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RESUMO:  

Nesse trabalho trazemos um estudo iconográfico dos nus femininos sentados de George 

Bellows. O recorte é a própria produção do artista, ou seja, as nova obras em que o tema é o nu 

feminino sentado, sendo elas: Nude Girl, Miss Leslie Hall (1909), Nude Girl With Parrot 

(1915), Torso of a Girl With Flowers (1915), Nude Girl With Fruit (1919), Nude With White 

Shawl (1919), Nude With Red Hair (1920), Nude With Fan (1920), Nude With Hexagonal Quilt 

(1924) e Two Women, de 1924. Nossa intenção aqui é compreender melhor a construção do 

corpo feminno na obra de Bellows, e para isso analisamos formalmente essas obras, bem como 

suas motivações, seus temas, e a vida de George Bellows no que tange sua produção de nus.   

PALAVRAS-CHAVE: George Bellows, nu feminino, arte estadunidense, Ashcan School.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT:  

In this work, we do an iconographic study of George Bellows`s female seated nudes. The 

subject is the artist`s own production of seated nudes, them being Nude Girl, Miss Leslie Hall 

(1909), Nude Girl With Parrot (1915), Torso of a Girl With Flowers (1915), Nude Girl With 

Fruit (1919), Nude With White Shawl (1919), Nude With Red Hair (1920), Nude With Fan 

(1920), Nude With Hexagonal Quilt (1924) e Two Women, de 1924. Our purpose here is to 

understand better the female body construction in Bellows`s work, and for that we analyse the 

pieces in a formal way, as well as it`s motives, it`s themes, and George Bellows`s life in what 

concerns his production. 

KEY-WORDS: George Bellows, female nude, U.S. art, Ashcan School. 
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I INTRODUÇÃO 

 

Pensar a arte por si só exige um comprometimento e uma imersão no mundo imagético 

que não perpassava a minha realidade. A arte era sempre um resultado, uma resposta, uma 

consequência; era sempre explicada em razão de, como exemplo de. Com muitos conflitos, 

muitas inseguranças, muitas dúvidas e muito trabalho a ser feito, escolhi por um caminho em 

que a arte se basta; sem subterfúgios, sem justificativas. Nosso pilar principal – aquele Jorge 

Coli já falava em O corpo em Liberdade e O que é arte – é confronto com a arte, o olhar, o 

deixar se envolver. O contato primário com a fonte é necessário para que uma interpretação 

inédita, nova e fresca seja possível; mas é igualmente necessário que reconheçamos o olhar de 

quem não se despe de sua própria bagagem e não se dilui na farsa da imparcialidade. 

Alguns pontos importantes para nos conhecermos e nos compreendermos melhor é 

entender como essa pesquisa nasceu, o porquê de sua existência, e suas limitações (que não são 

poucas), afinal nosso objeto é um recorte da obra de George Bellows, um pintor estadunidense 

que viveu entre os séculos XIX e XX –  física, temporal e conceitualmente distante da nossa 

realidade de brasileiros do século XXI. Assim, já me apresento de cara, para que você, leitor, 

faça seus próprios julgamentos e suas próprias interpretações das minhas limitações. Minha 

formação é em Ciências Sociais, e apesar da distância desse campo atualmente, é esse campo 

que ainda me faz ver o mundo, porque não apenas minha graduação foi em Ciências Sociais, 

mas o meu ambiente familiar sempre foi e é de muita discussão sociológica, e assim eram (ou 

são, diriam alguns) as minhas lentes. Ao adentrar o mundo da história da arte, me deparei com 

um novo mundo, novas normas, novas lentes, novos paradigmas e uma gama de autores 

relegado ao desprezo quando até então eram basilares para mim. Percebi rapidamente que o 

contexto histórico-social seria importante sim, mas em segundo plano, e o que devia saltar aos 

olhos era a obra.  

