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O artigo reflete sobre se a obra de arte tenha que ser necessariamente 
bela. Reflete também sobre o conceito junguiano da arte enquanto 
produto do ego e da arte enquanto produto originado das camadas 
coletivas do inconsciente; propõe que nesse nível se estabelece um 
diálogo entre o artista e o espectador, quando, de fato, e só então, a 
arte se faz. Por fim fala dos artistas banidos pela Alemanha nazista 
e o aspecto prospectivo da arte que em suas obras já prenunciava a 
Segunda Guerra e suas decorrências.1
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Nossas reflexões têm como ponto de origem a indagação de Roger Scruton 
sobre a obra de arte. Nada mais atual na feiura dos nossos dias do que a pergun-
ta do filósofo: Beleza importa? Bem, quero dizer que a beleza sempre importa, 
mas a arte é maior que a beleza. Eu diria que a arte, a grande arte, descreve um 
arco que vai do terrível ao sublime, e que nesse trajeto se confunde numa grande 
extensão com o belo. A arte não se contrapõe ao feio – ela o engloba. A arte, 
a grande arte, e falarei daqui a pouco, em termos junguianos o que entendo 
como a “grande arte”, bem, essa arte, parafraseando James Joyce, “é uma janela 
que se abre ao infinito”. E quando essa janela é aberta somos tocados por uma 
numinosidade, somos como que tomados por algo maior. 

Ser tocado pela numinosidade talvez seja a melhor forma de dizer (e uma 
forma da escola romântica de dizer) o que entendo como a grande arte. Toda a 
grande obra de arte é numinosa, ou seja, ela contém um numem, uma percepção 
da presença do divino. E para Rudolf Otto, o criador do conceito, o ser tocado 
pelo numinoso desperta em nós uma reação emocional e totalmente irracional, 
que antecede a qualquer aprendizado. O numinoso é uma vivência, uma expe-
riência que podemos chamar de corporal. Não é uma experiência intelectual. 
É indefinível. O que quer que seja o numinoso, não se desenvolve através de 
conceitos, mas brota como sentimento. Não nos é ensinado – mas despertado 
em nós. O numinoso é uma faculdade da alma. É a nossa reação frente ao divino. 
E quando aqui traço um paralelo com a arte, quando falo da numinosidade da 
arte, quero dizer que nesse nível a arte não é algo que possa ser aprendido – 
quer pelo artista, quer pelo admirador. O aprendizado, quando o há, é posterior. 
O motor primeiro que move todo o resto, encontra-se na alma. Na alma, na alma 
de todos nós, encontra-se a prima materia artística, mas na alma do artista essa 
prima materia borbulha, queima e o chama. Ela o seduz e o tortura, encanta-o 
e o faz sofrer. E ele a toma ao mesmo tempo que por ela é tomado – às vezes, 
ao nível da loucura. A essa prima materia, a esse indistinto que a alma propõe, 
o artista dá forma. Tarefa que ele sabe cumprir, quase sempre de forma magní-
fica. Dar forma é o criar do artista e é importante salientar aqui que a palavra 
“criação”, que usamos para o fazer arte, é um termo teológico: é dar forma ao 
caos. É fazer do caos, cosmos. 

Mas se a grande arte é dar forma à prima matéria da alma, e se esta é bela e 
fascinante, é também, como o divino, terrível, demoníaca e repulsiva. Ela atrai, 
arrebata e repele. Ela eleva, revolta e destrói.

