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Introdução

O

movimento artístico que tanta atenção
atrai, brilha pelas suas qualidades artísticas. Contudo, a excelência dos pintores,
ilustradores, joalheiros, 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.
oi esta que permitiu produzir em tempo
recorde muitos milhares de cadeiras,
móveis, vidros, cerâmicas, revistas ilustradas e cartazes publicitários. Não esqueçamos que a
Electricidade fez a sua primeira aparição na cidade
de Paris, quando aí se organizou a famosa Exposição 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.
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 Metropolitano 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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Arte Nova, Jugendstil
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.

U

m 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 Inglaterra teve pouca presença, devido ao movimento
Arts and Crafts (página 211), que polarizou a
atenção do público comprador de peças decorativas, móveis e vidros.
Durante meio século buscou-se um novo
estilo. Já em 1849, o filósofo John Ruskin, expoente do Arts and Crafts, falava duma insatisfação
generalizada que envolvia todos os artistas. Em
1890, num clima decadente de fin-de-siécle, todos
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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 Unidos, graças a revistas
ilustradas e catálogos de exposições.
Arte Nova não representou os novos
desenvolvimentos sociais, as novas tecnologias e os avanços tecnológicos, mas
usou-os copiosamente. Teve sempre um cariz utópico e escapista, embora alguns protagonistas se
esforçassem por levar “a arte ao povo”.
Este movimento, demonstra, pela diversidade
de termos que adquiriu, a sua popularidade, 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 era o Jugendstil; na Itália,
Stile Liberty, Stile floreale ou Stile Inglese; em
Espanha, o Modernismo e na Áustria, o Sezessionstil e a Wiener Sezession.
O «estilo Arte Nova», eminentemente decorativo e ornamental, aplicou-se a quase tudo e a
quase todas as formas de artefactos – Mobiliário,
Joalharia, Escultura, Vidros, Azulejos, Arquitectura, Lettering, Fotografia, Ilustração, Tipografia.
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A

T

ropon est
l’aliment le
plus concentré,
1898. Um
exemplar do único
cartaz publicitário
desenhado por Van
de Velde.
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Um dos mal-entendidos mais repetidos é afirmar que
foi «caracterizado pelo predomínio 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 pais, teve sempre um sentido elitista de sofisticação, de procura do exótico e reflectia uma resignação intelectual própria do fim do século.
A entrada ousada no novo século foi mais o fim cintilante de uma época do que o nascimento de outra. A popularidade deste movimento desapareceu rapidamente. Um
após outro, os artistas abandonaram o estilo, alterando a
forma e utilizando uma linguagem mais simples, mais prática e menos decorativa.
Art Nouveau teve um objectivo europeu e criou
um estilo mais internacional. Ofereceu uma solução em como ligar a estética com a máquina: a produção industrial em série. As teorias estéticas da Art Nouveau privilegiavam o toque artístico individual. Esta estética baseava-se no “estilo do artista”, mas, para satisfazer a
exigência da produção em massa, foi feita não só para as
elites, mas para as classes médias.
O estilo, que ficou fora de moda e se tornou ridículo
depois de 1914, tornou-se de novo atractivo a partir de
1960, através de várias exposições que fizeram “reviver”
um estilo tão fugaz.

A
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E

gide Rombaux (1865,
Schaerbeek – 1942, Bruxelas)
realizou a figura nua, Frans
Hoosemans fez a parte de prata.

Lampada de marfim, prata e bronze,
com dourados. Bruxelas/Paris, por
volta de 1900. Museu de Artes
Plásticas, Frankfurt.
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France-Champagne. Cartaz de Pierre Bonnard.
À direita: Um famoso dicionário ilustrado:
Larousse illustré.
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Japonisme

Eugène Baudin (1853, Vierzon – 1918, Granges-surAube) e Lucien Gaillard (montagem da prata, 1861,
Paris – 1933 Paris) realizaram este vaso com
orquideas. Ceramica 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
exibia e comercializava jóias de Lalique e
peças em vidro de Emile Gallé e de Louis
Tiffany, entre outras. A sua galeria
tornou-se o centro nevrálgico deste novo
estilo.