Como uma forma de me desculpar, mas também de me justificar e tentar de forma sutil 

dar vazão a esse impulso de ver com olhos de socióloga, me valho da postura de Beatrice 

Joyeux-Prunel, quando ela diz que  

Assumo antecipadamente o que é comumente percebido pelos historiadores da 

arte como uma farsa: um artista não cria apenas para criar, seu trabalho 

constitui uma posição em um espaço social concreto. [...] Estou convencida de 

que a sociologia, que torna possível entender as situações dos artistas e suas 

razões para agir ou reagir como eles fizeram, ilumina a compreensão das obras. 
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 Me permitirei uma ou outra andança pelo mundo da sociologia, mas tenho claro para 

mim (e espero que para você, leitor), que não é esse o foco aqui. Entendo que a sociologia pode 

sim me ajudar a entender os porquês do pintor, uma vez que o contato direto é claramente 

impossível, mas deixaremos os psicologismos para o campo que lhe pertence. A compreensão 

sociológica, no entanto, nos permite compreender um contexto e fazer as chamadas “educated 

guess”, ou os palpites acurados, de formas mais embasadas e congruentes. Volto a reiterar que 

esse não é o ponto aqui, mas beiraria estapafúrdio negar essa origem e voz que tenho em mim 

muito alta. 

Me sinto confiante de que meu trabalho é uma longa experiência multidisciplinar, não 

há como não ser. Mas tenho também confiança em meu leitor. E como em sã consciência uma 

socióloga por formação acadêmica e de vida veria a arte com independência das estruturas e 

dos estigmas sociológicos, foi apenas uma das dúvidas e limitações das várias que qualquer 

pesquisa oferece. Ao encarar a obra, mergulhar no mundo do artista, ver e criar relações 

imagéticas, ao me sentir mais à vontade para experienciar, e criar vínculos com a obra, comecei 

a ver a arte como uma esfera independente, que está sim interligada a outras esferas, mas que 

não é subjugada ou ainda vista apenas como uma consequência das macroestruturas. Foi um 

caminho reverso em relação aos meus colegas, e também um trabalho penoso, já que a pesquisa 

e a recorrente falta de bibliografia eram um martírio para quem estava acostumada a ter textos 

conceituais como sua fonte primária. Nessa nova empreitada, a imagem é o meu norte – e isso 

também traz uma série de outras complicações, inclusive questões pessoais, já que me 

demandava acessar informações e sensações há muito silenciadas.  

O mundo de George Bellows nem sempre se apresentou para mim de forma clara e 

objetiva. O fato de ser um artista estrangeiro, com boa parte de sua obra em coleção particular, 

era um percalço dado, além do fato de outros pares olhares sempre o colocarem como uma 

dúvida sobre a viabilidade do trabalho. E isso colocava em cheque nosso principal pilar, já que 

o “olhar a obra” seria turvado pelos contratempos físicos. Além é claro da relação de amor e 

ódio que se apresenta em tudo com o que passamos tempo demais. Muitas vezes as obras dos 

contemporâneos de Bellows me cativavam mais, como o xará e amigo George Luks, que com 

suas cores dramáticas e seus temas fortes, sempre me demandava um segundo a mais em sua 

obra. Mas aquelas mulheres de Bellows, há tanto silenciadas, gritavam pela minha atenção.  

No começo da pesquisa, eu vinha de uma rápida empreitada sobre a famosa obra de 

John Singer Sargent, Madame X, a questão do olhar masculino sobre o corpo feminino e a 

repercussão possível. George Bellows chegou na minha vida tardiamente, e não foi um daqueles 

amores de longa data, mas cativou meu olhar quando me deparei com a obra Nude Girl With 
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White Shawl. Daí em diante, uma questão sempre pairava nos meus questionamentos: um nu 

sentado, figurativo, estava sendo produzido na mesma época (no caso, mais de dez anos depois) 

de uma obra como Les Demoiselles d'Avignon (1907), de Picasso. É claro que as comparações 

entre as duas obras são, senão insustentáveis, frágeis; mas a versatilidade e a vastidão do 

entresséculo ganharam meus intermináveis questionamentos. E aquela mulher em NGWWS 

construiu em minha mente uma vigorosa curiosidade, que mais tarde (eu iria perceber) só criaria 

mais dúvidas, e abriria portas que eu não conseguiria fechar.  

