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INTRODUÇÃO:

Esta pesquisa nasce do interesse de investigar o conceito do sublime, desenvolvido pelo filósofo
Edmund Burke (1729-1797) na arte contemporânea, especificamente por meio da análise de
determinadas obras do artista italiano Nicola Samori, reconhecido principalmente pelas inovações e
experimentações técnicas e por estabelecer um elo significativo entre a arte antiga e a arte
contemporânea. O artista, nascido na cidade de Forli, na Itália, em 1977, é formado pela Academia de
Belas Artes de Bolonha, e possui reconhecimento internacional, com participação em importantes
eventos como a 56ª Bienal de Veneza. Suas obras tomam majoritariamente como inspiração a pintura
barroca do século XVII, as quais o artista reproduz fielmente por meio do chiaroscuro, acrescentando
porém uma tonalidade mais acinzentada e, por fim, interferindo de modo definitivo na representação
original, por meio da adição de lacerações e diversas outras técnicas que desfiguram a imagem inicial,
dando-a um novo significado. A pesquisa busca mostrar como, através dessa ressignificação, as
figuras históricas e religiosas passam a se afastar do conceito de beleza, extremamente presente nas
pinturas clássicas e barrocas, aproximando-se mais do conceito de sublime, definido por Burke em seu
livro "Investigação Filosófica sobre a Origem de Nossas Ideias do Sublime e da Beleza".

METODOLOGIA E DISCUSSÃO:

A Pesquisa se concentrou em um primeiro momento na definição do conceito de sublime, que aparece
pela primeira vez por meio do filósofo Longino no livro do Do sublime, datado do século 1 d.c, que se
tratando da arte poética, utiliza-se do sublime para se referir às experiências capazes de elevar o ser
humano a um estado de êxtase gerado por meio do choque e da surpresa. Uma das características
essenciais do sublime para o filósofo é a grandeza, seja de autenticidade, comoção ou elevação
(ACHLEI, 2020). Tal característica estará presente nas teorias do sublime de diferentes pensadores,
como Edmund Burke, Kant e Schiller. O filósofo irlandês Edmund Burke, influenciado pelo empirismo
inglês, busca em seu livro Uma Investigação Filosófica Acerca da Origem das Nossas Ideias do
Sublime e do Belo, publicado em 1757, compreender por meio de respostas fisiológicas os princípios
do gosto estético. Para Burke, o espírito humano necessita de um sentimento de dor ou prazer para se
comover, estando em um estado de indiferença e tédio na ausência dos mesmos. É a partir da
compreensão dessa necessidade que se baseia a formulação da teoria estética de Burke, que coloca o
belo – que deriva do prazer –, como oposto ao sublime – que provém de idéias de dor. A Beleza é
considerada por Burke como o conjunto de qualidades capazes de despertar o amor (contentamento)
ou alguma paixão semelhante, estando sempre relacionada ao sentimento de prazer. Já o sublime,
como categoria contrária ao belo, é definido como
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tudo que seja de algum modo capaz de incitar as idéias de dor e de perigo, isto
é, tudo que seja de alguma maneira terrível ou relacionado a objetos terríveis
ou atua de um modo análogo ao terror (BURKE, 1993, p.48)

Ao fazer tal constatação, Burke amplia a compreensão do sublime para além da grandiosidade e da
elevação propostas por Longino, relacionando-o também ao terror e ao medo. Em sua visão, o sublime
gera no ser humano um estado de “deleite”, que é definido como um prazer vinculado à ideia de dor,
sendo diferente do prazer positivo que é causado pelo belo. Esse sentimento é resultado da
constatação da própria segurança do indivíduo mesmo face a uma ameaça capaz de gerar terror e
medo, o que é, segundo Burke, a mais forte emoção que o espírito é capaz de suportar por estar
diretamente ligada a um instinto de autopreservação (BURKE, 1993). Para Burke, é por meio da
simpatia que nos imaginamos no lugar do outro, sendo também afetados por suas dores, sentindo até
deleite, pela constatação de que ele ocorre a outro e não a si mesmo. O maior exemplo disso é que
nos agrada ler tragédias ou ver obras que retratam o sofrimento. Entretanto, Burke não considera
possível essa intensidade de sentimentos por meio da arte, pois os objetos de arte já pressupõem uma
natureza ficcional, o que torna a reação do observador menos intensa do que, por exemplo, perante ao
sublime na natureza. Por esse motivo, outros filósofos posteriores a Burke como Schiller e Lyotard
também foram importantes nesta pesquisa por tratarem do sublime na arte, que foi deixada de lado por
Burke.