S

egundo alguns, Art Nouveau 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, primeiro na sua função de marchand de arte e de
artefactos, depois como produtor de artigos,

Capa do primeiro número da famosa revista de

Japan: Described And Illustrated By The

Siegfried Bing: Le Japon Artistique. O impacto

Japanese. Brinkley, Capt. F. , editor. Boston: J.B.

deste revista foi de primeira importância para

Millet Co., (1897-1898). Obra publicada em 10

formar o trend do Japonisme.

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 interesses comerciais, mudou-se para França em
1854 para ajudar os negócios de família. Ficou a
viver em Paris o resto da sua vida, nacionalizando-se francês em 1876. Passou a ser chamado Samuel Bing, que, no entanto, era o
nome do seu irmão, Samuel Otto Bing (1850–
1905).
m 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 comerciais, 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, 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-
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E

La Maison Moderne, loja Art Nouveau em Paris.
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teis, cristais, joiasa, pinturas, gravuras, cerámica, 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 estético Art Nouveau.
o seu apogeu, as empresas comercias
de Bing chegavam desde o Oriente
aos Estados Unidos. Os clientes de
Bing eram membros da alta burguesia, colecionadores privados e até os museus mais importantes. 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 volúmenes, até 891. O seu filho Marcel Bing
foi um famoso desenhador de jóias no estilo
Art Nouveau, que participou na oficina de produção que Bing montou junto da sua loja.

N
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«On aime la peinture japonaise, on a
senti son influenece – tous les impressionistes ont cela en commun – alors
pourquoi ne pas aller au Japon, cést-àdire 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, carta ao seu
irmão Théo. Arles, Junho de 1888.

O Retrato do pai Tanguy, Vincent van Gogh.
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C

ópia de uma gravura
japonesa, realizada
por van Gogh.

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 «Colonialismo artístico»
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 brilhar 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 utilizar 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.

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 exposições universais realizadas a partir de 1867
tiveram imenso sucesso. A Exposition Universelle de Paris de 1867 mostrou o primeiro
ensemble de arte japonês; atingiu-se um primeiro 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).
a Exposição de 1889, a apresentação,
já mais sistematizada, de artefactos,
livros e gravuras mudou definitivamente 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 inspirava fortemente a moda, tornando-se uma

N

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

Baron Raimund von StillfriedRathenitz (1839-1911).
Japanisches Mädchen. Rapariga
japonesa, tocando o genkin.
Cerca de 1890.

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 cavalheiros gostavam de vestir quimonos.
O romance do oficial da Marinha e viajante
Pierre Loti (1850 – 1923), Madame Chrysanthème, ao qual Van Gogh fará numerosas referências, marca a apoteose da mode japonaise.

Japan-mania britânica
alvez tenham sido os britânicos os
mais diligentes promotores do Japonisme, especialmente daquele dirigido 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 Aesthetic Movement gostavam que fosse.
Aberrações como os parques temáticos da
Disney já pertencem ao nosso dito «normal»
contemporâneo, mas poucos dos nossos leitores 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, marcou 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

T

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
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-japonês (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 artistas de teatro Kabuki, então residentes na Japanese Village, para encenar, de modo autêntico,
as belas roupagens e os «gestos típicos» do teatro popular japonês.
A moda do Mikado desencadeou uma avalancha de livros para crianças e para adultos,
brochuras e ilustrações publicitárias, referen-

T

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.
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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.
tão célebre movimento Art Nouveau
não se explicaria sem as suas constantes 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 projecto de redecoração da moradia de Bing por
arquitectos e designers modernos foi apresentado 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 conquistaria a França em poucos anos.
Grande promotor (e vendedor) das Artes
decorativas, Bing modificou sua galeria em

O

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.
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T

he Story of
the Mikado,
relatada
por W.S.
Gilbert, ilustrada
por by Alice
B. Woodward.
Londres. 1921.
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1895, rebaptizou-a Art Nouveau e começou a
vender obras inspiradas tanto nas artes orientais como nas ocidentais. Ao combinar as estéticas 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.
ntes de Bing as vender às centenas, as
belas estampas Ukiyo-e já tinham servido de inspiração a vários artistas
europeus. O pintor Félix Bracquemont descobriu, 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 ocidental6. Portanto, estamos perante um curioso
fenómeno de «ping-pong cultural». A pintura
holandesa exerceu influência sobre xilogravadores japoneses, por exemplo em Hokusai,
sobretudo no emprego da perspectiva, da divi-
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A

