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Figura 20 - La Tranchée du chemin de fer 

 

Figura 21 - Sainte-Victoire  
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SAINTE-VICTOIRE, OU COMO FUNCIONA UM MOTIVO 

Eis um famoso diálogo entre Picasso e seu marchand Kahnweiler 

(COUTAGNE & ELY, 1990): 

- Acabei de comprar a montanha Sainte-Victoire. 

- Qual delas? Cézanne a pintou muitas vezes. 

- A original. 

Picasso referia-se à compra do Chatêau de Vauvenargues, em 1959, com 

seus 1500 hectares de montanha. Para Coutagne (1990) é como se, para além de uma 

anedota jornalística, Picasso quisesse tocar na obra original daquele a quem referenciava 

como “Monsieur Cézanne”. 

Essa montanha nunca mais seria a mesma depois de Cézanne. Impossível 

desfazer esse acoplamento sainte-victoire-cézanne. Em 1989 há um incêndio de grandes 

proporções na querida montanha do pintor. Em 1990, sob a curadoria de Denis 

Coutagne, diretor dos Musées de France e do Musée Granet, em Aix-en-Provence, e de 

Bruno Ely, diretor do Musée des Tapisseries et du Pavillon de Vendôme, a cidade natal do 

pintor francês recebe uma exposição chamada exatamente Sainte-Victoire-Cézanne-1990, 

com todos os hifens. 

No próprio catálogo acontece algo de certo modo inusitado, graças a 

Cézanne. Trata-se de um catálogo de uma exposição que não são somente os quadros e 

as análises sobre eles o mais importante, mas sim uma montanha, um complexo 

rochoso. É um catálogo que começa com um estudo pré-histórico, outro geológico, 

outro demográfico, outro religioso, outro histórico, antes de deter-se nos quadros da 

montanha de Cézanne propriamente ditos. Alguns textos ali contidos ajudam a 

entender a importância dessa travessia do assunto para o motivo, dessa aventura de 

Cézanne, e de como o movimento da terra anteriormente citado se apresenta e passa a 

funcionar. 
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Bruno Ely, por exemplo, após traçar uma trajetória pictural da Sainte-

Victoire, centrando-se mais em pintores locais como Constantin e Granet, chegará à 

conclusão de que a montanha enquanto tema acaba em Cézanne, que é impossível 

continuar, apesar das tentativas que aparecem no próprio catálogo e na exposição 

(COUTAGNE & ELY, 1990). Pode-se mostrar a aparição da montanha como tema e 

suas representações durante os anos, porém após Cézanne, falar em Sainte-Victoire é 

falar do próprio Cézanne, de confrontar-se com Cézanne, “Sainte-Victoire tornada 

mítica entre Torre Eiffel e Notre-Dame”, dirá Bruno Ely. É compreensível, pois foi por 

Cézanne que a descomunal força passou, ele foi atravessado por uma vida. É como se 

os hifens do título da exposição fossem retirados: saintevictoirecézanne. 

Em outro texto do mesmo catálogo, Coutagne escrevia sobre a montanha 

tornada mágica. Cézanne reconfigura esta montanha. Ainda que “figurativa” aos nossos 

olhos, Coutagne conclui que ela se torna mágica, pois é ela que coloca a “questão 

mesma da pintura” ao pintor. Vista não mais simplesmente como uma montanha, 

Cézanne exprime na pintura tudo que ela esperava dele, desde a fragmentação dos 

toques do pincel à qualidade da luminosidade, é todo um mundo que nasce, “aquele 

dado pela pintura”. É como complementa Coutagne: “não há aqui explicação, é 

somente uma emoção recebida a um tal grau que nenhum comentário jamais poderá 

explicitar. ‘O olho escuta’, diz o poeta (COUTAGNE & ELY, 1990). 