Agora, esse mergulho do artista em sua alma ou essa alma que muitas vezes 
subjuga o artista, não é um trajeto direto e não é único. Aprofundando mais e 
falando um pouco melhor e mais junguianamente, a arte se faz em dois níveis: 
aquela que o artista faz e aquela que ela se faz através do artista. Falando sem 
jogos de palavras: há uma arte que é feita de uma forma que Jung denominava 
como sendo o modo psicológico de criar. Essa é aquela arte que expressa, que 
ilustra tudo aquilo que se move dentro dos limites da consciência do artista, tais 
como suas experiências de vida, suas paixões, as revoltas, enfim, aquilo que ele 
sabe ou mesmo que pressente. Essa é, por assim dizer, a arte que a consciência, 
que o ego do artista produz. Agora, há a arte que, diríamos, se faz através do 
artista e faz o artista; a arte que a alma dita ou obriga. Jung deu a esta arte das 
profundezas o nome de arte visionária, ou melhor, a forma visionária de criar. 
Esta é a grande arte, aquela que, diz Jung, abre a cortina, desvenda o véu que 
vela o cosmos. Lidar com a prima matéria pode trazer o que ainda não é, aquilo 
que para muitos de nós ainda não pode ser compreendido. Aqui, “criar”, o termo 
teológico, é de fato a melhor palavra a ser empregada. Sua estética, enquanto 
estética, às vezes só pode ser admirada muito mais tarde. Não há, quando fala-
mos disso, como não lembrar, por exemplo, de Van Gogh ou Blake. 

Claro, é sempre difícil colocar fronteiras entre uma experiência psicológica, 
pessoal, e uma experiência visionária. É puro didatismo descrever o que é um 
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produto do ego e o que provém da alma ou do inconsciente coletivo. Tudo 
isso normalmente se une numa linha contínua. Ao abrirmos aquela janela de 
Joyce sempre nos deparamos, no primeiro plano, com o que nos é familiar, com 
o totalmente conhecido, com a psicologia ou os complexos do artista. Mas se 
erguermos os olhos, se procurarmos ou, melhor, se o nosso olhar for atraído na 
direção do infinito, nos perdemos... ou nos encontraremos na alma, não da do 
artista, mas na alma do humano, no que é de todos, no que Jung chamava de 
Inconsciente Coletivo. Aquelas profundezas que o artista sabe encontrar ou, 
como dissemos, é por ela encontrado (e que, às vezes, ao não atender ao cha-
mado, é torturado e por vezes enlouquecido). É o artista que, com a sua perícia, 
dá forma ao que antes talvez percebíamos caoticamente, mas que só agora 
sabemos e vemos numa obra de arte. 

Mas, ao falar tal coisa, damos, ao mesmo tempo, mais um passo de como 
entendemos a obra de arte. A arte, a grande arte, não acontece no artista; a 
grande arte não acontece no espectador. A grande arte se faz entre os dois, na 
junção dos dois. A arte acontece quando o artista dá uma forma à corda que 
vibra em sua alma e dessa maneira faz vibrar uma corda semelhante na alma do 
espectador. A arte só se faz quando as cordas vibram em uníssono, quando, num 
dado momento as almas compartilham uma fração de infinito. Como disse certa 
vez Mark Rothko, “as pessoas que choram frente às minhas pinturas estão tendo 
a mesma experiência religiosa que eu tive ao pintar”. Um terapeuta diria, embo-
ra o dito de um terapeuta é sempre mais sem graça, que a grande arte se faz 
quando se constela, nos dois, o mesmo conteúdo, o mesmo arquétipo, quando 
se evoca e se vive uma emoção semelhante. Tem-se, mesmo que seja do jeito de 
cada um, o mesmo maravilhamento, a mesma dor ou a mesma angústia. Todos 
os matizes, como dissemos, do terrível ao sublime.