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.
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são da luz e da sombra (aplicação de efeitos
degradé), e na utilização de elementos iconográficos específicos, como, por exemplos, céus
com nuvens.
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 eternamente 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 chinoise, 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 assimétrica e diagonal dos quadros – um princípio
até então desconhecido no Ocidente. A linha
de contorno, modulada, de aspecto caligráfico,

A
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J

ames Tissot. Jeunes
femmes regardant des
objets japonais. 1869.
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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.
próprio Émile Zola, num artigo que
escreveu sobre a pintura de Manet,
notava semelhanças entre a sua «estranha elegância» e as «manchas magníficas» 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, calligraphic lines, bird’s-eye views, flat areas of
color, bold patterns, and outlines into their
work.»
m 1883, um dos primeiros especialistas
europeus de arte japonesa, Louis
Gonse7, organizou uma exposição com

O

E

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).
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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 exposição de Ukiyo-e. Van Gogh reproduz explicitamente 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 japoneses 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.
rtistas (posteriores ao Impressionismo), como Paul Gauguin, Georges
Seurat e Paul Signac, continuaram a
encontrar na arte japonesa um repertório de
novas formas. Contudo, verdade seja dita,
nenhum dos pintores franceses logrou penetrar 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.
ntre as múltiplas manifestações do
Japonismo, não faltaram expressões de
horripilante banalidade e vulgaridade,

A
E
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quando o Japão foi levado à produção em série.
Esta moda cedo mostrou desagradáveis aspectos
de trivialização. Em 1866, para participar na renovação da louça fina decorada por impressão,
Eugène Rousseau (1827 – 1891) solicitou a colaboração do pintor-gravador Félix Bracquemond.
Para os seus motivos animais e vegetais (são
cerca de 280 !) repartidos pelos pratos, seguindo
um ritmo ternário e assimétrico inédito, Bracquemond 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, pertence aos pintores
sobre porcelana. As suas fontes de inspiração continuam a ser Hokusai e Hiroshige (53 Etapas do
Tokaido, 1854), mas sobretudo, as paisagens destes
artistas.
A partir de 1884, Lambert continuou sozinho a
fabricar o jogo, que começa a converter-se em
pequenas séries de pratos decorativos, cujos temas

Emil Orlik. Buchschmuck zu Kwaidan: Stories and
Studies of Strange Things, von Lafcadio Hearn.
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provêm da produção japonesa da época, por
exemplo, de Barei (Cem Desenho de Pássaros,
1881), ou de Kyosai (Álbum de Desenhos, por prazer, 1881).

Bibliografia (selecção)
Terukazu, Akiyama. La peinture japonaise. Da colecção
Les Trésors de l’Asie. Skira. Geneva. 1961. Magnífico
livro! Esclarecedores comentários sobre a evolução do
artista Hokusai.
Sullivan, Michael. The meeting of Eastern and Western
Art. University of California Press. 1989. Online em
Google Books.
Buchanan, W. Japanese influences on the Glasgow boys
and Charles Rennie Mackintosh. In: Japonism in Art,
Tóquio. 1980.
Berger, Klaus, Japonismus in der westlichen Malerei1860
- 1920, Prestel-Verlag, 1980.
Cortazzi, Sir Hugh. Japan in Late Victorian London: The
Japanese Native Village in Knightsbridge and ‘The
Mikado’, 1885. Sainsbury Institute. 2009.
Kobayashi, Tadashi. Ukiyo-e: an introduction to Japanese
woodblock prints. 1997.
Chinoiserie und Japanmode in der europäischen Keramik,
Kat., Düsseldorf 1977
Reidemeister, L. Der Japonismus in der Malerei und
Graphik des 19. Jh., Kat., Berlin. 1965.
Stanley-Baker, Joan. Japanese Art. New York: Thames
and Hudson, 1995.
Tsu, Aileen. Whistler’s La Princesse du pays de la
porcelaine: Painting Re-Oriented. Aileen Tsui is
Associate Professor of Art History at Washington
College in Chestertown, Maryland.

Arte Nova / Japonisme / “Temas” / “Índice remissivo” / página 28

Félix Bracquemond (1833-1914), artista;
Eugène Rousseau (editor). Prato razo, da
série Bracquemond-Rousseau. Modelo de
1866. Louça fina, decoração impressa e
pintada. D: 24,5 cm. Musée d’Orsay, Paris.
Entre as múltiplas manifestações do
Japonismo, não faltaram expressões de
horripilante banalidade e vulgaridade,
quando «o Japão» foi levado à produção
em série...