Trata-se da criação de mundos. Criação pela sinergia, pela sinestesia, um 

olho que escuta, mas escuta quem? Para Cézanne é a natureza, mas não como algo 

isolado para contemplação, separado dele, mas como um fazendo parte, que o faz 

modular, que provoca ressonância com suas sensações confusas, e que permite a 

permutação dos sentidos e possibilita que o olho escute de fato, sem metáfora. E não é 

só o olho que escuta, mas o corpo todo. Inventar mundos não é tarefa fácil, exceto para 

crianças. Às vezes é preciso sair do nada, de um vão, de uma vala.  

Um quadro de Cézanne muito citado é La tranchée du chemin de fer, de 1870 

aproximadamente, pois é quando a Sainte-Victoire aparece pela primeira vez, mas de 

maneira bem diferente do que viria a ser. Ao fazer um itinerário da relação entre o 
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pintor e sua montanha, Denis Coutagne também inicia por este quadro. No entanto, 

Coutagne (1990) observa bem que, de fato, é a primeira aparição da montanha, mas que 

ao mesmo tempo ela está ausente, pois ainda não é o motivo. Neste caso é a "tranchée" 

que seria o motivo, ou seja, um motivo que é uma ausência na verdade, uma trincheira, 

um fosso, uma vala. É suficiente olhar os quadros posteriores, as Sainte-Victoires após 

1885, para se perceber a diferença. 

De certa maneira, quando se pensa no conjunto da obra de Cézanne, três 

grandes séries se sobressaem: as maçãs nas naturezas-mortas, a Sainte-Victorie e as 

banhistas. Embora séries aparentemente isoladas, elas têm uma correspondência 

umbilical a se ressaltar aqui.  

Quadros como Le jugement de Pâris  (1860-61), Une Moderne Olympia (1873-74), 

Les Baigneurs au Repos (1875-76), para citar apenas alguns, conteriam embrionariamente 

as séries citadas, com destaque para a Sainte-Victoire. É à conclusão que chega 

Coutagne ao vasculhar esses quadros iniciais de Cézanne. Para ele as maçãs em meio as 

às toalhas de mesa fazem parte do processo, estão no meio do caminho entre os 

Banhistas e a Sainte-Victoire: “não as vemos sólidas de duráveis, frutas não comestíveis 

e imperecíveis em meio aos tecidos cujas dobras evocam frequentemente a ‘forma’ de 

nossa montanha?”, pergunta Coutagne (COUTAGNE & ELY, 1990, p. 85). 

Há quem vá mais longe, como Raymond Jean, ao ater-se a uma definição 

dada pelos geólogos sobre a montanha "uma grande dobra jurássica terminando em 

uma muralha vertical " (JEAN, 1990, p. 230). Raymond Jean diz que é impossível não 

se prender à palavra pli na definição e seus correlatos nos tecidos, na textura, na 

tecelagem, uma relação próxima entre rocha e tecido muito curiosa. Ele tomará como 

exemplo dessa perturbação pela dobra (pli), pela rocha-tecido, o quadro Poterie, tasse et 

fruits, o qual ele apresentará retro e inverso, uma espécie de relação secreta com a 

montanha.  
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Figura 22 - Poterie, tasse et fruits 

 

Seguindo esse caminho, Une Moderne Olympia seria até mais abrangente, 

contendo as maçãs e a própria banhista já em forma de Sainte-Victoire, e ainda mais 

por ser uma referência direta e como que uma resposta de Cézanne a Manet. Todavia, 

não se trata de prender-se à forma apenas, em descobrir a silhueta da montanha nos 

primeiros quadros de Cézanne, como a do abutre em Da Vinci, e procurar o 

correspondente significante, mais interpretações edipianas, como visto anteriormente.  

