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o Acrobat Reader da Adobe. Os outros softwares 
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tida no texto. Basta premir Control + F para acti-
var a janelinha de busca.

Se usar o Acrobat, poderá anotar os seus 
comentários directamente «em cima» deste 
documento, personalizando este seu exemplar.

O Índice remissivo (nas últimas páginas) e os 
Temas (no ínicio do livro) oferecem ao leitor links 
interactivos. Clicando com o rato sobre os núme-
ros de página destes links, «salta» imediatamente 
para a página referenciada. 
Também as referências cruzadas (...veja página 
xyz...) oferecem esta interactividade. São facil-
mente identificáveis, semelhantes às que se vêem 
em páginas-web.
Os web-sites assinalados nos textos também per-
mitem uma activação directa, basta clicar com o 
mouse, para activar o seu web-browser e abrir a 
página assinalada, directamente no web-site. 
(Para que tal aconteça, terá de ter uma ligação 
online activada.)

Introdução

O movimento que tanta atenção atrai, brilha 
pelas suas qualidades artísticas. Contudo, a 
excelência dos pintores, ilustradores, joa-

lheiros, arquitectos e marceneiros não nos deve 
deixar ignorar que a quantidade de produtos Arte 
Nova que vemos um pouco por toda a Europa se 
deve à produção industrial em série.

F oi esta que permitiu produzir em tempo 
recorde muitos milhares de cadeiras, camas, 
móveis, vidros, cerâmicas, revistas ilustra-

das e cartazes publicitários. Não esqueçamos que a 
Elect ricidade fez a sua primeira aparição na cidade 
de Paris, quando aí se organizou a famosa Exposi-
ção Internacional de 1900. Poucos anos depois, já 
Peter Behrens fazia o design de chaleiras eléctricas para a empresa alemã 
AEG, tornando-se assim, o primeiro designer alemão... Michel Thonet, 
um industrial alemão emigrado para a Áustria, produziu 14 milhões da 
sua cadeira de madeira “Thonet Nr. 14”. Fabricada em série, claro.

A s capitais européias tinham sofrido uma verdadeira explosão 
demográfica. A população de Paris passou de um para três 
milhões de indivíduos em poucos anos. A introdução do Metro-

politano tornou-se imperativa, para mover os trabalhadores das suas 
casas para os seus postos de trabalho. Evoluções semelhantes sofreram 
Londres, Berlim, Viena e outras metrópoles européias.
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Introdução
A Arte Nova resultou da fusão de diversos 
impulsos: de William Morris / Arts and 
Crafts, do movimento Pré-Rafaelita, do 
Historicismo, da influência de William Blake 
e Walter Crane, do Japonisme, de Oscar 
Wilde e Aubrey Beardsley, da poesia 
simbolista de Mallarmé e das pinturas de 
Toulouse-Lautrec, Munch, Whistler, Nabis e 
Seurat. 

Uma série de mal-entendidos acompanha 
as diversas «definições» da Arte Nova. 
Teria sido um estilo universal. De facto 

foi internacional, mas não foi universal. Na Ingla-
terra teve pouca presença, devido ao movimento 
Arts and Crafts (página 225), que polarizou a 
atenção do público comprador de peças decorati-
vas, móveis e vidros.

Durante meio século buscou-se um novo 
estilo. Já em 1849, o filósofo John Ruskin, expo-
ente do Arts and Crafts, falava duma insatisfação 
generalizada que envolvia todos os artistas. Em 
1890, num clima decadente de fin-de-siécle, todos 

Arte Nova, Jugendstil
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procuravam alcançar uma renascença, ou, pelo 
menos, uma nova linguagem visual.

Na Inglaterra floresceu, mas na Escócia, 
ainda mais – devido à actividade da Escola de 
Glasgow. Espalhou-se da França e da Áustria 
para o resto da Europa e para os Estados Uni-
dos, graças a revistas ilustradas e catálogos de 
exposições.

A Arte Nova não representou os novos 
desenvolvimentos sociais e os avanços 
tecnológicos, mas usou-os copiosa-

mente. Teve sempre um cariz utópico e esca-
pista, embora alguns protagonistas se esfor-
çassem por levar “a arte ao povo”.

Este movimento demonstra, pela diversi-
dade de termos que adquiriu, a sua populari-
dade, e, ao mesmo tempo, a reluctância em se 
aceitar esta nova concepção estilística. 

Na Bélgica adquiriu os nomes de Pling Stijl, 
Style Nouille, Mouvement belge, Style 1900 e 
Modern Style; na França usou-se também o 
Style Moderne, Style de bouche de Métro; na 
Alemanha foi o Jugendstil; na Itália, Stile 
Liberty, Stile floreale ou Stile Inglese; em Espa-
nha, o Modernismo, e na Áustria, foi o Sezes-
sionstil e a Wiener Sezession.

O «estilo Arte Nova», eminentemente deco-
rativo e ornamental, aplicou-se a quase tudo e a 
quase todas as formas de artefactos – Mobiliá-
rio, Joalharia, Escultura, Vidros, Cerâmica, 

T
ropon est l’aliment 
le plus concentré, 
1898. Um exemplar 
do único cartaz 

publicitário desenhado 
por Van de Velde.
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Azulejos, Arquitectura, Lettering, Fotografia, 
Ilustração, Tipografia.