É por isso que a arte, a grande arte, quase nunca se abre para aquele que 
passeia pelo museu, que mentalmente “tica” cada quadro com um “já visto” e 
segue em frente. Este, normalmente, só vê a primeira imagem, aquela que está 
logo ali ao pé da gente, quando abrimos aquela janela que dá para o infinito. A 
grande arte propõe que às vezes se veja longe, tão longe que se consiga ver para 
além da forma, para além das cores, para além do horizonte. Tão longe a ponto 
de vermos para dentro do artista e dentro de nós. Na verdade, ela propõe uma 
comunhão, porque, como vimos, só assim a arte se faz. Por isso, na exposição, 
no museu, ela nos faz parar e lentamente nos seduz, embora também possa nos 
engolir de um só trago. Muitas vezes ela nos faz parar pelo choque, pelo inau-
dito, pela sedução de sua beleza ou pelo fulgor da sua feiura. Mas, nem sempre. 
Pode acontecer também que a nossa alma não esteja ainda amadurecida para 
esse diálogo, que nosso olhar não veja tão longe e que não consigamos abrir a 
janela; quem sabe em um outro momento. Mas, outras vezes, é preciso aprender 
a parar, aprender a observá-la, ir além da primeira imagem e mesmo insistir para 
que ela se “abra”. Precisa-se seduzir a obra sedutora. Talvez só então as cordas 
soem em uníssono. 

O soar em uníssono esvazia, em parte, para mim pelo menos, as infindáveis 
discussões sobre o que é arte. Se ela se faz apenas nessa junção entre mim e a 
obra, se ela se constrói a dois, se ela só existe enquanto arte quando me tem 
admirando-a (ou vivendo-a) como arte, se ela só “é” arte quando estou frente a 
ela e vivo uma emoção paralela ou a mesma emoção, então uma obra que para 
mim é arte para um outro pode não ser; as cordas não soaram em uníssono, as 
cordas nem sequer vibraram. Por melhor que seja a técnica, o que para mim é 
arte para um outro suscita a velha interrogação, meio desdenhosa, que escuta-
mos nos corredores da Bienal: Isso é arte? Qualquer criança faz isso... 

Gostaria ainda de acrescentar que não só a obra enquanto obra, mas até 
mesmo a forma como o artista a apresenta numa exposição, o jeito que ele 
a expõe, pode significar uma forma de facilitar o diálogo com o espectador. 
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Rothko, para citá-lo novamente, como quase todo artista (e que pode parecer 
uma idiossincrasia do artista), expunha sua obra numa certa disposição, a uma 
certa altura, devendo ser vista a 45 cm. de distância e sob certas condições de 
iluminação.... Sua exposição, na Tate Galery de Londres, só se realizou após anos 
de negociação, até que ele obtivesse a sala com as dimensões que imaginara e 
com a iluminação que queria. E o espectador deveria ficar frente à obra pelo 
tempo necessário, deveria haver bancos para isso, até que ele visse as cores por 
detrás da cor, até que a janela de Joyce se abrisse e a obra se revelasse. Até que, 
em suas próprias palavras, “se consumasse um diálogo entre a pintura e o obser-
vador”, até que se cumprisse uma liturgia que fizesse com que “o espectador 
vivesse a mesma experiência religiosa que o autor tivera ao pintar”. Até que o 
expectador fosse engravidado pelo olhar e sentisse tomar forma em si o mesmo 
arquétipo que o do artista.

Mas, dando ainda mais um passo, e reafirmando o já dito, o artista, com sua 
sensibilidade, entra em contato com o inconsciente coletivo trazendo um novo 
conteúdo ao mundo, às vezes dando a ele uma forma inusitada, trazendo o novo 
de uma forma nova, causando espanto à consciência coletiva que só reconhece 
o que lhe é familiar. Nesse caso é necessário um tempo para que o ego absorva 
o novo, um tempo para que as cordas vibrem em conjunto. E, quando vários 
artistas trazem o novo com uma forma nova, nós dizemos que estamos frente a 
uma nova escola artística. 

Se fossemos falar das muitas escolas de arte precisaríamos de um tempo 
que não temos e também de uma cultura que não possuo. Mas se quisermos 
achar um momento em que a arte quebra o paradigma da beleza, em que se 
dissocia estética e beleza, eu assinalaria o aparecimento, em 1917, do “urinol” 
de Marcel Duchamp (figura 1). Aliás, o nome não é urinol, mas a “fonte”, o que 
já é significativo: enquanto fonte ela não recebe, mas faz jorrar. Não é o caso 
de contarmos a história da “fonte” e das muitas interpretações que lhe foram 
dadas, como por exemplo, a semelhança existente entre um urinol e as formas 
femininas, o que o torna um lugar perfeito para que o membro masculino possa 
lançar a sua produção – essa é, pelo menos, uma explicação capaz de encantar 
qualquer psicanalista. Os mais religiosos a viam com uma imagem estilizada do 
Buda e mesmo a da nossa Senhora. Certamente não foi esse o entendimento do 
júri que recusou a obra em uma mostra de arte nos Estados Unidos. 