Henri Lambert. Prato razo.
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ma “Grande Onda” de Hokusai –
possivelmente a gravura japonesa mais
conhecida na Europa e nos EUA.
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Loïe Fuller
1892˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

N

o ano de 1892, a actriz americana Loïe
Fuller meteu os seus rocambolescos trajes de cena num grande baú de viagem, e
embarcou em direcção à Europa. Já com 30 anos, e
cansada de uma carreira de pequena actriz de
variedades, queria agora tentar a sua sorte em
Paris. A sorte grande, bem entendido. 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 da luz»,
Loïe já tinha conseguido marcar uma entrevista
com Édouard Marchand, o director do célebre
cabaret Folies Bergères. Quando chegou ao encontro marcado, a carruagem deixou-a mesmo em
frente de um enorme cartaz publicitário, que
apregoava a atracção actual do Folies: uma dançarina jovem, ondulando com um longo véu sobre a
cabeça; as letras do cartaz anunciavam uma «dançarina serpentina».

Loïe Fuller. Foto em
publicidade de cigarros.

Search: CTRL+F

«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 – 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 Bergères não era, nem mais nem menos
do que Maybelle 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.
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 choque
– 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 terminada a performance, Fuller
vestiu as suas longas vestes, foi ao palco do tea-

A
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Loïe Fuller. Foto de
1896, EUA.
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tro 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 alívio da americana, despedido a imitadora Stewart.
Mas Loïe não teve muito tempo para festejar o acontecido. Pois já existia publicidade em
circulação a anunciar o espectáculo da Stewart.
Marchand, receoso de protestos do público,
quis que Fuller dançasse as duas noites de 28 e
29 de Outubro 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
internacional...
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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.
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La Salomé électrique
A bailarina americana Loïe Fuller (18621928) 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 histórias românticas e melodramas, antes emanavam 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 exemplo.
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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inventora de efeitos visuais, treinadora, comissária de arte, cineasta, empresária e escritora,
desde muito jovem se converteu numa lenda
viva. Trabalhou nos Estados Unidos e na
Europa.
Exerceu uma notória influencia sobre artistas, fotógrafos e intelectuais do seu tempo;
sobre ela falaram com admiração Giacomo

Isaiah West Taber,
Loïe Fuller, La
danse Blanche,
1898. San
Francisco, ca.
1898.

Cabelos louros,
olhos claros azuis:
se bem que não
fosse uma grande
beldade, a Fuller
tinha uma presença
fora do comum.
Foto: Elliott & Fry,
um estúdio de
fotografia vitoriana.

Search: CTRL+F

Balla, Marie Curie, Camille Flammarion, Toulouse-Lautrec, os irmãos Lumière (pioneiros do cinema),
Stéphane Mallarmé, George Mèlies, Kolomon Moser,
o escultor Auguste Rodin, Arthur Symons e Paul
Valèry, entre muitos outros.
Mundialmente conhecida já em fins do século xix
pela criação da sua famosa Dança Serpentina, teve
um pavilhão próprio, projectado por Henri Sauvage,
na célebre Exposição Universal de Paris em 1900.
ascida Marie Louise Fuller (1862 – 1928) em
Illinois, esta dinâmica americana foi pioneira no complexo panorama da «dança
moderna» e na iluminação teatral. Fuller usava para
as suas coreografias trajes confeccionados em seda,
iluminados por focos de luzes multicolores.
Loïe Fuller foi a primeira grande vedeta internacional da dança solista, assim como a primeira artista
a usar a luz eléctrica para fins puramente estéticos.
Para encenar os seus espectáculos dispunha de uma
equipe de iluministas munidos de focos de luz e de
projectores de diapositivos.
Loïe nunca teve qualquer treino de dança ou formação de ballet clássico; a arte desta autodidacta
consistia essencialmente em criar jogos de luz em
movimento, fazendo rodar e ondular grandes panos
de seda à volta do seu corpo. Poucas pessoas no
público se apercebiam que Loïe tinha que investir um
enorme esforço f ísico no controlo dos panos que