Para traçar um elo entre o sublime e a produção de Samori analisei 11 obras do artista, sendo 10 delas
pinturas e apenas 1 escultura, produzidas no período de 2008 a 2019, seleção que se deu após uma
extensa pesquisa iconográfica na internet. Busquei encontrar uma conexão entre esses trabalhos e
sentimentos como o medo, a morte e a solidão, fontes do sublime segundo o filósofo. Nessa seleção
priorizamos uma narrativa cronológica, iniciando com uma pintura do início da carreira de Samori, e na
sequência obras que representam a maior parte de sua produção e cujas características interessam
mais à essa pesquisa. Por fim, as últimas obras analisadas visam mostrar produções mais recentes do
artista, que englobam novas técnicas e representam desdobramentos de seu trabalho nos últimos
anos. Para este resumo, discutirei brevemente três trabalhos, tomando-os como exemplos dos
procedimentos adotados. Um dos temas centrais na obra de Samori é a representação do corpo e da
pele, que são construídos e em seguida parcialmente avariados ou destruídos. Ele afirma em uma de
suas entrevistas que seu interesse é revelar o interior da pintura e as primeiras pinceladas por meio da
remoção do que ele chama metaforicamente de pele (camadas de tinta). De acordo com o artista, ele
tenta acelerar o processo de degeneração das imagens, tornando-as visivelmente frágeis, como se as
figuras estivessem prestes a se extinguir (SAMORI, 2021). Uma das obras analisadas, em que essas
características se fazem evidentes, é Lienzo (fig. 1), exposta no pavilhão italiano da 56ª Bienal de
Veneza.

Figura 1 - Nicola Samori, Lienzo, 2014. Óleo sobre mesa, 70 × 200 × 73 cm.

Fonte:Google Arts&Culture1

1 Disponível em: https://artsandculture.google.com/asset/lienzo-nicola-samor%C3%AC/aQEGwVQBWNHvFw?hl=it. Acesso em: 25 jul. 2022.
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O corpo pintado na obra é o de Jesus Cristo, que foi reproduzido cuidadosamente da obra de Philippe
de Champaigne, Cristo Morto (1654), apenas acrescido de tonalidades mais cinzas. A pintura foi
realizada sobre uma grossa camada de pigmento preto a óleo, o que fez com que a camada externa
secasse antes que a interna. Esta técnica, de acordo com o artista, se assemelha com o pintar sobre a
pele humana pois a superfície torna-se maleável, exigindo cuidado extremo para não furar a película
externa e alcançar o interior da pintura. Após estar superficialmente seca, o artista retirou a camada
exterior com uma barra de metal, puxando-a para baixo, fazendo com que metade do corpo
representado fosse destruído, formando um acúmulo de material na parte do meio da obra. De acordo
com Samori, o título Lienzo faz referência a uma mortalha, pois, para ele, o corpo destruído se torna ao
mesmo tempo pele e mortalha, já que a parte da pintura que foi retirada assemelha-se a uma espécie
de pano que cobre o corpo, como uma mortalha, mas sendo metaforicamente a própria pele de cristo.
As feridas presentes nas mãos e nos pés do corpo representado de Cristo são perfurações reais da
superfície da pintura, que o artista realizou com os dedos. Samori considera que a violência que impõe
às figuras não é um ato de iconoclastia, colocando-se na verdade como um iconófilo que acredita no
poder das imagens assim como em sua atemporalidade. Por isso, utiliza-se de imagens do passado
como meio para a produção de novas figuras.