Nesse estudo abordamos nove obras do pintor George Bellows, sendo todas atreladas à 

iconografia do nu, em que as modelos se apresentam sentadas. Por nu, definiremos, 

arbitrariamente, o corpo que se revela com pelo menos uma das partes sexuais à mostra ou os 

seios – ou um dos seios. As nove obras foram assim definidas por estarem de acordo com a 

definição acima e por serem as obras à que tivemos acesso até a confecção desse trabalho. Não 

pretendemos aqui um estudo de toda arte bellowsiana e muito menos toda a arte americana: 

mas estas serão sim importantes para uma análise contextualizada, iconográfica, e que seja 

também comparatista, levando em conta a produção da época e dentro do círculo de bagagem 

imagética presente no final do século XIX e XX.  

A história da arte embora sempre se apresente como multidisciplinar, poucas vezes se 

realiza como tal. E como já foi ditto, pretendemos abarcar como essas diversas esferas 

entrecruzam entre si, já que nenhuma se sustenta sozinha. Porém, iniciamos nosso trabalho com 

algumas questões norte: como o corpo feminino é representado – e visto? Como se constrói a 

imagem da nudez feminina, principalmente em solo estadunidense? Como George Bellows 

apreende a nudez feminina? A nudez feminina aqui se direciona para o olhar e deleite 

masculino? Esses corpos femininos se expõem enquanto corpos sexuais, ou ainda, o retrato dos 

corpos femininos tem como objetivo o apelo sexual aos olhos de seu público? Para 

compreendermos e respondermos nossas questões primárias e secundárias, é de extrema 

necessidade que nos atentemos a que o conceitos como “nu” e “feminilidade” se refere, e como 

George Bellows se apresenta nessa cena.  

A compreensão do corpo humano, do delineado, das luzes e cores do corpo, da anatomia, 

dos pelos, era muito valorizada pelos pintores de academia por três grandes questões: a 

aspiração à temas tidos como superiores, tais como batalhas e cenas históricas e, 

consequentemente, a compreensão do corpo (principalmente masculino era imprescindível); a 

retomada da antiguidade clássica no final do século XVIII pelo neoclassicistas, que tinha como 

ápice a perfeição corporal; e, por último, a representação de alegorias e temas religiosos. 

Interessante repararmos a representação dos corpos masculinos, como em O juramento dos 

Horácios (1784), de Jacques Louis David, em que o traçado, o desenho dos músculos, é de 

extrema importância para a concepção da assertividade e vigor masculino.  
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Já as mulheres do lado direito da obra se mostram complacentes, languidas e movidas pela dor. 

Ambas figuras (homem e mulher), no entanto, tem a cor submetida à linha e ao desenho, mas 

mais do que isso, David compõe corpos idealizados, sem a mácula do tempo, da vivência e do 

mundo real. Exemplos como esse, nos impele a pensar como e se teria o corpo feminino o 

mesmo tratamento por parte de Bellows.  

Entendemos que a compreensão e a representação do corpo estão intimamente ligadas 

à categorias sociais e acepção de como o corpo humano se estabelece enquanto meio de 

comunicação que desperta e constrói valores, julgamentos e dominação. Contudo, 

entenderemos essa análise enquanto uma demanda da obra de arte, e apenas enquanto uma 

necessidade para compreender a obra e/ou artista. Assim, delineamos um aspecto do nosso 

método que deverá balizar todos os outros métodos utilizados: a obra deve ser nosso objeto 

primário e só então partiremos para outras esferas, afim de voltarmos o nosso entendimento 

para a obra em questão. Dessa forma, nossa metodologia será abrangente e não excludente, 

partiremos de uma análise formal, mas também abarcaremos uma análise de contexto e 

comparações com obras contemporâneas aos objetos principais e também obras que extrapolam 

o tempo da produção de George Bellows. Acreditamos que, ao contrário de Heinrich Wölfflin, 

não podemos determinar um estilo pelo desenho de uma simples narina1 - até porque não é 

nosso objetivo determinar estilos e encarcerar obras e artistas. Assim, é importante destacar que 

as imagens serão nossa fonte primária e, os textos, nossos auxiliares.  