É na palavra pli (dobra) que incomoda Raymond Jean e na seguinte frase de 

Coutagne que é melhor se ater mais um pouco: 

Assim não haveria separação radical de temas, ou pelo menos a 

separação destes temas (maçãs, nus, montanha...) se inscreve em uma 

intuição primitiva onde uns se compõem com os outros. [...] Toda a 

empresa de Cézanne será posteriormente a separação desse temas... e dos 

sexos, como se a unidade primitiva permanecesse como um mito do qual 

nenhuma obra poderia mais realizar a síntese... (COUTAGNE & ELY, 

1990, pp. 83-84, itálicos nossos, trad. livre). 
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Figura 23 – Édouard Manet: Olympia 

 

 

Figura 24 - Paul Cézanne: Une moderne Olympia 
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O engate da dobra (pli), no plissamento da rocha-tecido, configurando um 

condensado espaço-tempo, presente-passado-futuro, em uma intuição primitiva é o que 

chama mais a atenção. Através deste prisma, Une Moderne Olympia ganha outras 

dimensões, pois está tudo ali, ainda mais se considerada a enigmática ou mesmo irônica 

colocação do próprio Cézanne dentro da obra. Sabe-se da dificuldade de 

relacionamento, incluindo atos de despolimento de Cézanne em direção ao dândi 

Manet. Conta-se que Manet, em um bar parisiense frequentado pelos impressionistas, 

perguntara à Cézanne o que ele enviaria ao Salão de Outono de Paris. Resposta 

imediata: “un pot de merde”.8 E, no entanto, certo dia ele trouxera uma fotografia da 

Olímpia de Manet e dissera à Joachim Gasquet para que ele a colocasse em algum lugar 

em frente à sua mesa de trabalho, para que estivesse o tempo todo à vista. Era o 

respeito de Cézanne em relação à pintura de Manet, à ponto dele dizer que a “nosso 

Renascimento datava dali”, da Olímpia de Manet, pois aquele rosa e branco do quadro 

nos transportava por um caminho que “nossa sensibilidade ignorava” até seu 

surgimento. 

Não era, portanto, o escândalo e o frisson daquele nu não clássico de Manet 

provocado no Salão de Paris que estava em jogo e que atraía Cézanne. Ele percebia que 

naquele quadro, na maneira de colocação daquele rosa e daquele branco sobre a tela, 

criava-se um mundo, germinava-se uma diferença, uma conjunção da dobra temporal 

em uma intuição primitiva, fazia-se um motivo em Manet. Sua própria Moderne Olympia 

era seu diálogo com essa ponta contemporânea da história da arte e sua articulação 

futura do primitivo Cézanne a olhar o motivo revelando-se diante de seus olhos em 

suas múltiplas séries. Coutagne, na citação acima, dirá que o trabalho de Cézanne será o 

de separar os temas inclusos nessa intuição primitiva. No entanto, não é somente uma 

questão de separação, de uma lógica de compartimentalização que se trata, mas de uma 

espécie de aprendizado, de sofisticação da percepção para a captação e expressão dessa 

intuição primitiva, de como se posicionar como vetor nesse processo de invenção.   

                                                
8 Cézanne não enviara o pote, de fato. Ficou a cargo de Piero Manzoni, oitenta anos mais tarde, enviá-lo a uma 
exposição, em sua obra intitulada: “Merda d’artista”. 
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Fazer motivo era a expressão usada por Cézanne e que nada tinha a ver, 

portanto, com a beleza do que era representado, com a qualidade em semelhança da 

representação. Fazer motivo não é representação “bem feita”. Em uma de suas estadias 

em L’Estaque ele escrevera para seu amigo Zola: “Ocupo-me ainda à pintura. – Tenho 

aqui belos pontos de vista, mas que não fazem de fato motivo” (CÉZANNE, 1978, p. 

264). 

Não é tarefa vulgar definir o motivo. Theodore Reff considerava a definição 

de motivo em Cézanne elaborada por Maurice Denis pouco satisfatória e que, embora 

no caminho certo, ainda era tímida (REFF, 1977). Para Maurice Denis o motivo era 

“uma delicada sinfonia de justaposição de tons... ligadas ao suporte lógico de uma 

composição, um plano, uma arquitetura”. Reff acreditava que esta definição era válida 

mais para a última década do pintor, não para o todo, assim, preferia o alargamento do 

conceito dado por Rivière e Schnerb (1978), o que consideravam que o motivo para o 

pintor deveria transformar-se em um perfeito equilíbrio sim, mas não por escolha, por 

eliminação devido a um determinado gosto decorativo. Para eles, o equilíbrio em 

Cézanne reportava-se a um balanceamento entre as partes luminosas e escuras de tal 

forma que sua teoria da esfericidade dos objetos em relação ao olhar atingisse um 

ponto inequívoco, encontrasse sua plena aplicação. Somente assim o motivo poderia 

ser considerado como uma porção da natureza apreendida pelo olhar e se isolando por 

ele mesmo, constituindo um todo que é fragmento. 