Um dos mal-entendidos mais repetidos é 
afirmar que foi «caracterizado pelo predomí-
nio de linhas fluídas e ondulantes». De facto, 
registamos duas correntes importantes: 
– a Arte Nova fluída e sinuosa 
– e a Arte Nova geometrizante, preferindo 
linhas direitas.

O Art Nouveau nunca se tornou universal 
como alguns o tinham desejado e adquiriu 
rapidamente expressão nacional e regional. 
Embora mostrasse nítidas diferenças de país a 
país, teve sempre um sentido elitista de sofisti-
cação, de procura do exótico e reflectia uma 
resignação intelectual própria do fim do 
século. 

A entrada ousada no novo século foi o fim 
cintilante de uma época, mais do que o nasci-
mento de outra. A popularidade deste movi-
mento desapareceu rapidamente, passados 
poucos anos. Um após outro, os artistas aban-
donaram o estilo, alterando a forma e utili-
zando uma linguagem mais simples, mais prá-
tica e menos decorativa. 

A Art Nouveau teve uma dimensão  euro-
péia e criou um estilo internacional. 
Ofereceu uma solução para como ligar 

a Estética com a Máquina: a produção indus-

E
gide Rombaux 
(1865, Schaerbeek 
– 1942, Bruxelas) 
realizou a figura 

nua, Frans Hoosemans 
fez a parte de prata. 
Lâmpada de marfim, 
prata e bronze, com 
dourados. Bruxelas/
Paris, por volta de 
1900. Museu de Artes 
Plásticas, Frankfurt.
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Um famoso dicionário ilustrado, o Larousse illustré.

trial em série. As teorias estéticas da Art Nouveau 
privilegiavam o toque artístico individual. Esta 
estética baseava-se no “estilo do artista”, mas, para 
satisfazer as exigências da produção em massa, foi 
feita não só para as élites, mas para as classes médias 
– veja o capítulo "A Arte Nova Popular".

O estilo, que ficou fora de moda e se tornou ridí-
culo pouco depois de 1914, tornou-se de novo atrac-
tivo a partir de 1960, através de várias exposições 

J
arra de vidro e 
metal, estilo Arte 
Nova. Museu 
Gulbenkian, 

Lisboa. Foto: ph.
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que fizeram “reviver” um estilo tão fugaz. Hoje são 
inúmeras as exposições e publicações sobre as diver-
sas facetas da Arte Nova. Nesta publicação, focámos a 
nossa atenção em aspectos importantes como as 
Novas Tecnologias, a evolução do papel da Mulher e a 
expressão internacional deste movimento.
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Japonisme
Eugène Baudin (1853, Vierzon – 1918, Granges-sur-
Aube) e Lucien Gaillard (montagem da prata, 1861, 
Paris – 1933 Paris) realizaram este vaso com 
orquideas. Cerâmica com cobertura de metais de 
brilho mate; prata e ouro. St. Briac, por volta de 1900.
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Samuel Bing, marchand
Bing tinha como colaboradores artistas 
como Toulouse-Lautrec, Vuillard, 
Vallotton e Bonnard. Henry van de Velde 
desenhou quatro salas para a galeria onde 
Bing exibia e comercializava jóias de 
Lalique e peças em vidro de Émile Gallé e de 
Louis Tiffany, entre outras. A sua galeria 
em Paris tornou-se o centro nevrálgico do 
novo estilo, da Arte Nova.

S egundo alguns historiadores, Art Nou-
veau é um termo que deve a sua origem 
ao nome de uma galeria que abriu em 

Paris, na rua Provence, em Dezembro de 1895 e 
cujo dono era Samuel Bing. A galeria chamava-
-se Maison de L’Art Nouveau e Bing era um 
comerciante de gravuras e arte japonesa que 
expandiu a sua galeria de modo a proporcionar 
um espaço permanente de exposições para 
tudo o que se relacionasse com a Art Nouveau – 
para representar os melhores artistas do 
momento, tanto franceses como estrangeiros. 

Siegfried Bing (Samuel Bing, depois da sua 
naturalização em França) (1838 - 1905) foi, pri-
meiro na sua função de marchand de arte e de 
artefactos, depois como produtor de artigos, 

Capa do primeiro número da famosa revista de 
Siegfried Bing: Le Japon Artistique. O impacto 
deste revista foi de primeira importância para 
formar o trend do Japonisme.

Japan: Described And Illustrated By The 
Japanese. Brinkley, Capt. F. , editor. Boston: 
J.B. Millet Co., (1897-1898). Obra publicada 
em 10 volumes.
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um decisivo impulsionador do Japonismo e da 
Arte Nova.

Foi um dos principais introdutores da arte 
japonesa, que importou directamente do 
Japão. Membro duma família de amplos inte-
resses comerciais, mudou-se para França em 
1854 para ajudar os negócios de família. Ficou a 
viver em Paris o resto da sua vida, nacionali-
zando-se francês em 1876. Passou a ser cha-
mado Samuel Bing, que, no entanto, era o 
nome do seu irmão, Samuel Otto Bing (1850–
1905).