N
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Henri de ToulouseLautrec, Loïe Fuller
aux Folies Bergères,
1892.
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mantinha em constante ondulação, ao rodopiar em palco.
Os Simbolistas ficaram imediatamente fascinados por esta nova forma de arte cénica, que
se prestava facilmente a metáforas «naturais»,
como as borboletas, as serpentes, as flores ou
as chamas. Também os Futuristas ficaram
seduzidos por esta quinética luminosa. Todos
ficaram cativados pela síntese de movimento,
música, efeitos visuais e cores.
Embora já fosse conhecida como actriz nos
Estados Unidos, ela achava que não era levada a
sério pelo público, que a considerava apenas
uma actriz de «vaudeville». Paul Bourcier, na
sua História da Dança no Ocidente, constata
que «Fuller foi considerada mais uma artista de
variedades do que uma bailarina».
oïe Fuller, sempre trajando a última
moda, fez várias tournés pela Europa,
entre elas uma com Isadora Duncan em
Paris. Como teve uma acolhida calorosa na
capital francesa, decidiu permanecer em
França e continuar aí o seu trabalho, tornando-se uma artista regular no elenco do Folies Bergère.
Fuller havia criado o grupo de ballet Les Féeries Fantastiques de Loïe Fuller e após algum
tempo voltou aos Estados Unidos, para realizar
espectáculos e apresentações. Mas passou o
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unho de 1914, Festa de dança ao ar livre. (Fête de la danse
para a Oeuvre du denier des veuves de la Société des
gens de lettres), nos Jardins Ranelagh, escola de dança

de Miss Loïe Fuller. Foto: Agencia de imprensa Rol, 1914.
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resto da sua vida com a residência principal em
Paris, onde morreu aos 65 anos de idade. As
suas cinzas estão no Cemitério Père-Lachaise,
em Paris. Após a sua morte, a sua companhia
continuou com apresentações – até1939.

Inovação e efeitos especiais
m 1896, Loïe Fuller entrou em contacto
com o célebre inventor e homem de
negócios Thomas Edison, pois interessava-se pelo seu fluoroscópio. A intenção da
bailarina era conseguir um efeito fluorescente.
De facto, Loïe Fuller chega a aplicar os sais
da máquina de Edison no seu traje cénico. O
resultado foi a performance The Phosphorescent Dance. No entanto, sempre em busca de
special effects para as suas performances, Loïe
não deu ouvidos às advertências de Marie
Curie em relação aos danos que poderiam causar os sais radioactivos.
Thomas Edison, por sua parte, estava interessado em filmar a dança de Loïe Fuller, captar
o movimento em imagens, mas ela recusou o
convite. Resulta então que o filme de Edison, de
1897, conhecido como Annabelle Serpentine
Dance, uma curta produção cinematográfica
de 34 segundos, mostra a actuação de Anna-
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belle Moore, uma das imitadoras mais conhecidas
de Loïe Fuller.
Pouco depois, em 1899, os famosos irmãos
Lumière filmam uma nova versão da Serpentine
Dance, considerada ser um dos primeiros filmes a
cores da história do cinema, embora a cor tenha
sido pintada à mão, frame por frame. Trata-se,
portanto, de um filme colorido.

Hanako
udo o que vinha do Japão sempre interessou a Loïe. De resto, o Japonismo era a
grande moda da época. Por isso foi com
especial prazer que Loïe estabeleceu relações com
a actriz e bailarina japonesa Sada Yacco, e pouco
depois, não hesitou em assumir a responsabilidade financeira para esta actriz japonesa poder vir
à Europa para representar com toda a sua companhia – uma troupe com nada menos que 30 pessoas!
ssas 30 pessoas custavam a Loïe mais do
que outras, pois além de todos os gastos
feitos para distrair os Japoneses, havia que
pagar os custos de enganchar uma vagão especial
aos comboios que levavam esta troupe aos sítios
da Europa onde deviam actuar. Um vagão de carga
cheio de especialidades japonesas, arroz asiático,
peixe salgado e outros produtos mais, destinados
à alimentação de Sada Yacco e dos seus actores e
actrizes.