Fig. 1 - Marcel Duchamp
A Fonte, 1917
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É importante assinalar, que Duchamp se opunha à arte retiniana, que era 
como ele chamava a arte feita para agradar à vista. Assim, com convicção, ele 
oficialmente instaurou o feio na arte. Foi um precursor, talvez bem-humorado, 
no fato de se mostrar o lado feio e terrível da divindade. 

Com “a fonte” temos o início do ready-made, o objeto comum recortado de 
sua realidade e posto numa exposição. É arte? Perguntaria o nosso já conhecido 
cidadão do corredor da Bienal. Bem, tudo é arte quando as cordas vibram. Um 
objeto que, quando no depósito de construção, é mictório, quando na exposição, 
é arte. Mas, tentando fazer um pouco de psicologia, quero crer que o inusitado 
e o inesperado desse objeto numa exposição de arte, a surpresa que ele causa, 
faz com que se abra uma brecha na rede egóica do espectador, aquela rede 
coesa de significados que faz com que reconheçamos o mundo e que noz faz 
esperar que ele seja sempre aquilo que esperamos que seja. Esse choque nos 
traz uma surpresa como a que tem uma criança que vê pela primeira vez um 
objeto engraçado, ou algo como que invertido e fora de lugar, como no país das 
maravilhas de Alice. O choque que temos ao ver que de repente se faz público o 
que é habitualmente recluso e de uso reservado. Uma brecha no ego que ao se 
abrir bruscamente deixa entrar o infantil, o risível, o reprimido ou a crítica indig-
nada. Quase que a gente não se dá conta que olhamos pela janela de Joyce2. 

Bem, mas, é preciso que se fale: o feio nem sempre é bem-humorado como 
em Duchamp. E o choque nem sempre se deve ao surpreendente, ao inusitado, 
mas, ao contrário, o devemos ao esperado e concreto – ao terrivelmente concreto 
da maldade humana. A maldade é também um ready-made que em nós, expres-
sada enquanto arte pode, de forma paradoxal, ser terrível sendo maravilhosa. 

A imagem que marca o que digo é, sem dúvida, a Guernica, de Picasso (figura 
2). Quando falo em Guernica fazendo essa pequena digressão do feio na arte, – 
uma tentativa de selecionar uma obra e um autor que caracterize um ponto na 
escala do feio – quero salientar outro dado à ideia romântica das cordas vibran-
tes. Disse que essa vibração prescinde de qualquer aprendizagem. É verdade, mas 
para muitas obras, o contexto histórico, a informação, nos joga direto no diálogo 
com o artista, a informação faz com que sintamos de imediato o que, de forma 
igual, sente o artista. A informação está na consciência coletiva e é a chave que 
abre a janela e nos faz, de imediato, ver longe. 

Guernica, como sabemos, é a pequena cidade basca, na verdade uma aldeia, 
que foi bombardeada pelos nazistas a pedido do general Franco, em abril de 
1937. Picasso, à época, morava em Paris e foi lá que viu nos jornais as fotos do 
massacre. O pedido de Franco, para que bombardeassem sua própria terra, foi 

Fig. 2 - Pablo Picasso
Guernica, 1937
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uma oportunidade para que os nazistas testassem as bombas incendiárias e os 
bombardeios por saturação, onde se aniquila grandes extensões de território. Foi 
um ensaio visando a Segunda Grande Guerra. 