Realmente, esta é uma melhor definição. Conecta a convexidade dos objetos 

vista anteriormente à possibilidade de uma relação mais íntima com a natureza, fazendo 

um todo que é fragmento, um movimento de afetar e ser afetado, de dobrar-se e 

redobrar-se, inventando outras dimensões, para além do gosto decorativo. Para usar 

uma fala do próprio Cézanne a Gasquet: “é necessário se adaptar ao motivo. Não 

dobrá-lo, mas se curvar a ele. Deixá-lo nascer, germinar em você” (GASQUET, 1926, 

p. 146). 

Eis o sentido do fazer motivo (em): ser engendrado por uma terra. Só assim 

haverá encontro no coletivo, pelo transindividual: 
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Eu te dizia isso esta manhã, eu preciso conhecer a geologia, como a 

Sainte-Victoire se enraíza, a cor geológica das terras, tudo isso me 

comove, me faz melhor. [...] Entenda-me bem, se minha tela está 

saturada dessa vaga religiosidade cósmica, que me comove, a mim, que 

me torna melhor, ela ira tocar os outros em um ponto de sua 

sensibilidade que pode ser que eles ignorem [...] Eu vi que a sombra da 

Sainte-Victoire é convexa, inchada (GASQUET, 1926, p. 150, trad. 

livre). 

O que é preciso entender é que o geológico, o sentido da terra, não é 

somente o território de Aix ou a localização geográfica da montanha, necessariamente, 

mas é a aglutinação dessa intuição primitiva na Sainte-Victoire, que vai ganhando 

proporções maiores em sua obra, cosmológicas. Deleuze e Guattari descrevem o corpo 

pleno da terra, em L’Anti-Oedipe, justamente como uma unidade primitiva, selvagem de 

desejo e de produção. A terra, eles fazem a ressalva, rodovia é perigosa, única e 

universal, se conecta aos agentes produtivos e suas conexões. Mas, sobre ela, tudo se 

encaixa, se inscreve, tudo é atraído, milagre. O que os leva a afirmar que a terra é o 

elemento de síntese disjuntiva, uma força pura de filiação ou genealógica. Mesmo o 

corpo pleno sendo aquilo que não pode ser engendrado, Deleuze e Guattari dirão que 

“a filiação é a primeira característica de inscrição marcada sobre este corpo.  E sabemos 

o que é esta filiação intensiva, esta disjunção inclusiva onde tudo se divide, mas em si 

mesmo, e onde o mesmo ser está por toda parte, de todos os lados, em todos os 

níveis...” (DELEUZE & GUATTARI, 1972, pp.164, 181, trad. livre). É a diferença de 

intensidade ela mesma. 

É nesse sentido que se pode aventar que a terra se manifesta em diferentes 

dimensões e maneiras em diversos artistas.  
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Figura 25 - Sainte-Victoire por Cézanne 

 

 

Figura 26 - Sainte-Victoire por Renoir  
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Renoir em uma visita a Aix-en-Provence, por volta de 1888-1889, parte com 

Cézanne para pintar ambos a Sainte-Victoire sob um mesmo ponto de vista. Mesmo 

que Renoir tenha trabalhado a montanha com seu estilo característico, apesar da beleza 

contida ali, podendo-se dizer até que ela é fluida, vibrante e “realista”, quando colocada 

lado a lado de uma Sainte-Victoire de Cézanne percebe-se a diferença. E ela não está 

apenas no estilo ou na capacidade representativa, nessa similaridade com o objeto, mas 

naquilo que salta do quadro, na dimensão e importância da montanha, no modo como 

ela se coloca no quadro pelas mãos de Cézanne. Todas as questões com o 

impressionismo, da solidez ao contorno estão ali colocadas. Dirão os curadores da 

exposição sobre a Sainte-Victoire que a Sainte-Victoire de Renoir possui uma vibração 

ondulatória enquanto a de Cézanne é uma massa vibrante. Se por um lado a de Renoir é 

mais sensual, quase uma encarnação, a de Cézanne, ao contrário, chega a ser como uma 

desencarnação.  