                                                 
1 WÖLFLLIN, Heirich. Conceitos Fundamentais da História da Arte. P. 2.  

 

Figura 1 O Juramento dos Horácios. Jacques-Louis David. 1784. Óleo sobre tela. 330cm X 425cm. Museé du Louvre. 
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O olhar será nosso guia, deixando a imagem no cerne da questão. A bibliografia, as 

citações, as informações técnicas históricas e artísticas serão complementares para nossa 

compreensão, mas não serão, até por motivos de inacessibilidade, nossos pilares – como 

dissecaremos mais a frente no tópico Limitações. Aqui desvendo meu processo de confiar no 

meu olhar, de compreender que o que muitos chamam de intuição pode ser o processo 

epistemológico da própria imagem e de suas interpretações, e por isso deixamos claro que uma 

outra compreensão é possível, e não só possível como necessária para a construção do 

conhecimento e para a dialética da vida. As informações adicionais e contextuais enriquecem 

um trabalho, e nos possibilitam enxergar a arte por um viés abrangente. Mas a arte se sustenta 

por si só e aos obscurantistas, aos que preferem ocultar a desvelar, oferecemos nosso mea culpa, 

mas a simplicidade será o nosso caminho, com a poética que o assunto nos permite. Tentaremos 

não nos esconder atrás de um suporte teórico, social ou político, para legitimar a arte ou o nosso 

estudo. Onde talvez muitos esperem de nós um caminho intricado, com grandes citações e 

formulações filosóficas, seremos arte e simplicidade.  

Pelo nosso caminho perpassa a arte estadunidense, que por algum bom tempo, sendo 

causa do processo de colonização, foi centrada na arte europeia. Por questões práticas e de 

intensa hierarquização da sociedade, o retrato era o carro chefe da arte produzida em solo 

estadunidense, pois era um objeto não apenas de fruição artística, mas, prioritariamente, de 

distinção, retratando os personagens mais relevantes da comunidade local. Ademais, a arte 

estadunidense levou um tempo até firmar voo solo, e o que era considerado feio e 

hierarquicamente menor, era normalmente inapropriado para pintores das belas artes e 

normalmente ficava confinada a caricaturas e ilustrações, e é daí que surge George Bellows e 

muitos dos seus contemporâneos e membros da Ashcan School.  

 

1.2 Limitações e percalços 

Como em sã consciência uma socióloga por formação acadêmica e de vida veria a arte 

com independência das estruturas e dos estigmas sociológicos, foi uma dúvida que 

incessantemente me ocorria. Ao encarar a obra, mergulhar no mundo do artista, ver e criar 

relações imagéticas, ao me sentir mais à vontade para experienciar, e criar vínculos com a obra, 

comecei a ver a arte como uma esfera independente, que está sim interligada a outras esferas, 

mas que não é subjugada ou ainda vista apenas como uma consequência das macroestruturas. 

Foi um caminho reverso em relação aos meus colegas, e também um trabalho penoso, já que a 

pesquisa e a recorrente falta de bibliografia eram um martírio para quem estava acostumada a 

ter textos conceituais como sua fonte primária. Nessa nova empreitada, a imagem seria meu 
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norte – e isso também traz uma série de outras complicações, como questões pessoais, já que 

me demandava acessar informações e sensações há muito silenciadas.  

Com essa formação em sociologia, admitimos que a resistimos diariamente à tentação 

de não partir da compreensão social para a obra. Ao contrário de Arnold Hauser, que levanta a 

possibilidade da arte ser apenas um “mero meio de observação e conhecimento [...] sem 

significado em si, e que serve apenas a um meio de atingir um fim”2, buscaremos um caminho 

límpido e através de uma conversa franca com as obras, permitindo-as em nossa intimidade e 

nos permitindo compreender as obras em suas especificidades. Outro ponto a destacar é o nosso 

voo amplo. Entendemos que muitas vezes a especificação possa ser o rumo tomado, mas cremos 

que o olhar mais panorâmico é o nosso voo, porém sem esquecer da linha que segura a pipa, 

que, no nosso caso, é a obra.  