Em 1873, depois da morte do seu irmão 
Michael, Siegfried assume a chefia das 
empresas familiares Bing em França. 

Desenvolve um negócio de importação e 
exportação através de varias entidades comer-
ciais, com diversos socios e membros da sua 
família. Concentra-se na venda de objectos e 
obras de arte de países asiáticos, assim como 
na exportação de produtos franceses ao Japão, 
através dum escritório em Yokohama, dirigido 
pelo seu irmão August.

Em Dezembro de 1895 abre a sua famosa 
galeria de arte, a Maison de l’Art Nouveau, que 
passa a expor artistas que tinham aderido a 
este estilo. Durante o período de maior êxito 
da galeria – 1896-1902 – Bing mostra e vende 
uma ampla gama de trabalhos artísticos: tex-

La Maison Moderne, uma loja Art Nouveau em Paris.
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teis, cristais, joiasa, pinturas, gravuras, cerá-
mica, vitrais e móveis. Mostrava obras de 
Henry van de Velde (que tinha desenhado o 
interior da galeria), Louis Comfort Tiffany e 
outros mais protagonistas do movimento esté-
tico Art Nouveau.

N o seu apogeu, as empresas comercias 
de Bing chegavam desde o Oriente 
aos Estados Unidos. Os clientes de 

Bing eram membros da alta burguesia, colecio-
nadores privados e até os museus mais impor-
tantes. O seu pavilhão na Exposição Universal 
de Paris (1900) foi notável.

Promoveu a arte japonesa – já o dissemos –, 
a qual pôs em moda, dando início a uma enorme 
onda de Japonismo, e contribuindo para uma 
confluência da arte japonesa com o estilo Art 
Nouveau. 

Publicou uma revista mensal, Le Japon 
Artistique, que começou em 1888 e alcançou 
três volumens, até 1891. O seu filho Marcel Bing 
foi um famoso desenhador de jóias no estilo 
Art Nouveau, que participou na oficina de pro-
dução que Bing montou junto à sua loja.
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L’Art nouveau - la Maison Bing, catálogo da exposição. 
Stuttgart: Belser 2004. 

Johanna Heinen (tese de mestrado). Kunstgeschichte an 
der Ecole Normale Supérieure Paris (ENS), Univ. Paris 
1 Sorbonne-Panthéon Juni 2005: S. Bing und die 
Kunstvermittler deutsch-jüdischer Herkunft für eine 
moderne französische Kunst Ende des 19. und Anfang 
des 20. Jhs.

Samuel Bing.
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«On aime la peinture japonaise, on a 
senti son influenece – tous les impres-
sionistes ont cela en commun – alors 
pourquoi ne pas aller au Japon, cést-à-
dire dans un pays équivalent du Japon, 
dans le Midi? Ainsi, je pense qu’après 
tout l’avenir d’un art nouveau se trouve 
dans le Sud.»

Vincent van Gogh, numa carta ao 
seu irmão Théo. Arles, Junho de 1888.

Um parede cheia de gravuras japonesas.  
O Retrato do pai Tanguy, Vincent van Gogh.
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C
ópia de uma gravura japonesa do 
artista Hiroshige, realizada por 
Vincent van Gogh.G

ravura japonesa do artista Hiroshige.



Kabuki – um teatro nunca antes visto 
na Europa

Toyohara Kunichika (1835 – 1900). O actor 
Ichikawa Danjuro IX num papel de teatro 
Shibaraku. Tríptico com 3 xilogravuras, da 
série The Eighteen Famous Kabuki Plays: 

Shibaraku, publicada por Fukuda Kumajiro, 
8/1895. Assinatura: Oju Kunichika hitsu. 
Galeria Richard Kruml.
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O Japonismo caracteriza o crescente 
interesse pelos produtos das artes 
populares japonesas, que se manifestou a 
partir da segunda metade do século xix na 
Europa e nos EUA. O Japonismo teve um 
papel importante na «contaminação» da 
pintura, das Artes decorativas e até da 
Arquitectura ocidental com abordagens e 
princípios estéticos totalmente novos. 

A s xilogravuras Ukiyo-e facilitaram a 
apropriação de elementos estéticos 
japoneses por pintores como Van Gogh, 

Gaugin, Mary Cassat e muitos outros mais. A 
influência do Japonismo nas Artes plásticas 
revitalizou a pintura, a ilustração e o recém-
-criado cartaz publicitário artístico, que fez bri-
lhar nomes como o de Toulouse-Lautrec.

Uma primeira exibição pública de artigos 
japoneses viu-se na ii. Exposição Universal de 
Londres1, realizada em 1862. O pintor norte-
-americano James McNeill Whistler passou a 
pintar figuras femininas à la japonaise e a utili-
zar nos seus quadros elementos decorativos 
nipónicos: biombos, leques, quimonos e sedas. 
Whistler, que viajava frequentemente entre 
1.) A primeira Exposição Universal foi realizada no famoso Palácio 
de Cristal, em Hyde Park, Londres, em 1851, sob o título «Grande 
Exposição dos Trabalhos da Indústria de Todas as Nações». Uma 
idéia do príncipe Alberto, marido da Rainha Victória.