Para além de análises mais formais e técnicas, do tipo de pincelada à 

composição perspectiva dos especialistas (LORAN, 1963), a terra de Renoir é mais a 

vida urbana parisiense, na qual sua maestria, sua modulação, se manifesta de forma 

incontestável. A montanha de Cézanne se impõe enquanto potência, separando-se do 

decorativo da cena em seus detalhes, como acontece na de Renoir. A força da Sainte-

Victoire de Cézanne, que pode estar expressa também na forma, mas a ultrapassa no 

que concerne à sensação. A montanha torna-se um campo problemático mais vital, 

mais visceral para Cézanne do que para Renoir que passava uns dias ali em Aix. É Paris 

e sua efervescência mundana que move Renoir e dá potência e brilho aos seus quadros. 

É outro tipo de luminosidade. Ou seja, é preciso mais do que uma análise da forma 

para compreender a sensação, como afetar e ser afetado no processo de composição. 

Esta é uma maneira outra de entender o encarnar-se e desencarnar-se da citação 

anterior.  

E mesmo em fotografia a montanha não se revela com uma tal energia 

quanto a contida nos quadros de Cézanne. Erle Loran percorre, assim como outros o 

fizeram, os vários lugares por onde passou Cézanne, buscando os mesmos pontos de 
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vista e realizando fotos com a intenção de estudos comparativos e análises mais 

detalhadas (LORAN, 1963). Não poucas vezes a proporção da montanha é maior em 

relação à imagem fotográfica, assim como acontecia na comparação com o quadro de 

Renoir. É um fato curioso, o registro da máquina parece falho se comparado ao do 

pintor. E Cézanne queria ser justamente uma espécie de máquina registradora. Venturi 

explica esse fato pela vontade de possessão plástica de Cézanne. Para ele a fotografia 

testemunha o respeito de Cézanne pela natureza, que ao fazê-la maior procurar 

“respeitar os ‘dados’” dela, ele não excluía uma falha, uma reentrância, nada. Após 

compreender esses dados, ele acentuava algo aqui, atenuava outra ali, para imprimir 

energia à matéria e elevá-la até torná-la espírito. Uma vontade de possuir plasticamente, 

como definira Venturi. 

Essa vontade de possessão que se manifesta em Cézanne coincide com o 

gesto que descreve Gasquet em seu texto. Ao encontrar Cézanne, que sorria para ele, 

este ouviria daquele: 

- O sol brilha e a esperança ri ao coração. 

- Você está feliz esta manhã? 

- Eu tenho meu motivo (e junta as mãos). Um motivo, você vê, é isso... 

- Como? 

- Eh, sim... (Ele refaz seu gesto, separa as mãos, os dez dedos abertos, os 

aproximam lentamente, depois os juntam, os comprimem, os fazem penetrar um nos 

outros). Eis o que é preciso alcançar... Se passo um muito alto ou muito 

baixo, tudo está perdido... (GASQUET, 1926, p. 130, itálicos no 

original). 

A descrição de Gasquet do movimento de mãos feito por Cézanne não 

poderia ser melhor. Esticar os dedos, abri-los para ganhar amplitude suficiente para 

apreender um pouco do caos via sensação, uma pequena sensação que seja, eis como 

fazer motivo. No entanto, essa vontade em Cézanne não é para enclausurar, para 

axiomatizar ou codificar a sensação. O motivo não é próprio para codificação, nem é 
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código dado. Ao contrário, serve como descodificador, como provocador de sínteses 

disjuntivas, é aquele que faz modular.  