O mundo de George Bellows nem sempre se apresentou para mim de forma clara e 

objetiva. O fato de ser um artista estrangeiro, com boa parte de sua obra em coleção particular, 

era um percalço dado, além do fato de outros olhares sempre o colocarem como uma dúvida 

sobre a viabilidade do trabalho. E isso colocava em cheque nosso principal pilar, já que o “olhar 

a obra”3 seria turvado pelos contratempos físicos.    

Vemos como algo primordial para a relação de autora-leitor (a), a honestidade e o jogar 

luz onde normalmente nos obscurecemos, como a escolha do objeto e onde eu me situo em 

relação à ele. Nos fazermos claras, ainda que poéticas. Para nos valermos de Nietzsche4, ao 

falar da “descoberta” da nova faculdade por Kant, esperamos nos fazer sensível, mas esperamos 

que nossos devaneios não se tornem mais um  “ostensivo luxo de pensamentos obscuros e de 

linguagem confusa até fazer incompreensível a jocosa tolice”5. Para nos fazermos ainda mais 

claras e compreensíveis, entender essa jornada, ainda que brevemente, nos parece interessante. 

Vínhamos de uma mudança brusca de rápida empreitada com a famosa obra de John 

Singer Sargent, e a questão do olhar masculino sobre o corpo feminino e a repercussão possível. 

George Bellows chegou na nossa vida tardiamente, e não foi um daqueles amores de longa data, 

mas cativou nosso olhar quando nos deparamos com a obra Nude Girl With White Shawl. Daí 

em diante, uma questão sempre pairava nos nossos questionamentos: como um nu sentado, 

figurativo, estava sendo produzido na mesma época (no caso, mais de dez anos depois), em 

                                                 
2 HAUSER, A. História Social da Literatura e da Arte. São Paulo: Mestre Jou. 1982. P. 900.  

 
 
4 E que a ironia do uso de alguns nomes já vulgarizados para validar argumentos nos seja perdoada. 
5 NIETZSCHE, Friedrich. 2001. P. 11. 
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uma obra como Les Demoiselles d'Avignon (1907), de Picasso? 

 

Figura 2 Les Demoiselles d'Avignon. Pablo Picasso. 1907. Óleo sobre tela. 243,9cm X 233,7cm. Museum of Modern Art, MoMA. 
New York 

. 

É claro que as comparações entre as duas obras são, senão insustentáveis, frágeis. Mas a 

versatilidade e a vastidão do entresséculo ganharam nossos intermináveis questionamentos. Ao 

longo da pesquisa, veremos que não precisávamos atravessar o Atlântico para ver tamanha 

diversidade, já que Arthur B. Davies estava produzindo coisas similares em território 

estadunidense. E essas ideias foram os germes das nossas indagações de um campo ainda pouco 

explorado se comparado a nomes como Picasso. 

Assim, de certa forma, nos colocamos aqui, no papel de escovar a história a contrapelo, 

como diria Benjamin6. Não que Bellows e os Ashcanners sejam os derrotados, mas muito 

certamente foram largados à margem da pintura pictorialista. Mas sem o lamúrio de quem não 

ganha, aqui iremos olhar a obra. As nove obras não serão coadjuvantes de suas próprias 

histórias, elas mesmas contarão aquilo que querem mostrar, o que certamente não é cristalizado 

e marcado a fogo – cada interpretação tem seu lugar e seu espaço no mundo, e não esperamos 

que as obras se resumam a apenas algumas páginas. Com isso em mente, um outro problema se 

colocou no nosso caminho. Além da minha formação em sociologia, as obras que escolhi eram 

fisicamente inacessíveis – um ponto questionado sobre o meu projeto de mestrado. Sem 

financiamento para bolsas sanduíches e/ou visitas técnicas aos Estados Unidos, esse foi um 

empecilho que já estava nos planos (ainda que houvesse esperanças de algum fomento de 

                                                 
6 BENJAMIN, Walter. 2008. P.225. 
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agências financiadoras de pesquisa). Por isso, escolhi um viés de estudo nao ortodoxo e mais 

iconográfico.  