No painel temos a dimensão do trágico. Picasso não diz nem é preciso que 
se nomeie a aldeia; todos temos a informação do ocorrido. Vemos apenas o que 
parece ser o interior de uma casa simples, uma lâmpada acesa, à direita uma 
mulher com as mãos para o alto como em súplica, como pedindo misericórdia, 
como querendo impedir o voo dos aviões e a queda das bombas, como que per-
guntando: Por quê? E à esquerda a mãe com a criança morta nos braços, uma 
referência à Pietá, e um retrato da dor, do desespero e do absurdo. Ao centro a 
mão de uma mulher com um candeeiro clareia o incompreensível. E no teto a 
lâmpada, como o olho de Deus que tudo vê.

A obra é toda feita em preto, cinza e branco com as imagens cindidas, geo-
metrizadas do cubismo, refletindo a realidade da dor insuportável e evocando 
um grito de revolta. Picasso dizia que uma pintura não era feita para decorar 
uma casa ou um apartamento, mas uma arma de ataque e defesa contra o ini-
migo. Reza a história, como sabem, que Otto Abetz, embaixador nazista, coman-
dou uma revista ao estúdio do pintor na Paris ocupada e, vendo na parede uma 
grande reprodução fotográfica de Guernica perguntou ao pintor: foi você quem 
fez? Não, foi a resposta imediata – foram vocês. 

Descrevendo o feio, o trágico e o terrível do humano daremos um outro 
passo falando um pouco mais da época que antecedeu a Segunda Grande Guer-
ra, sempre um momento onde o lado negro da alma, a grande sombra da face 
escura da divindade encontra vazão para a sua expressão máxima. 

Em 1936, um ano antes de Picasso pintar Guernica, Jung lançou um artigo, 
meio premonitório, chamado “Wotan”, em que descreve o fato que, no incons-
ciente alemão, renascia ou se energizava um arquétipo ao qual ele deu o nome 
de Wotan (ou Odin), o deus guerreiro da mitologia nórdica, o deus que montado 
em seu cavalo celeste recolhe as almas dos heróis nos campos de batalha; deus 
das tormentas e da embriaguez. Foi esse deus, ou arquétipo, assim ele pensa-
va, que renasceu na alma da juventude nazista que marchava pelas ruas da 
Alemanha. Falaríamos muito se fossemos falar sobre a ativação do arquétipo 
que tomou todo um povo, se falássemos da ideia mítica de uma nova “idade 
de ouro”, da crença da predominância da raça teutônica sobre as demais, da 
imagem do Salvador projetada em Hitler..., mas como o nosso assunto é o feio, 
neste caso o terrível, importa dizer apenas que Hitler e o alto comando nazis-
ta inauguraram, ou reinauguraram em Munich, em 1937, um museu que fora 
reformado devido a um incêndio quando expunha a relativamente recente arte 
moderna alemã. No discurso de inauguração Hitler falou da necessidade da volta 
aos valores artísticos tradicionais germânicos, uma volta ao que ele entendia ser 
a verdadeira arte alemã. Negou o fato de que a arte pudesse ter um caminho de 
desenvolvimento: para ele, nenhum desenvolvimento, quer quanto ao estilo, ao 
desenho, à composição ou à técnica, deveria ser permitido. Pregava quase que 
uma volta a estética greco-romana, associada à preocupação que a arte deveria, 
acima de tudo, servir aos objetivos do Reich, ser um modelo do que era conside-
rado saudável, veiculando uma moralidade afinada com o ideal do novo regime. 
As obras que agora seriam expostas deveriam expressar o ideal nazista da beleza 
racial alemã, do heroísmo, do copo atlético, do amor à família e ao solo pátrio 
e, obviamente, de forma alguma, conter traços semitas ou afro – americanos. 
Naturalmente, os modernistas foram banidos, considerados como “degenerados”. 

A palavra “degenerado” é aqui importante, pois fora retirada de um livro de 
Max Nordau, publicado em 1892, que descrevia a degenerescência mental e até 
mesmo física da raça, e apontava como uma das marcas dessa degenerescência a 
arte (na época o simbolismo) e os artistas que a faziam. Concluía que se deveria 
voltar aos valores tradicionais alemães. 