Interessa-me expor essas “feridas” nas costelas de Cristo, para deixar claro que
entre representar uma ferida e ferir o material, existe uma passagem
intermediária, que é a de ferir a imagem sem ser iconoclasta. (SAMORI, 2021,
tradução nossa)

A obra Lienzo foi por ele escolhida para ser o centro de sua exposição na 56ª Bienal de Veneza por
representar uma síntese entre sua busca por códigos antigos e a transformação dos mesmos por meio
da experiência informal da pintura gestual e material (SAMORI, 2021). As outras duas pinturas
presentes na exposição, Il cavacarne (fig. 2) e Il punto acerbo (fig. 3), que se encontravam nas paredes
paralelas à Lienzo, também se apropriavam de pinturas antigas, reproduzindo respectivamente
Maddalena penitente (1660-1665) de Luca Giordano (1634-1705), e possivelmente São Sebastião de
José de Ribera (1591-1652). Na primeira obra, a figura é parcialmente ocultada por uma espécie de
semicírculo preto, formada a partir da mesma técnica utilizada em Lienzo, com uma espécie de osso
que encontra-se pendurado no centro. Já na segunda obra, as flechas pintadas por José de Ribera são
substituídas por outros objetos desconhecidos, que perfuram verdadeiramente a superfície da pintura,
enquanto o rosto do santo é coberto por uma mancha preta. Em ambas as obras o motivo religioso
original se perde pela ocultação do rosto e do entorno, dando lugar a representações nebulosas de
corpos que contém lacerações e intervenções visíveis na superfície. Essas obras, além da importância
dentro do cenário artístico, também representam uma síntese entre diversos procedimentos que estão
presentes em grande parte dos trabalhos de Samori.

Figura 2 - Il cavacarne, 2015.  Óleo sobre cobre, 202 x 152 cm.

fonte: dark art and craft2

2 Disponível em: https://darkartandcraft.com/blogs/news/nicola-samori-dark-baroque. Acesso em: 25 jul. 2022
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Figura 3 - Il punto acerbo,  2015. Óleo sobre madeira, 202 x 152 cm.

fonte: contemporary art issue3

CONCLUSÕES:

Por meio da pesquisa do conceito do Sublime de Burke e de outros filósofos ficou evidente para mim
que diversas conexões podiam ser estabelecidas entre o sublime e a arte contemporânea. Tal análise
se dá não por uma completa concordância com todos os pontos tratados por esses filósofos, uma vez
que as teorias discordam entre si, mas por uma afinidade com as ideias centrais. Burke, assim como
diversos outros filósofos, busca investigar as possíveis causas dos sentimentos gerados pela fruição
visual, sendo suas ideias de extrema importância para teoria estética, por tratar de questões como a
dor e o prazer, a morte e o medo, através de um viés estético. Como o primeiro filósofo a colocar o
belo e o sublime como opostos, Burke define-os a partir de sua origem: enquanto um nasce do prazer,
o outro nasce da dor. Foi por meio desse elemento chave que busquei compreender as obras de
Samori. Ao suscitar imagens que remetem à fragilidade humana, Samori torna possível esse
sentimento, que de acordo com Burke, remete diretamente a nosso instinto de autopreservação, por
trazer representações que estão ligadas a ideia de medo: medo do corpo, da morte e dos homens
(SAMORI, 2012). Suas obras expõem de forma metafórica elementos negativos da existência humana,
uma vez que a violência do procedimento representa uma violência imposta ao corpo ali figurado.
A ressignificação das figuras se faz presente em sua obra dando a ver que algo foi perdido em seu
processo de produção, por meio de uma ação violenta e destrutiva, ele torna o mistério um dos
elementos principais de sua obra. A relação entre um conceito estético do XVIII e a produção de um
artista contemporâneo demonstra a importância do sublime enquanto categoria estética das artes
visuais. Apesar de todas as limitações determinadas pelo período em que foi escrito, tal conceito
permanece até hoje atual, sendo objeto de pesquisa para diversos pensadores e artistas que atuam
em sua atualização. Entretanto, pela análise de obras torna-se visível que há diversas questões que
perpassam a produção de Nicola Samori que não poderiam ser completamente abarcadas pelo
Sublime de Burke, que leva em conta apenas o aspecto fisiológico. Diversas outras questões, como as
do legado da história da arte, da tradição, da religiosidade e espiritualidade estão presentes em seu
trabalho, sendo seu caráter sublime, capaz de evocar sentimentos profundos por uma constatação da
fragilidade humana, apenas uma das possíveis leituras acerca de sua obra. Foi nela que me concentrei
para realizar esta pesquisa pois acredito ser o elemento mais impactante de sua obra, que se faz
evidente logo ao primeiro contato, pois, mesmo para o observador que desconhece os temas e
técnicas utilizados, suas obras transmitem uma potência representativa que se dá principalmente por
seu caráter sublime.

3 Disponível em: https://www.contemporaryartissue.com/nicola-samori/. Acesso em: 25 jul. 2022
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