Deleuze dirá isso com todas as letras quando iguala o Diagrama, definido a 

partir de Bacon, ao Motivo (DELEUZE, 1981). Aliás, após essa equiparação, Deleuze 

traça toda uma discussão sobre codificação, sobre o analógico e o binário, e a relação 

com a arte abstrata, que é muito pertinente para as artes contemporâneas que lidam 

com tecnologias informáticas, e que será retomada mais adiante. Por agora, basta 

apreender o caráter modulador do motivo. A própria Sainte-Victoire, que não por acaso 

virara sinônimo de motivo em Cézanne, por exemplo, exerce essa função de fazer 

modular, é quem propõe uma equação no quadro negro do pintor, uma problemática a 

ser resolvida para além dos clichês, transmite as forças, as sensações que precisam ser 

atualizadas, via modulação das cores no quadro, por isso, sensações colorantes. É o 

próprio ser do sensível em ação, não o ser sensível, isto é, a montanha enquanto objeto e 

o pintor enquanto sujeito. É no intervalo, no encontro entre ambos, que agirá sobre o 

sistema nervoso no momento de colocar as tinhas sobre a tela. Quando Venturi dissera 

que foi a magnitude do horizonte de Aix-en-Provence quem sugeriu a mudança do 

sujeito para o motivo, não há que se duvidar.  

Fazer motivo, portanto, é por em marcha uma modulação, um processo de 

diferenciação, é gerar um E’ na fórmula deleuzeana (E-E’). É neste ponto que o 

domínio expressivo torna-se fundamental. Cézanne sabia perfeitamente disso e por isso 

mesmo repetia com insistência: “não devemos dizer modelar, deveríamos dizer 

modular” (BERNARD, 1978, p. 36) 

A origem dessa constatação e do uso desse termo modulação por Cézanne é 

uma incógnita com múltiplas possibilidades, que vão desde analogias musicais à poesia. 

Gowing lembra que pode ser um pouco de tudo efetivamente (GOWING, 1992). 

Cézanne tocava sua clarineta na juventude nos passeios com os amigos Zola e Baille, 

além de suas cartas iniciais para Zola serem em forma de poemas. Por outro lado, 

Gowing recorda que ele pintara na juventude sua irmã tocando ao piano a abertura 

Tannhäuser, de Wagner. E se houve um compositor que levou a modulação musical ao 



 

 

116 

limite do tonal fora Wagner, há que se reconhecer. A circunferência das tonalidades era 

explorada por Wagner até não se ter noção mais em que tom iniciara e terminara a 

obra, uma harmonia sofisticadíssima e de extrema dificuldade. A conexão com os 

quadros tardios de Cézanne, principalmente da Sainte-Victoire, nesse sentido, é quase 

que imediata. E esta relação com a música pode ir até mais longe, se se traça um 

paralelo com o motivo. O motivo em uma peça musical é o seu coração, vem antes do 

tema, como as quatro notas iniciais da Quinta Sinfonia de Beethoven, para citar um 

exemplo conhecido, um pequeno trecho que provoca as múltiplas variações do todo da 

partitura. Por isso uma pequena sensação é modo de dizer, pois é um condensado 

intenso que faz variar sem limites, um finito ilimitado, para usar um termo caro à 

Deleuze.  Mas, para além da descoberta da origem do termo modulação pelo pintor, é 

interessante também entender como a modulação funciona, como é operada nele. O 

sentido maior da obra de Cézanne estava nesta articulação: sensação-modulação, na 

pintura. 

O antigo tratamento da natureza por luz e sombra não era seu objetivo 

principal, perdera a potência expressiva, tornara-se ilusória. Todavia, passar pela cor era 

inevitável, mas precisava-se ir além. Em uma determinada passagem de seu texto, 

Gowing ressalta que quando um dos visitantes do pintor se espantava em vê-lo pintar 

de verde um muro cinza, ele explicava que se desenvolvem os sentidos da cor não 

somente por seu trabalho, mas também pela razão. Ou seja, havia a necessidade de se 

desenvolver a sensação e o intelectual ao mesmo tempo. É como Gowing definiria a 

lógica das sensações em Cézanne: 

É pela aliança entre as sensações e a inteligência que Cézanne descobre o 

que, para ele, era a realidade pictórica. ‘Não existe linha, não há 

modelado, só há contrastes’ [frase do pintor]. O contraste, a diferença 

entre uma cor e a seguinte, constitui o anunciado pictural essencial e a 

partir de 1890 Cézanne não faz outra coisa. Ele não podia, restringido 

que ele era por sua própria lógica (GOWING, 1992, p. 115). 