O «Colonialismo artístico»

N
ovos impulsos para 
as Artes gráficas do 
Ocidente: Um livro com 
xilogravuras japonesas.
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Londres e Paris, foi um importante difusor 
pioneiro do Japonismo na França; até esse 
momento, a excelência da arte japonesa era 
um segredo partilhado por poucos..

Em Paris, os Pavilhões Japoneses das expo-
sições universais realizadas a partir de 1867 
tiveram imenso sucesso. A Exposition Univer-
selle de Paris de 1867 mostrou o primeiro 
ensemble de arte japonês; atingiu-se um pri-
meiro apogeu na Exposição Universal de 1878, 
onde foram expostas obras de arte trazidas por 
Émile Guimet2. Estas peças formariam o 
núcleo do acervo do Museu de Artes Orientais 
de Paris (Musée Guimet, www.guimet.fr). 

N a Exposição de 1889, a apresentação, 
já mais sistematizada, de artefactos, 
livros e gravuras mudou definitiva-

mente o estatuto da arte japonesa, que, na 
apreciação do público geral, frequentemente 
tinha sido considerada meramente decorativa, 
e inferior à arte chinesa. Em 1890, vê-se uma 
grande apresentação dos mestres da estampa 
japonesa, na École des Beaux-Arts. Já a partir 
de 1875 se pode afirmar que o Japonisme inspi-
rava fortemente a moda, tornando-se uma 

2.) Émile Étienne Guimet (1836 – 1918) foi um industrial e 
coleccionador de obras de arte, fascinado pelas civilizações que 
conheceu durante as suas longas viagens. De 1876 a 1877, deu a 
volta ao mundo na companhia do pintor Felix Regamey. Passou 
algum tempo no Japão, cuja cultura o impressionou vivamente.

A
s xilogravuras japonesas 
do género Ukiyo-e 
(imagens do mundo 
flutuante) foram 

desenvolvidas ao longo do 
período Edo (1603 – 1867). 
Geralmente representam 
temas teatrais (por exemplo, 
do teatro popular Kabuki), 
eróticos, paisagens ou 
cenas da vida quotidiana. 
Os trabalhos dos grandes 
mestres deste género 
tiveram profunda influência 
nos artistas ocidentais do 
século xix e xx.
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Baron Raimund von Stillfried-
Rathenitz (1839-1911). 
Japanisches Mädchen. Rapariga 
japonesa, tocando o genkin. 
Cerca de 1890.

Fotografia colorida à mão, feita no Japão, 
datável para antes de 1886. 
Autor provável: Adolfo Farsari.

Baron Raimund von Stillfried-Rathenitz 
(1839–1911). Fotografia de um homem 
japonês, tatuado. Data desconhecida. 
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referência do «bon goût»; também os cavalhei-
ros gostavam de vestir quimonos. 

O romance do oficial da Marinha e viajante 
Pierre Loti (1850 – 1923), Madame Chrysan-
thème, ao qual Van Gogh fará numerosas refe-
rências, marca a apoteose da mode japonaise.

Japan-mania britânica

T alvez tenham sido os britânicos os 
mais diligentes promotores do Japo-
nisme, especialmente daquele diri-

gido ao consumo das massas. 
Nas décadas de 1870 e 1880, os britânicos 

mostraram um enorme apetite por things 
Japanese, pois a (falsa) percepção que existia 
nessa época, era que o Japão tinha uma cultura 
medieval – assim como os adeptos do Aesthe-
tic Movement gostavam que fosse. 

Aberrações como os parques temáticos da 
Disney já pertencem ao nosso dito «normal» 
contemporâneo, mas poucos dos nossos leito-
res imaginam que, em 1885, alguém tivesse a 
iniciativa de montar uma «aldeia japonesa» 
em pleno Knightsbridge, uma zona urbana 
mundana, no centro da Londres victoriana. 

Este evento, hoje já quase esquecido, mar-
cou em peso o (re-)início das relações anglo-
-japonesas. Cabe a Sir Hugh Cortazzi o mérito 
de ter escrito um lindo livro sobre este tema, 
ricamente ilustrado, descrevendo o processo 

Mukashi-Mukashi : 1863-1883 – Le Japon de 
Pierre Loti, fotografado por Feleciano Beato 
e pelo fotógrafo austríaco Baron Raimund 
von Stillfried-Rathenitz, apresentado por 
Chantal Edel. Paris. Arthaud, 1984.
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que implementou nesta zona londrina uma 
«Japanese Native Village, erected and peopled 
exclusively by natives of Japan». Habitada por 
100 japoneses vivos, de carne e osso!3

T erá sido a visita a Knightsbridge feita 
pelo dramaturgo William Schwenck 
Gilbert – dono dum célebre peculiar 

humour – que inspirou o famoso duo Gilbert e 
Sullivan a escrever e montar a famosa opereta 
cómica Mikado – um musical britânico-japo-
nês (diríamos hoje) que alcançou retumbante 
êxito. Entretanto, temos a evidência que a dita 
«inspiração» terá sido pura ficção, já que a 
aldeia japonesa abriu as portas no dia 10 de 
Janeiro de 1885 – dois meses depois de Gilbert 
já ter completado o i. Acto. 