T
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ma Ofélia japonesa:
Sada Yacco (Kawakami
Sadayakko) (Tokio, 1871
– Atami, 1946) foi uma

actriz e bailarina japonesa.
Nascida em Tokio, Sada Yacco
foi treinada para seguir uma
carreira de geisha e suscitou
a atenção do primeiroministro Itō Hirobumi. Em
1894 casou-se com o actor
Otojiro Kawakami.
Sucessivamente recitou na
companhia fundada pelo
marido, o «Teatro de
Kawakami». Em 1899 a
companhia de Kawakami faz
uma tournée pela América e
pela Europa...
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Numa única temporada de teatro, Loïe
pagou às companhias de caminhos de ferro
375.000 francos de transportes! Mas teria pago
ainda muito mais, caso tivesse decidido rescindir os contratos, mandar os Japoneses de volta
ao seu país e pagar todos os custos resultantes
do incumprimento dos espectáculos agendados de Lisboa até São Petersburgo. Mas Loïe,
cansada de manter os Japoneses e as suas conservas de peixe salgado a circular pelos quatro
cantos da Europa, acabaria mesmo por contratar uma outra companhia de teatro japonesa.

C

1902˜˜˜˜˜

orria o ano de 1902. Uma companhia de
teatro nipónica que passava por Londres buscava desesperadamente casas
de espectáculos onde pudesse actuar. A Fuller
descobriu finalmente um empresário que levou
os Japoneses a desempenhar num teatro em
Copenhague.
Loïe também estava na Dinamarca nessa
ocasião, de modo que os Japoneses, logo que
chegaram a Copenhaga, vieram saudá-la,
desempenhando uma das suas típicas peças de
teatro.
oi durante essa representação que Loïe
descobre uma amável pequena japonesa no meio dos actores. Há que perceber que para os Japoneses, as mulheres não sig-
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áscara de Hanako, por Auguste
Rodin. Em April de 1906,
monta-se de novo uma magna
exposição em França: a

Exposição Colonial em Marselha.
Orientada por Loïe Fuller, Hanako foi
até Marselha para representar a peça «A
Vingança da Gueisha».
O escultor Rodin também tinha ido a
Marselha, para ver os dançarinos do
Cambodja bailar. De imediato, Rodin
ficou fascinado pelos peculiares
movimentos que Hanako
desempenhava em cena.
Entre 1908 e 1911, Rodin fez uma série de
53 máscaras de Hanako - mais do que
de qualquer outro modelo.
Pouco antes da erupção da I. Guerra
Mundial em 1914, Hanako foi para
Londres na companhia de Rodin.
Quando percebeu que era
extremamente dificil actuar na capital
da Inglaterra, abriu o «Kogetsu», um
pequeno restaurante japonês, em
Dorset Square. Ai recebeu o principe
real Hirohito. Em 1916 voltou ao Japão
para contratar dançarinas japonesas
para o seu show. Só em 1921 é que Hanako
regressou de vez ao Japão, onde poucas
pessoas tomaram interesse pela sua
existência. De vez em quando, era um
admirador do escultor Rodin que a queria

conhecer. Em 1927 adoptou o filho do seu
irmão. Durante um bombardeamento durante
a II. Guerra Mundial, as bombas destruiram a
sua casa na sua terra natal. Em 1945 faleceu,
com 77 anos.
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nificavam absolutamente nada, e por isso, todos
os papéis importantes das peças de teatro – fossem masculinos ou femininos – eram interpretados exclusivamente por actores masculinos.
Contudo, foi apenas aquela tal actriz de
pequena estatura – media penas 155 cm de altura!
– que tinha chamado a atenção de Loïe. Embora
interpretasse um papel de terceiro plano, a sua
presença em palco era tão convincente como emocionante. Conseguia passar de inocentes sorrisos
e olhares de troça a impressionantes expressões
de medo e terror. Fina e graciosa, estranha e particular, Hanako era algo de especial no meio dos
outros actores desta troupe. Logo que a representação em honra de Loïe terminou, a bailarina reuniu todos os actores e fez-lhes saber:
“– Se quereis continuar a trabalhar comigo,
então deveis de me obedecer. Além disso, se não
fizerdes desta actriz a estrela do vosso ensemble,
nunca tereis sucesso.”
Como a jovem actriz tinha um nome totalmente impossível de pronunciar, Loïe decidiu dar-lhe um novo nome de imediato: Hanako.
Os actores acabaram por aderir às condições
propostas – quase impostas – e até consentiram
em dar suficiente protagonismo a Hanako. O problema que restava solucionar: à peca que representavam faltava uma conclusão, um fecho dramático.