 A modulação das cores encontrada por Cézanne operava-se, então, por 

diferença e não por aproximação tonal. Mas é bom não confundir com uma espécie de 
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dialética hegeliana das cores. É uma lógica de organização das sensações pela diferença, 

pelo contraste, daí a dificuldade de equacionar os problemas, afinal harmonizar a 

diferença exige mais. A equação não se resolve por exclusão ou negação, mas funciona 

por aglutinação, por esta diferença e  mais aquela, por síntese que aponta para outras 

diferenças na modulação. Voltando à descrição inicial dos quadros do MASP, em 

especial O Grande Pinheiro, percebe-se essa lógica em funcionamento e que o ponto 

vermelho contrastante no meio do tronco central, quase imperceptível de longe, torna-

se realmente crucial para a composição.  

Cézanne sempre preferiu a palavra interpretação à representação. É da vida 

ela mesma interpretada pelas cores que se trata de expressar. O pintor chega a dizê-lo 

desta maneira à Gasquet: “A cor é biológica, posso dizê-lo.  A cor é viva, torna 

somente as coisas viventes. [...] De toque em toque, assim, a terra revive” (GASQUET, 

1926, p. 119). É um confronto com as cores enquanto material de expressão de mundo 

que estimula a modulação em Cézanne, e não a destreza técnica do trompe-l’œil. Certo 

dia, pintava uma nova aquarela no mesmo gênero das que fizera em Fontainebleau, e 

relatou ao filho: “ela me parece mais harmoniosa, trata-se de estabelecer o máximo de 

relações possíveis” (CÉZANNE, 1978, p. 402). É uma pintura das relações, 

diferenciais. 

A partir de uma série de exemplos, Gowing observa a esse respeito que, de 

fato, as manchas de tinta de Cézanne não representam nem matérias, nem facetas ou 

variações de tintas, ou mais ainda, elas não representam nada em si. São as relações dos 

contrastes, as modulações de uma gama de cor a outra, que propõem “um paralelo à 

apreensão do mundo” (GOWING, 1992, p. 67). Em outras palavras, Cézanne não está 

focado no mundo da representação, o que não o impede de figurar algo conforme suas 

sensações confusas o empurra a fazer, transformando-as em sensações colorantes.  

Paul Klee, em seu célebre ensaio Sobre a Arte Moderna, enfatizava o fato da 

cor, como terceira dimensão da pintura, além da linha e das tonalidades claro-escuro, 

ter características específicas: a) qualidade, na medida em que um vermelho, mesmo que 

com a mesma luminosidade e extensão, sempre será diferente de um amarelo; b) 
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densidade, pois não há somente um valor cromático em jogo, mas ainda um valor 

luminoso a ser considerado; c) medida, já que ainda possui seus limites e contornos, área 

e extensão, enfim, tudo o que pode ser medido na cor. Se, para Klee, a primeira 

dimensão, a linha sozinha, trata unicamente da medida, longa ou curta, angular ou 

obtusa, tudo mensurável, por sua vez, a segunda dimensão, das tonalidades, lida com o 

peso do quadro, com a quantidade de tinta clara ou escura, com a energia tonal de um 

branco concentrado ou difuso, que pode estar em relação a um preto mais ou menos 

carregado, por exemplo. A cor como terceira dimensão é a que tem a capacidade de 

englobar as duas anteriores, pela qualidade em primeiro lugar, depois pela densidade 

que pode proporcionar, e por fim, pela medida já que pode transformar-se em linha 

(KLEE, 1985). São os materiais da pintura para Klee. 