Mas parece credível que o duo Gilbert e 
Sullivan tenha pedido a colaboração de artis-
tas de teatro Kabuki, então residentes na Japa-
nese Village, para encenar, de modo autêntico, 
as belas roupagens e os «gestos típicos» do tea-
tro popular japonês. 

A moda do Mikado desencadeou uma ava-
lancha de livros para crianças e para adultos, 
brochuras e ilustrações publicitárias, referen-

3. «Skilled Japanese artisans and workers (male and female) will 
illustrate the manners, customs, and art-industries of their 
country, attired in their national and picturesque costumes. 
Magnificently decorated and illuminated Buddhist temple. Five 
o’clock tea in the Japanese tea-house. Japanese Musical and other 
Entertainments. Every-day Life as in Japan» – Texto de um 
anúncio publicado na London Illustrated News.

C
hristina Spartali, 
vestindo um quimóno. 
James McNeill 
Whistler.  

La Princesse du pays de 
la porcelaine. Pintado em 
1863-1864, exposto no 
Salon de Paris de 1865. 
Freer Gallery of Art, 
Washington DC. 
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tes às deliciosas «japonezinhas» da opereta 
burlesca de Gilbert e Sullivan. De referir ainda 
que, em Fevereiro de 1887, mais do que um 
milhão de pessoas tinha visitado a Japanese 
Village. 

O tão célebre movimento Art Nouveau 
não se explicaria sem as suas constan-
tes referências aos padrões estéticos 

japoneses. O termo «Arte Nova» teve origem 
na galeria parisiense L’Art Nouveau, aberta em 
1895 ao público parisiense pelo marchand de 
arte e coleccionador Siegfried Bing4. O pro-
jecto de redecoração da moradia de Bing por 
arquitectos e designers modernos foi apresen-
tado na Exposição Universal de Paris de 1900 – 
Art Nouveau Bing –, conferindo visibilidade e 
reconhecimento internacional ao movimento 
renovador. 

Bing percebeu o potencial que representava 
a introdução da arte oriental no Ocidente, e 
tornou-se marchand de obras orientais. Em 
1880, viajou durante um ano pelo Japão, China 
e Índia, de onde voltou com caixas repletas de 
cerâmicas, estampas e telas, com as quais con-
quistaria a França em poucos anos. 

Grande promotor (e vendedor) das Artes 
decorativas, Bing modificou sua galeria em 

4.) De origem alemã, Siegfried Bing (1838 – 1905) estabeleceu-se 
em Paris para dirigir a filial francesa de uma companhia familiar 
de importação e exportação.

T
he Story of 
the Mikado, 
relatada por 
W.S. Gilbert, 

ilustrada por by 
Alice B. Woodward. 
Londres. 1921.



Arte Nova / Japonisme / Temas / Indice remissivo / página 25    Search: CTRL+F

1895, rebaptizou-a Art Nouveau e começou a 
vender obras inspiradas tanto nas artes orien-
tais como nas ocidentais. Ao combinar as esté-
ticas orientais com as ocidentais, rompia com 
as tradições de um Academismo desgastado 
para assistir ao nascimento do movimento da 
«Arte Nova», que durou de 1890 até à década 
de 1920. 

A ntes de Bing as vender às centenas, as 
belas estampas Ukiyo-e já tinham ser-
vido de inspiração a vários artistas 

europeus. O pintor Félix Bracquemont desco-
briu, em 1856, algumas das célebres Mangas de 
Hokusai5 na loja dum comerciante parisiense, 
servindo de papel de embrulho a porcelanas 
despachadas do Japão...

Curiosamente, a evolução do género Ukiyo-
-e já tinha sido influenciada pela pintura oci-
dental6. Portanto, estamos perante um curioso 
fenómeno de «ping-pong cultural». A pintura 
holandesa exerceu influência sobre xilograva-
dores japoneses, por exemplo em Hokusai, 
sobretudo no emprego da perspectiva, da divi-
5.) Apesar do grande mestre Katsushika Hokusai ser o artista 
japonês mais famoso no Ocidente, a maior parte da sua obra ainda 
é desconhecida. Desdobrou a sua força criativa em pinturas, 
estampas, e design para bronzes e lacas, quimonos, netsukes e até 
tsubas – o guarda-mãos das katanas, as longas espadas japonesas. 
Um grande manancial do seu poder criativo manifesta-se nos 
desenhos que executou para livros, que acabariam por se tornar 
um dos elementos constituintes da banda desenhada 
contemporânea. 
6.) Veja o capitulo Western Influence on Japanese Colour print no livro 
de Sullivan, Michael. The meeting of Eastern and Western Art. 
University of California Press. 1989. Online em Google Books.