Outro ponto que se revelou mais tarde, no decorrer da pesquisa, foi o fato de todas as 

obras de nu feminino sentado estarem em coleções particulares. Ainda que o fomento fosse 

possível, o acesso a essas obras especificamente seria bem mais complicado, e demandaria um 

trabalho que não seria possível financeiramente e temporalmente para uma pesquisa de 

mestrado. Por isso, fiz com que esse estudo demandasse pouco acesso a bibliotecas e acervos, 

escolhendo me basear na literatura disponível (que também não é abundante) e compus esse 

estudo baseado na icnografia das imagens, na comparação e na descrição das imagens. O 

contato com algumas obras de George Bellows foi possível devido a um esforço pessoal e 

familiar, custeando viagens e uma bibliografia estrangeira. Algumas das obras que encontrei 

pelo caminho trato aqui, mas boa parte do meu contato foi com as paisagens que Bellows 

compôs. Ainda assim, considero extremamente pertinente e excitante o meu contato ao vivo 

com as obras do pintor que estudo – ver ao vivo coisas que tao longe de mim temporal, física e 

contextualmente foi um lembrete e uma luz de que há algo que compartilhamos. 

Uma outra limitação, mas essa facilmente ajustada, foi como apresentar esse trabalho 

dentro de um departamento de História.  Eu sempre quis que esse estudo fosse parte do 

departamento de História,  ao meu ver, a relevância desse trabalho era histórica, ainda que 

fontes7 e documentos não fossem parte essencial do trabalho. E fazer com que esse trabalho 

fosse aceito na comunidade historica e ainda assim não fazer das imagens apenas apêndices no 

trabalho foi um empecilho (contornado, preciso dizer) logo no começo. 

Uma outra situação conflituosa foi o meu lugar de fala (para usarmos o termo em voga). 

Sociologicamente, a pessoa por trás do trabalho importa. E, como já falamos, meu esteio 

sociológico não me deixa fugir de tal responsabilidade. Como Linda Alcoff belamente coloca 

em seu artigo The Problem of Speaking for Others (1992), quando falamos sobre o outro de 

certa forma implicitamos sobre os desejos, as vontades e acabamos por definir quem eles são8. 

No artigo, Alcoff versa principalmente sobre a dualidade privilegiado/subordinado, o que 

claramente não é a situação aqui. George Bellows não tenha sido parte da esfera artística 

dominante e talvez não tenha hoje o reconhecimento que muitos de seus pares tem, mas sendo 

Bellows um homem, branco de classe média, estadunidense, filho de construtores, e parte de 

uma família fortemente cristã, muitos o colocariam em uma posição privilegiada em relação a 

                                                 
7 As fontes que trago nesse estudo são fontes secundárias, de cartas e comentários que chegaram até mim 
atravéda bibliografia disponível. 
8 P. 9. 
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mim. Privilegios a parte, sinto que devo ao leitor, lembra-lo de da minha responsabilidade 

enquanto pessoa que fala sobre.  

Uma mulher, do final do século XX, brasileira, falar de uma realidade totalmente alheia 

a ela é, no mínimo, curioso. Um sociólogo que me foge o nome agora uma vez disse que nós 

sempre estudamos a nós mesmos – então por que? O interesse pelo entresseculos como já 

coloquei sempre foi forte em meu peito, principalmente pela capacidade de abarcar o 

contraditório. A parte estética também sempre me aguçou o olhar – via beleza naquelas formas, 

naquelas vester, naquelas cores. A cultura anglo-saxã sempre foi presente em minha vida, seja 

através da língua, de musicas, da mitologia nórdica, dos filmes. Olho para o lado e tenho certeza  

de que não estou sozinha, muitos de meus pares também sentem tal interesse. A colonização 

europeia e estadunidense (no ultimo caso, culturalmente) foi efetiva e consistente. Há também 

questões ainda mais pessoais que sempre me instigaram esse interesse.  

Mas mais do falar de uma pessoa com uma realidade totalmente diferente, irei falar da 

representação da mulher em seus quadros. Mulheres que nunca conheci, mulheres cujas 

realidades so divide comigo a “dor e a delicia de ser o que é”, e para continuarmos com Caetano9 

“não me venha falar da malícia de toda mulher”, por que nem toda mulher é maliciosa, e nem 

todas as malícias são as mesmas.  