Arte Nova / Loïe Fuller / “Temas” / “Índice remissivo” / página 41

Das aguarelas de Joseph Paget Fredericks.
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A solução de Loïe, a nova gestora da troupe,
para uma cena final foi simples: Hanako devia
morrer em cena. Depois de que todos se rirem ás
gargalhadas da sua proposta – inclusive Hanako –
eis que ela acede a adoptar a ideia e pô-la em práctica. Faz-se um ensaio.
om pequenos gestos, gestos ínfimos, como
os de uma criança que tem medo, suspirando pequenos gritos de pássaro ferido,
Hanako começou a rodar sobre si própria, reduzindo o seu corpo já magro a um quase-nada, perdendo-se nas grandes dobras do seu pesado quimono japonês.
A sua figura acaba por se imobilizar, como que
petrificada, apenas os seus olhos guardavam um
fervor intenso. Depois foi sacudida por arrepios e
tremores, ouviu-se outro grito, um último curto
gemido e a cabeça de Hanako cai sobre o seu
ombro. Com os olhos rasgadamente abertos, continuava a olhar para... a Morte. Uma cena pungente, dolorosa, lancinante...

C

A

proximava-se a noite de estreia da peça
reformada. O primeiro acto teve sucesso,
o que deu aos actores alento e confiança
para entrarem bem nas peles dos seus personagens; actuaram de forma impressionante. Loïe
Fuller teve que abandonar a representação, pois
actuava noutro teatro. Mas no fim da sua representação, Loïe recebeu as boas novas: Hanako não

La Loïe Fuller.
Cromolitogravura produzida
nos EUA «Copyrighted by A.E.
Stevens», principios da
década de 1990? Library of
Congress.
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só tinha representado muito bem, como celebrado
um verdadeiro triunfo.
Para a pequena japonesa, o seu sucesso fora
uma verdadeira surpresa; para os colegas, um
motivo de grande cólera. Mas a receita daquela e
das seguintes noites acabou por apaziguar as susceptibilidades dos viris actores.
m breve Loïe estava em condições de dar
um papel mais longo e exigente à jovem
estrela da companhia; os respectivos
ensaios começaram sem mais demoras. Loïe imaginava peças que lhe pareciam ser «autenticamente japonesas» e ninguém se preocupava com o
facto que não tinham muito a ver com a cultura
cénica do Japão. A partir desta tutela, Hanako fez
furor. A companhia viu-se obrigada a duplicar o
numero de actuações.
Depois de actuar em Copenhague, Hanako fez
uma tournée de nove meses pela Europa. Na Finlândia teve um sucesso estrondoso, o que se poderia explicar pelo especial afecto que os Finlandeses sempre mostraram pelo Japão. No dias em que
explodia a Guerra russo-japonesa, a Finlândia (e o
resto da Europa) recebiam Hanako de braços
abertos. Actuou em todos os teatros reais da
Europa. Depois duma tournée pela Holanda, pode
enfim regressar a Paris.
s Japoneses e Hanako ficaram com Loïe
quase um ano. Quando o contrato deles
chegou ao seu termo, deram algumas
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Para se proteger da
concorrência das suas
múltiplas imitadoras,
Loïe Fuller patenteou
várias tecnologias e
apetrechos de dança
por ela desenvolvidos.
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representações em Marselha, para logo se dispersar. Alguns voltaram ao Japão, outros foram para
Paris ou para outras cidades.
O tempo passou e Loïe não voltou a ouvir falar
dos «seus» japoneses. Até que um dia recebe uma
carta de Hanako na qual ela explicava que trabalhava numa taberna de Anvers, onde era forçada a
cantar e a dançar para o divertimento dos marinheiros que frequentavam a taberna. Encontrava-se totalmente só entre estrangeiros, e o homem
que a obrigava a actuar de modo tão degradante
inspirava-lhe um terror de morte. Mais explicava
que queria sair a qualquer preço da horrível
dependência em que se encontrava, mas não conseguiria escapar sem ajuda.
Tinha ido de Marselha a Anvers com os outros
actores da troupe, para embarcar no navio que a
levaria de volta ao Japão. Mas em Anvers, ela e
uma das suas amigas próximas tinham caído nas
mãos dum ignobel compatriota. Agora pedia a
Loïe que a ajudasse. Precisamente nesses dias, um
dos actores japoneses encontrava-se em Paris e
Loïe aproveitou; mandou-o de imediato a Anvers
na companhia de duas amigas. Depois de numerosas dificuldades e graças à ajuda da polícia, conseguiram entrar em comunicação com Hanako, para
lhe dizer que tinham vindo buscá-la.
Numa dada noite, Hanako conseguiu escapar
da espelunca na companhia da sua amiga, e, sem
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Uma
cromolitogravura
do mestre francês
Jules Cheret: Loïe
Fuller aux Folies
Bergères, 1893
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demais bagagem que as suas roupas japonesas,
apanharam o comboio para Paris.