12 – Hermes22

Na inauguração do novo museu Hitler, ao bater com o martelo na enorme 
coluna grega da fachada – o estilo arquitetônico característico do 3º Reich – 
quebrou o cabo do martelo. Talvez este fosse um sinal do que viria pela frente. 

Daí em diante iniciou-se uma verdadeira caça às bruxas modernistas, ou seja, 
aos artistas que não correspondiam ao estilo proposto diretamente por Hitler e 
Goebbels. A crítica foi proibida, diretores de museus demitidos, e professores e 
artistas que não fossem membros da câmara de cultura do 3º Reich, banidos. 
Muitos, como Gropius, Kandinsky e Klee fugiram da Alemanha. Mas tudo ficou 
ainda pior: em 1937 foi criada uma comissão com a finalidade de confiscar as 
obras entendidas como sendo arte subversiva, ou seja, a arte moderna ou, como 
passou a ser considerada, arte “degenerada”. Casas (de judeus, principalmente) 
foram invadidas, assim como instituições, museus e escolas e as obras confis-
cadas. Das, talvez mais de 16.000 obras confiscadas, cerca de 730 foram parar 
numa grande exposição denominada de “Mostra de Arte Degenerada”, que se 
propunha como que a ridicularizar a arte moderna e incriminá-la como uma 
tentativa de desvirtuar os valores germânicos. A mostra de “arte degenerada”, 
exibida na mesma época, também em Munich, serviu como um contraponto à 
“Grande Mostra da Arte Alemã”. 

Assim, em 19 de julho de 1937 abria-se ao público a mostra. Os quadros 
foram colocados de forma não alinhada, tortos, aglomerados, a maior parte das 
telas estavam expostas sem as molduras, muitos traziam a palavra “judeu” em 
baixo, havia frases escritas pelas paredes que falavam da loucura, da degenera-
ção da arte e do artista; outras que afirmavam que as obras mostravam a mulher 
alemã como uma prostituta, e etc.; enfim, tudo foi cuidadosamente estudado 
para causar a impressão de que o que estava sendo mostrado era doentio, per-
nicioso, capaz de provocar um contágio de imoralidade.

Na Grande Mostra de Arte Alemã expôs-se o ideário nazista talvez sem se 
dar conta que, ao mesmo tempo e na mesma cidade, na Mostra de Arte Dege-
nerada, expunha-se a sombra que deveria ser reprimida. Mas, mais do que isso, 
expunha-se em Cristos contorcidos, em figuras “malditas”, em imagens que se 
geometrizavam e cores que se misturavam a formação de novas escolas e tam-
bém a percepção de como a alma antevia a uma catástrofe que se aproximava. 

Como disse, foram selecionadas para a mostra cerca de 730 obras. Gostaria 
de mostrar aqui algumas das obras “degeneradas”: 

Fig. 3 - Hitler e as obras confiscadas
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Fig. 4 - Visita de oficiais nazistas, 1938



Figura 5: Ludwig Gies. Foi professor de arte e escultor alemão. Esse crucifixo 
é seu trabalho mais conhecido. Foi colocado na catedral de Lübeck e vandali-
zado em 1922. Retiraram a cabeça. Encontraram-na mais tarde e a escultura 
foi reconstruída. Em 1937 foi considerada uma obra degenerada, levada para a 
Mostra e, depois, provavelmente destruída. 
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Fig. 5 - Ludwig Gies, O Crucifixo, 1921

Fig. 6 - Lovis Corinth
Lago de Lucerna ao entardecer, 1916

Figura 6: Lovis Corinth. Nasceu na Prússia e foi um dos impressionistas mais 
importantes do seu país. Posteriormente foi para Berlim. Em 1917 pintou a ima-
gem do bíblico “Cain”, um símbolo da culpa fraticida alemã, da febre guerreira. 
Para os nazistas, um exemplo de uma arte decadente. Ele era bipolar e sua depres-
são cresceu enormemente com a guerra. Foi professor da nossa Anita Malfatti. 