Aí está um meio de entender como pode haver o encontro entre desenho e 

cor via contorno dentro do processo de modulação, a maestria de Cézanne. Basta 

lembrar o relato de Émile Bernard:  

Ele [Cézanne] dizia sempre: O desenho e a cor não são pontos distintos; 

à medida em que pintamos, que desenhamos, mais a cor se harmoniza, 

mais o desenho fica preciso. Quando a cor atinge sua riqueza, a forma é 

a sua plenitude. Os contrastes e as relações de tons, eis o segredo do 

desenho e do modelado (BERNARD, 1978, p. 63. trad. livre). 

  Por outro lado, Erle Loran alerta para o fato de que não se deve ficar 

restrito apenas a esta citação de Bernard, pois pode parecer que Cézanne dá pouca 

importância ao desenho, que este é apenas uma consequência menor no processo. É 

que neste ponto reaparece a questão do contorno: “quando a cor é usada sobre a borda 

de um plano, tornando o desenho indistinto, uma nova linha é sobreposta. Conforme a 

cor torna-se mais intensa, ou mais rica e translúcida, o contorno pode necessitar ser 

alterado, camada à camada” (LORAN, 1963, p. 14). Faz lembrar o quadro da Madame 

Cézanne em Vermelho citado no início, com seus ovais e contornos alterados, tudo em 

harmonia com as cores do fundo e do próprio vestido. Para Loran trata-se de um 

método único de desenvolvimento da linha e da cor simultaneamente, decididamente 
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uma nova abordagem, que lhe permite dizer que é a mais profunda síntese dos 

rudimentos plásticos já vista desde Ticiano e outros coloristas venezianos.  

É a partir do material, portanto, dos rudimentos plásticos, que a modulação 

se realiza. É preciso conhecê-los bem, como Cézanne reportara a Bernard, logo em 

sequencia à citação anterior: “É preciso ser um trabalhador de sua arte, conhecer de 

antemão seu método de realização. Ser pintor pelas qualidades da pintura ela mesma, 

servir-se de materiais rudimentares” (BERNARD, 1978, p. 63). Eis como realizar as 

sensações em toda sua complexidade. Nem só técnica, tampouco só inspiração. É um 

deixar-se perturbar pelo o motivo, para que ele o faça modular, operação somente 

possível com o devido conhecimento dos materiais que tornarão possível a expressão, 

seguindo assim o credo do criador em Klee: não reproduzir o visível, mas tornar visível. 

Mas, não se trata de tornar visível uma forma e sim o trajeto, o itinerário até 

a forma, o processo de formação, adverte Klee. É preciso vislumbra a forma em sua 

gênese, como movimento, não pronta. Seu ser é o devir, ou seja, o ser da forma é devir, 

é formação, e a forma enquanto “aparência é só uma aparência maligna, um fantasma 

perigoso. A forma é fim, morte. A formação é Vida” (KLEE, 1985, p. 60, itálicos no original). 

Melhor seria dizer (in)formation e, realmente, como Klee alerta, cuidar para que se possa 

envolver a extensão do olhar como “um organismo in-dividual”.  

Venturi dirá o mesmo de maneira bem diversa em uma bela passagem em 

que compara Chardin e Cézanne, em relação às naturezas-mortas a partir da Nature 

Morte, de 1890-91, (V. 592):   

Se Chardin tem consciência que seus objetos são humildes, o que lhe 

inspira a compaixão, Cézanne sente que seus objetos são belos, o que lhe 

inspira a alegria. E, para exprimir sua alegria, as frutas, a toalha de mesa e 

o jarro são incidentes: são os amarelos, os vermelhos e os brancos que 

cantam a alegria; seu canto é pleno e solene porque atinge a solidez 

plástica. Se passa aquilo que com efeito a crítica não admite ainda, que a 

alma do artista esteja contida em uma maçã pintada, simplesmente 

porque ela não conhece a alma de uma maçã natural (VENTURI, 1989, 

p. 56, trad. livre).  