Gab Sorère
o seu trabalho em palco, como na sua
vida privada, Fuller fazia-se acompanhar pela sua amiga Gab Sorère, 17 anos
mais nova que ela. Quando jovem, Gab Sorère (originalmente Gabrielle Bloch) tinha-se enamorado
pela então já famosa bailarina; a partir de 1898 e
até à morte de Loïe Fuller no ano de 1928 ficaram
juntas.
Loïe assumiu sempre abertamente não só a sua
orientação homossexual, como também o seu
Feminismo. Gab partilhava o interesse de Loïe
pelo cinema e dirigiu a produção do filme Le lys de
la vie, baseado num conto de uma amiga comum, a
rainha Maria da Roménia. Até à década de 1950,
Gab Sorère continuou a dirigir o Ballet Loïe Fuller.

N
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ara finalizar esta curta biografia, citamos
um excerto dum artigo publicado por
Adolphe Aderer na revista parisiense Le
Théatre (nº 12/Dezembro de 1898):
«Festejada pelos pintores, celebrada pelos poetas e escritores, Loïe Fuller tornou-se uma das personalidades preferidas deste Paris que consagrou
a sua reputação. Na sua linguagem pitoresca e
cheia de imagens, ela contou-me há alguns dias
uma história saborosa. Amigos dela, que se dedi-

Folies-Bergère. Loïe Fuller / Georges Meunier Impr. Chaix. Paris. 1898.
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cam com sucesso à fotografia, desejaram fotografá-la; o lugar escolhido foi o jardim ao lado
da sua residência. Miss Loïe Fuller vestira, para
a ocasião, trajes de teatro. Ora, a residência é
contígua a uma escola de moças dirigida por
freiras. O muro que separa os dois imóveis não
é alto, e, no seu topo, surgem muitas vezes
cabeças despenteadas de meninas curiosas. No
dia em que Loïe Fuller foi fotografada, duas ou
três dessas travessas espiavam-na. Interessadas pelo que viam, chamaram as suas companheiras, e logo toda a escola estava pendurada
no muro. Encantada, Miss Loïe Fuller fez uma
apresentação para todas essas crianças, e
nunca pôs nos seus movimentos tanto ardor e
vivacidade como dessa vez. As meninas aplaudiram ruidosamente. De repente, as toucas das
freiras apareceram, a apresentação terminou.
O espectáculo mágico aterrorizou as mulheres
devotas, e houve decerto algumas que fizeram
o sinal da cruz, murmurando: Vade retro, Satanás!»
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sta foto de 1892 mostra a
Fuller a realizar a sua
Serpentine Dance,
empatada numa típica

pose de «skirt dance». Mas a
imagem também revela
algumas das inovações de Loïe
Fuller. Já não usa os tipicos
coletes dos skirt dancers,
movendo a sua linha de cintura
para cima; adicionou mais
material textil à saia (skirt) e
usa uma levissima seda branca.
Foto de B.J. Falk. Jerome
Robbins Dance Division, New
York Public Library for the
Performing Arts.
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PR e publicidade: L. Fuller estava
sempre atenta à promoção do seu
trabalho artístico. Revista Le
Théatre, Dezembro de 1898, no. 12.
Edição dedicada a «La Dance». Aqui
vemos que o fotógrafo não conseguiu
captar a «especial magia» do bailado
da Fuller. Melhor resultado obteve o
artista que ilustrou a capa do «Gil
Blas»
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Loïe Fuller Dancing. 1900.
Foto: Samuel Joshua Beckett
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