Inúmeras fontes argumentaram, nesse século, que a neutralidade do teórico (ou 

acadêmico) não pode, nunca mais, ser defendida, nem por um momento. As 

teorias críticas, discursos de empoderamento, teoria psicanalítica, pós-

estruturalismo, feminismo, as teorias anticolonialistas, todos concordam sobre 

isso.10

  

E me atrevo aqui a colocar a história da arte. Não é possível, nem por um minuto, acreditarmos 

na imparcialidade de qualquer sujeito que a clame, ou, melhor, de qualquer sujeito.  

Não há imparcialidade no meu olhar, nas minhas interpretações, nem mesmo nos meus 

questionamentos, assim como não há neutralidade em Bellows, quando resolver pintar aqueles 

corpos nus da forma como pintou. Assim como o seu olhar, leitor, não é neutro. E cremos que 

não deveria ser, até porque o que nos interessa aqui é a forca individual que carregamos, é a 

multitude de compreensões e versões – e não à toa, e tema da modernidade sempre nos rodeou. 

Assim, pedimos de antemão desculpas pelas extensas notas de rodapé, mas foi o mecanismo 

que encontramos de tentar deixar tudo um pouco menos enviesado, já que boa parte da tradução 

                                                 
9 Dom de iludir. Caetano Veloso. 
10 ALCOFF. 1992. P.12. Tradução nossa. Texto original: “A plethora of sources have argued in this century that 
the neutrality of the theorizer can no longer, can never again, be sustained, even for a moment. Critical theory, 
discourses of empowerment, psychoanalytic theory, post-structuralism, feminist, and anticolonialist theories 
have all concurred on this point.” 
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foi feita por nós.  E esse é o meu tema em suas e minhas limitaçoes: a representação de mulheres 

diversas e variadas da qual não compartilho muitas experiências, representadas por um homem 

que tenho ainda menos a compartilhar. E peço desculpa de antemão pelo forte cunho social que 

alguns possam achar descabido, mas creio ser essa a minha singularidade. 

 

1.3 Objetivos e justificativa 

 Nesse tópico, abrangeremos rapidamente os objetivos e a justificativa para esse 

trabalho. Nosso objetivo é simples, ainda que não tão fácil: compreender o traço iconográfico 

do nu sentado em George Bellows. Iremos abordar os nove nus que Bellows produziu ao longo 

de quinze anos. A tempo de produção foi curto, assim como a vida de Bellows; refletindo na 

pouca produção de nus (o que não necessariamente é justificado por). Mas com pouca 

relevância dentro de sua obra (que normalmente impacta a referência bibliográfica de nus), 

sentimos a necessidade de expander o olhar e análise para conseguirmos passar a construção 

histórico-social de algo muito ligado ao campo da sensibilidade. Para isso, utilizaremos 

bibliografia disponível sobre Bellows e da Aschan School, movimento artistico associado a 

Bellows, et também a outras formas de produções artisticas, como cinemas e poemas que 

achamos relevantes. A compreensão do ao redor de Bellows, se faz necessária, porque como 

bem disse John Donne “Nenhum homem é uma ilha, todo homem é parte de um continente”; e 

também porque nossos métodos assim requerem.  

 Já a nossa justificativa são várias, e muitas pessoais. Como já colocamos acima, o 

interesse pela cultura anglo-saxonica vem de longe e provavelmente explicado 

sociologicamente. Mas há também a justificativa teórica, que é o que nos possibilita a estrada 

no mundo acadêmico. Nos últimos vinte anos, os estudos feministas tem estado em alta, como 

bem deve estar, e o estudo do nu feminino tem recebido a devera atenção. Há, porém, uma 

lacuna no estudo do nu feminine (e no caso, dos pintores Ashcanners) que coloque a perspectiva 

masculina em cheque, mas que ainda assim analise e interprete tal olhar. E essa lacuna acabou 

por ser o nosso interesse pessoal. É fundamental para a história da arte que compreendamos a 

forma feminina por todos os espectros que acharmos possíveis e relevantes. A história da arte 

se engrandece, assim como todos nós.  