Fig. 8 - Paul Klee, Máquina de fazer trinados, 1922

Fig. 9 - Christian Rohlfs
As Torres de Soest, 1916

Figura 7: Ernst Ludwig Kirchner. Expressionista alemão que foi influenciado 
pelo cubismo e pelo favismo, daí essa emoção das cores. Teve influência de Van 
Gogh. Ele passou para suas obras o horror da Primeira Guerra e, em 1938, as 
vésperas da Segunda, sozinho e doente, se suicidou. 

Figura 8: Paul Klee. Difícil falar do estilo de Klee: inclui o expressionismo, 
o cubismo, o surrealismo. Tem um humor e, às vezes, uma perspectiva infantil. 
Como seu amigo Kandinsky, foi professor da Bauhaus. Desfrutou de grande 
sucesso até que, em 1933, o movimento nazista fechou a Bahaus. Ele teve mais 
de 100 obras confiscadas pelos nazistas. 

Figura 9: Christian Rohlfs. Expressionista alemão foi membro da academia de 
artes da Prússia até ser expulso pelos nazistas em 1937. Sua obra, vista como 
degenerada, foi retirada dos museus. 

Fig. 7 - Ernst Ludwig Kirchner, Paisagem de inverno ao entardecer, 1919
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Fig. 10 - W. Lehmbruck, Mulher ajoelhada, 1911 Fig. 11 - Otto Dix, Retrato do advogado Dr. Fritz Glaser, 1921

Figura 10: Wilhelm Lehmbruck. Por causa da crueldade da Primeira Grande 
Guerra, Lehmbruck caiu em profunda depressão e foi para Zurich. Ele trabalhou 
em hospital com soldados feridos, o que o levou a criar obras tocantes como “O 
Caído”. Em 1919, suicidou-se. 

Figura 11: Otto Dix. Expressionista alemão foi veterano da Primeira Grande 
Guerra e sua obra é dominada por uma temática antibélica, fato que desagra-
dou a Hitler que, chegando ao poder o demitiu da Academia de Dresden. Várias 
de suas pinturas foram destruídas pelos nazistas. Em 1934 foi autorizado a ser 
membro da Academia desde que pintasse apenas paisagens. Na segunda Grande 
Guerra foi obriga a alistar-se no exército alemão 

Figura 12: Oskar Kokoschka. Ele alistou-se na Primeira Guerra e foi ferido. Foi 
professor da escola de Dresden. Talvez pudéssemos falar que Kokoschka era um 
sujeito que, diríamos, praticava o esoterismo e acreditava em presságios. Quando 
do seu nascimento, sua mãe entrou em trabalho de parto ao mesmo tempo que 
sua aldeia natal pegava fogo. Tal fato o fez pensar que estava destinado a ter 
um olhar iluminado que lhe permitisse ver “a cura que os homens projetavam no 
espaço”. Apaixonou-se e relacionou-se com a mulher de Gustav Mahler, mas esta 
acabou abandonando-o por não suportar a intensidade da paixão que ele sentia 
por ela. Kokoschka morreu esquecido e incompreendido, achando que foi em vão 
o viver para a arte, – de ter a arte como um caminho de revelação. 
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Fig. 12 - Oskar Kokosha
Autoretrato como um artista degenerado, 1910

Figura 13: Vasaly Kandinsky. É um pioneiro do movimento abstracionista. 
Foi o primeiro pintor do ocidente a produzir pinturas abstratas. Em 1937 seus 
quadros foram confiscados e, em 1939 fugiu para a França. 

