virginia Woolf.

O impacto causado pelo impressionismo não pode ser
subestimado. Suas ações e experimentos simbolizaram a re-
jeição às tradições artísticas e aos julgamentos de valor da
crítica. Os futuros movimentos de vanguarda seguiriam seu
exemplo e defenderiam a liberdade artística e a inovação. Ao
pintar a "visão" - não aquilo que se enxerga, mas o que sig-
nifica ver - eles foram os arautos do modernismo, inicián-
do um processo que revolucionaria o conceito e a percep-
ção do objeto artístico.
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