O 
posicionamento assimétrico do leque, os artefactos e as canas de bambu 
reflectem a popularidade de motivos japoneses no gosto público, durante 
o último quartel do século xix. Os temas icónicos do Japonisme – leques de 
papel, bambus, flores de sol, pavões – foram aplicados a todas as formas de 

artigos domésticos. 
Os contornos dos padrões eram transferidos por impressão para o objecto, para 
posteriormente serem pintados à mão, em variantes de colorido – permitindo a rápida 
produção de grandes volumes de mercadoria. 
A Minton Ceramic Factory foi fundada em 1793 em Stoke-on-Trent, Staffordshire, 
começando por copiar as cerâmicas produzidas em Derby. Por volta de 1850, sob uma 
nova direcção artística, a empresa Minton tornou-se um das mais importantes 
fabricantes de cerâmica fina no Reino Unido. Prato de louça inglês, ca. 1877. D.: 27.5 cm. 
Metropolitan Museum of Art. 



Arte Nova / Japonisme / Temas / Indice remissivo / página 26    Search: CTRL+F

são da luz e da sombra (aplicação de efeitos 
degradé), e na utilização de elementos icono-
gráficos específicos, como, por exemplos, céus 
com nuvens. 

A escola do Ukiyo-e preferiu sempre os 
temas surreais, as figuras e os assuntos 
populares, as cenas dos palcos Kabuki, 

os bairros do prazer das grandes cidades. A 
libertinagem que inspirava os artistas do 
Ukiyo-e, e os opunha à pintura tradicional de 
estilo chinês, que repetia monótona e eterna-
mente temas ditos clássicos, aproximava-os 
das novas correntes da Europa; a fusão era 
quase inevitável. 

Claude Monet conheceu o Ukiyo-e de modo 
semelhante a Bracquemont. Várias lojas de 
produtos orientais, entre elas À la porte chi-
noise, da qual eram clientes Baudelaire e Jules e 
Edmond de Goncourt, passaram a apregoar as 
gravuras a partir de 1861. 

Entre os artistas coleccionadores das 
estampas japonesas figuram Degas, Carolus 
Duran, Monet, Millet e Théodore Rousseau. A 
influência japonesa manifesta-se nos fortes 
contrastes conseguidos por áreas repletas de 
zonas monocromáticas e na composição assi-
métrica e diagonal dos quadros – um princípio 
até então desconhecido no Ocidente. A linha 
de contorno, modulada, de aspecto caligráfico, 

J
ames Tissot. Jeunes 
femmes regardant 
des objets japonais. 
1869. 



Arte Nova / Japonisme / Temas / Indice remissivo / página 27    Search: CTRL+F

encerra as formas – é a negação dos efeitos 
volumétricos que tinham sido essenciais na 
arte ocidental. No retrato de Émile Zola feito 
por Édouard Manet, em 1868, reconhecemos 
um biombo e uma gravura de Toyokuni. 

O próprio Émile Zola, num artigo que 
escreveu sobre a pintura de Manet, 
notava semelhanças entre a sua «estra-

nha elegância» e as «manchas magní ficas» das 
estampas japonesas. Entre os artistas mais 
influenciados pelas xilogravuras japonesas 
temos os nomes prestigiados de Bonnard, 
Mary Cassatt, Degas, Henri Toulouse-Lautrec 
e, claro, Vincent van Gogh.

Lisa Michaux, curadora do Minneapolis 
Institute of Arts e especialista do Japonisme, 
resume: «Virtually every artist working in Paris 
at the end of the 19th century felt the startling 
influence of Japanese art. Western artists 
incorporated asymmetrical compositions, cal-
ligraphic lines, bird’s-eye views, flat areas of 
color, bold patterns, and outlines into their 
work.» 

Em 1883, um dos primeiros especialistas 
europeus de arte japonesa, Louis 
Gonse7, organizou uma exposição com 

7.) Louis Gonse (1846 – 1921) foi um perito em História de Arte e 
redactor-chefe da Gazette des Beaux-Arts, membro do Conseil 
supérieur des Beaux-Arts, vice-presidente do Conseil des Musées 
Nationaux e vice-presidente da Commission des Monuments 
historiques. Foi o primeiro perito em Arte Japonesa. Escreveu a obra 
L’Art japonais (Paris, A. Quantin, 1883, 2 volumes).

1880
Vestidos femininos, ca. 1880. 
Exemplo de um artigo japonês 
produzido para o mercado 
ocidental. Seda trabalhada 
como um edredon. No século 
xix, produziram-se no Japão 
grandes quantidades de 
produtos vocacionados para o 
mercado ocidental. A iniciativa 
de espírito capitalista 
espoletou a fabricação de 
inúmeros bens de consumo 
para a exportação. O vestido 
em foco nunca teria tido 
aceitação por parte do público 
japonês. Acervo do 
Metropolitan Museum of Art.
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obras de Utamaro e dos primeiros mestres do 
Ukiyo-e. Esta exposição seria capital para os 
pintores reunidos em torno de Gauguin. Em 
1887, van Gogh preparou em Paris uma exposi-
ção de Ukiyo-e. Van Gogh reproduz explicita-
mente gravuras japonesas nas duas versões de 
O Retrato de Père Tanguy, e inspirou-se em 
Hiroshige, Hokusai e Kesai Yeisan. 