Figura 14: Emil Nolde. Seus quadros chocam pela vivacidade das cores, dis-
torções, excesso de tinta. Tem influência de Van Gogh e de Edward Munch (“O 
Grito”). Em 1941 os nazistas o proibiram de pintar, pois consideravam sua pintura 
mundana e imoral. (Não obstante ele fez aquarelas que chamou de pinturas não 
pintadas). Voltou a pintar após a guerra. Mais de 1000 dos seus trabalhos foram 
retirados dos museus, sendo o artista com o maior número de quadros confiscados.

Fig. 13 - Kandinsky, Vários Círculos, 1926

Fig. 14 - Emil Nolde
Mar com céu ao entardecer
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Fig. 15 - Felix Nussbaun, Os Malditos, 1934 Fig. 16 - Lyonel Feininger, 1920

Fig. 17 - Lasar Segall, Eternos Errantes

Figura 15: Felix Nussbaum. Alemão de origem judaica. Várias de suas obras 
mostram os horrores do holocausto, do qual ele próprio foi vítima. Com a che-
gada do nazismo ele foi para a Bélgica. Foi preso em um campo de concentração 
na França. Fugiu, foi novamente preso e levado para Auschwitz, onde foi assas-
sinado em 1944, junto com a sua mulher. 

Figura 16: Lyonel Feininger. Nasceu em Nova York, mas foi bem jovem para 
a Alemanha. Estudou em Paris e foi bastante influenciado pelos cubistas. Teve 
mais de 400 quadros confiscados pelos nazistas. Em 1937 voltou para Nova York, 
sendo um dos desenvolvedores do Expressionismo abstrato nos EUA. 

 Figura 17: Lasar Segal. Pintor lituano radicado no Brasil. Precursor do expres-
sionismo. Estudou em Berlim e voltou ao Brasil em 1912. Judeu brasileiro, seu 
tema principal foram as representações do sofrimento humano: a guerra e a 
perseguição. 
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Fig. 18 - Karl Caspar, Ressureição, 1937 Fig. 19 - George Groz, Retrato do escritor Hermann-Neisse, 1925

Notas

1. Palestra apresentada na Universidade Paulista no V Simpósio de Psicologia Analítica: Arte, Estética e o Belo.
2. Um artista francês, Pierre Pinnocelli, em visita à exposição urinou, creio que em 1993, na “fonte” de 
Duchamp. Esse mesmo cidadão a atacou a marteladas em 2005, lascou uns pedaços e foi preso. Mas é 
interessante a alegação do gesto: ele insistiu que a obra é de quem intervém com ela ou, no caso do 
urinol, dentro dela e, indignado, ele disse que fez exatamente o que Duchamp queria que fosse feito – 
continuou a obra de Duchamp. Bem, ele fez arte, no sentido literal e figurado da expressão. Talvez seja 
esse o significado de “obra aberta” de que fala Humberto Ecco. 
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Figura 18: Karl Caspar. Professor da Academia de Arte de Munich, onde foi 
obrigado a demitir-se pelos nazistas. Suas telas retratam o cristianismo. Foi 
influenciado pelos Impressionistas e Expressionistas. Suas obras foram confisca-
das nos museus e nas casas e, em grande parte, destruídas.

Figura 19: George Grozs. Pertenceu ao movimento Dadá de Berlim. Era um 
crítico da situação política e social da Alemanha. Antevendo a ascensão do nazis-
mo, imigrou para os EUA em 1932. Sua arte, claro, era considerada “degenerada”. 

Talvez, até pela curiosidade, a mostra de arte “degenerada” recebeu muito 
mais visitantes – cerca de 2 milhões – que a “Grande Exposição de Arte Alemã”, 
que contou com qualquer coisa entre 400 e 800 mil pessoas. Se a água represa-
da ou, psicologicamente falando, se a energia psíquica regride e energiza nosso 
mundo arcaico, na psique do artista ela pode ser um rio que segue seu caminho 
para frente, às vezes, como falamos, até mesmo mostrando acontecimentos que 
ainda não são, preparando nossa consciência para o que virá, se indignando com 
o que é, desafiando o que a impede, que a retém ou o que tenta proibi-la. Isso 
tudo com beleza mesmo quando é feio.
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