Satisfeito com os seus resultados, o pintor 
Pissarro escreveria em 1893: «Os artistas japo-
neses confirmam as nossas escolhas visuais». 
Monet, um dos mais profundos admiradores 
da arte japonesa, utilizará as Cem Vistas do 
Monte Fuji do grande mestre Hokusai como 
inspiração. 

A rtistas (posteriores ao Impressio-
nismo), como Paul Gauguin, Georges 
Seurat e Paul Signac, continua ram a 

encontrar na arte japonesa um repertório de 
novas formas. Contudo, verdade seja dita, 
nenhum dos pintores franceses logrou pene-
trar na essência da arte japonesa, no âmago da 
sua «alma». Só muito mais tarde, quando os 
próprios peritos japoneses começaram a 
publicar sobre a arte dos seu país, é que nos foi 
possível abordar a filosofia de arte japonesa de 
um modo mais intimo e gratificante.

Emil Orlik. Ornamentações para Kwaidan: Stories 

and Studies of Strange Things, de Lafcadio Hearn.

E ntre as múltiplas manifestações do Japo-
nismo, não faltaram expressões de horri-
pilante banalidade e vulgaridade, quando 

o Japão foi levado à produção em série. Esta moda 
cedo mostrou desagradáveis aspectos de triviali-
zação. Em 1866, para participar na renovação da 
louça fina decorada por impressão, Eugène Rous-
seau (1827 – 1891) solicitou a colaboração do pin-
tor-gravador Félix Bracquemond. 

Para os seus motivos animais e vegetais (são 
cerca de 280 !) repartidos pelos pratos, seguindo 
um ritmo ternário e assimétrico inédito, Bracque-
mond inspirou-se nas Manga (1815) de Hokusai; 
nas Variações sobre peixes (1830) de Hiroshige e a 
Selecção de pinturas de flores e pássaros (1848), de 
Taito.

A partir da apresentação destes jogos de louça 
na já mencionada Exposição Universal de Paris, 
em 1867, os pratos tiveram um êxito duradouro, e 
continuam a ser fabricados pelos sucessores de 
Rousseau e pela fábrica Creil & Montereau, até 
1938.

Em 1874, na Exposição de Belas Artes aplicadas 
à Indústria, Eugène Rousseau apresentou outro 
jogo japonista, mas pintado à mão. O autor da 
decoração, Henri Lambert, pertenceu aos pinto-
res sobre porcelana. As suas fontes de inspiração 
continuam a ser Hokusai e Hiroshige (53 Etapas do 
Tokaido, 1854), e sobretudo, as paisagens destes 
artistas.
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A partir de 1884, Lambert continuou sózinho a 
fabricar o jogo, que começa a converter-se em 
pequenas séries de pratos decorativos, cujos 
temas provêm da produção japonesa da época, 
por exemplo, de Barei (Cem Desenho de Pássaros, 
1881), ou de Kyosai (Álbum de Desenhos, por prazer, 
1881).
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A 
“Grande 
Onda” de 
Hokusai – 
possivelmente 

a gravura japonesa 
mais conhecida na 
Europa e nos EUA.
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A mulher 
Arte Nova
F oi explorada, sem qualquer dúvida. O 

ser feminino serviu a inúmeros artis-
tas e designers gráficos do período 

Arte Nova para vender produtos, para anun-
ciar espectáculos e para, de modo geral, sedu-
zir os leitores masculinos. Contudo, não seria 
verdade querer reduzir tudo a uma grande 
onda de consumismo estimulado pelo "Sex 
sells", com diriam mais tarde os publicitários 
norte-americanos. Pois a Mulher é frequen-
temente representada como um ser novo, 
liberto dos constragimentos e moralidades 
que tinham sido impostas às mulheres. Deste 
modo, a mulher surge pela primeira vez como 
o ser sexual que realmente é....                    Foto: ph.
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Sedutora, bela e sintética.  
Um dos muitos desenhos de 
Alfonse Mucha.
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N este capitulo, começamos com a história de Loie 
Fuller, uma mulher a todos os níveis invulgar. 
Viveu uma vida plena como artista autónoma, 

que soube criar um novo estilo de bailado, uma nova téc-
nica de encenação. Ademais, Loie Fuller era lésbica, e 
nunca o escondeu. Ajudou os seus amigos e amigas a ven-
cer no dif ícil mundo dos espectáculos...

A outra história contanos o percurso da artista de tea-
tro Sarah Bernhardt. Esta, por sua vez, simboliza toda a 
decadência da vida dos palcos de Paris... Uma artista con-
vencional, explorada pelos homens, fortemente empur-
rada pela publicidade.

Cartaz Publicitário para os 
"Parfums des Femmes de France". 
Impressão de Paul Dupont, Paris.
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Jacoby Meinhard. Cartaz 
publicitário para uma gama de 
perfumes "de origem alemã", feita 
em Berlim pela empresa Jünger & 
Gebhardt. "Violetas do Kaiser 
Guilerme II."
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N o ano de 1892, a actriz norte-americana 
Loïe Fuller meteu os seus rocamboles-
cos trajes de cena num grande baú de 

viagem, e embarcou em direcção à Europa. Já com 
30 anos, e cansada de fazer uma carreira de 
pequena actriz de variedades, queria agora tentar 
a sua sorte em Paris. A sorte grande, bem enten-
dido. Com a sua mãe a reboque, uma senhora já de 
idade, Loïe embarcou no transatlântico que a 
levou a França.

Poucos dias após a chegada à «cidade-luz», 
Loïe já tinha conseguido marcar uma entrevista 
com Édouard Marchand, o director do célebre 
cabaret Folies Bergères. Quando chegou ao encon-
tro marcado, a carruagem deixou-a mesmo em 
frente de um enorme cartaz publicitário, que 
apregoava a atracção actual do Folies: uma dança-
rina jovem, ondulando com um longo véu sobre a 
cabeça; as letras do cartaz anunciavam uma «dan-
çarina serpentina».

«Aqui estava anunciado o cataclismo, a minha 
total aniliação», escreveu mais tarde a Fuller nas 
suas memórias. Pois nesse dia, Loïe tinha vindo 
para apresentar a sua própria Serpentine dance – 

Loïe Fuller. Foto em 
publicidade de cigarros.

1892
Loïe Fuller: um novo bailado
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uma novidade cénica que ela tinha inventado nos 
Estados Unidos.

Em breve se esclareceu que a jovem dançarina 
que já bailava a Dança das Serpentes no Folies Ber-
gères não era, nem mais nem menos do que May-
belle Stewart, uma moça da cidade de Nova Iorque, 
uma conhecida de Loïe, que a tinha visto exibir a 
Dança das Serpentes num palco da cidade e que, 
obviamente, tinha visto mais do que o suficiente 
para copiar o bailado e levá-lo para Paris.

A uma Loïe Fuller petrificada ante a prova do 
plágio foi transmitido que o empresário 
Edouard Marchand só a poderia atender 

depois de terminada a matiné de Mademoiselle 
Stewart. Fuller sentou-se, para ver o que iria fazer a 
sua imitadora. Embora de início a tremer e a suar 
copiosamente, Loïe em breve se recuperou do cho-
que – o bailado da Stewart era muito inferior ao 
espectáculo que Loïe pretendia apresentar.

«Quando mais dançava, mais calma eu fiquei», 
anotou Fuller nas suas memórias. «Até poderia 
tê-la beijado, pela sua inaptidão...» Depois de ter-
minada a performance, Fuller vestiu as suas longas 
vestes, foi ao palco do teatro agora já vazio, e, com o 
acompanhamento musical de apenas um violinista, 
mostrou a sua própria Dança das Serpentes.

Ao terminar esse dia, Marchand tinha garantido 
a Loïe Fuller um contrato para um espectáculo solo 
da Dança das Serpentes e também, para grande alí-
vio da americana, despedido a imitadora Stewart. 

Loïe Fuller. Foto de 
1896, EUA.
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M as Loïe não teve muito tempo para 
festejar o acontecido. Pois já exis-
tia publicidade em circulação a 

anunciar o espectáculo da Stewart. Marchand, 
receoso de protestos do público, quis que Ful-
ler dançasse as duas noites de 28 e 29 de Outu-
bro sob o nome Maybelle Stewart, dançando a 
imitação que a Stewart tinha feito da sua Dança 
Serpentina. Foi com esta triple simulação que 
Loïe Fuller lançou a sua carreira internacio-
nal...

La Loïe Fuller dans sa 
création nouvelle, 
Salomé. Cartaz 
publicitário do 
ilustrador Georges de 
Feure (1868-1943). Imp. 
P. Lenénil (Asnières). 
Data de edição: 1895.



Arte Nova / A mulher Arte Nova / Temas / Indice remissivo / página 40    Search: CTRL+F

La Salomé électrique
A bailarina americana Loïe Fuller (1862-
1928) conquistou o público parisiense na 
estreia do seu espectáculo no cabaret 
Folies-Bergère, na noite de 5 de Novembro 
de 1892. Com a ajuda de longas canas de 
bambu manipulava graciosamente o seu 
longo traje de seda translúcida e 
iridiscente, evocando formas orgânicas – 
borboletas, flores, labaredas de fogo – 
metamorfoses sem fim, encenadas com um 
jogo de luzes de cor. Uma expressão de... 
multimédia.

U ltrapassando a linguagem cénica dos 
ballets tradicionais, os espectáculos 
de Loïe Fuller já não contavam histó-

rias românticas e melodramas, antes emana-
vam sensações e transmitiam sensualidade. As 
suas danças levavam títulos tão simples como 
Lotus, Borboleta, Nuvem, Fogo. Mais tarde, 
ainda mais abstractos: Luz e Sombra, por exem-
plo.

A norte-americana Loïe Fuller foi uma das 
figuras femininas mais relevantes e influentes 
do meio artístico do fin-de-siécle e do início do 
século xx. Bailarina, coreógrafa, iluminadora, Loïe Fuller, Foto de Frederick Glasier, 1902.
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