 

1.4 Metodologia e sustentação teórica 

Os queridos do mundo científico e o terror das análises interpretativas. Aqui juntaremos 

os dois. As análises apresentadas nesse trabalho são interpretativas, significando o meu olhar, 

a minha visão de iconográfica, com as minhas analogias. Mas é possível fazer isso através de 
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métodos que nos auxiliam e que deixa o nosso trabalho mais claro e compreensível. Alguns 

teóricos nos ajudam no trabalho, mas mais como fazemos e compreendemos a obra, do que de 

fato ser nosso trabalho. Teóricos como, Warburg, Erwin Panofsky, Jorge Coli, Kenneth Clark 

entre outros, trabalham arduamente comigo nesse processo, mas é um trabalho invisível, de 

bastidor, como uma família que possibilita a empreitada de uma jovem estudante.  

Nesse trabalho, como tantos outros da história da arte, nosso pilar será sempre a 

comparação iconográfica. Jorge Coli, ao falar sobre os estudos sobre Warburg e Panofsky em 

sua formação, diz que  

Isso provocava, sem que tivessemos consciência, a assimilação longa e 

progressiva desses mesmos autores. Eles se infiltravam em nós, em nosso 

espírito, na medida de nossas capacidades de absorvê-los. Induziam-nos a 

certas posturas e a certos insights. Não tentávamos imitá-los, eles agiam em 

nós. […] um meio excelente para interrogar as obras são os procedimentos 

comparativos. Nada permite melhor entender uma obra  do que outra obra. 

Associá-las mentalmente, ou visualmente, com reproduções sobre uma mesa, 

ou numa sala de museu, por semelhança, por semelhança, oposição ou 

indiferença entre elas, é encontrar a “terceira margem do rio” que menciono no 

texto sobre Proust.11 

E assim, Coli define o nosso modos operandi. Mais do que nunca, é necessário olhar a obra, 

compará-la, acessar todo o acervo imagético que criamos durante anos. E pensar a imagem 

comparada a outra imagens, ainda que essas imagens não sejam similares; ou ainda que não 

sejam opostas, mas são possíveis de julgamento crítico, de reconhecimento de similitudes, de 

diferenças a até de um vácuo relacional entre elas – sempre há força combustiva ali. 

 E é através desse processo comparative nato do mundo das imagens e das compreensões 

dos significados e códigos que trilharemos a jornada pelo mundo dos nus sentados de George 

Bellows. As nossas interpretações tão unicamente nossas não é um trabalho atípico de quem 

tem as imagens em alta estima. Há na análise iconográfica um compartilhamento invísivel, de 

imagens, de feições, de objetos que apelam para nossa empatia. E aqui, passaremos por todas 

as etapas, iremos atrás do significado intrínseco, do tema natural e também do convencional.  

Mas há uma abordagem toda nossa, que não se pretende completa, mas se quer 

abrangente através do tempo, e de como essas imagens produzem o efeito que tem, com formas 

e símbolos que foram uma vez parte de uma simbologia compartilhada. Como Warburg em “O 

Nascimento da Vênus e A primavera de Sandro Botticelli”, ele refaz o caminho do erudito com 

muitas curvas para demonstrar sua ideia inicial de entender como Botticelli se apropriou das 

imposições temporais de valores da Antiguidade. Botticelli perpassa por Alberti e diversas 

                                                 
11 COLI. 2010. Pgs. 12-14. A terceira margem a qual Coli se refere é a relação que se dá pela comparação de obras, 
ao analisar o processo comparativo de Proust sobre imagens e a análise de Benjamin sobre tal. Na primeira 
referência a terceira margem do rio, Coli discorre sobre o “saber, sempre silencioso, sempre intuitivo”.  
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outras referências para explicar a necessidade de movimento nos cabelo de Vênus e nos 

acessórios, mas sem que esse movimento se oponha as formas originais da natureza. Ao 

repensar a Primavera pelo ponto de vista da influência dos antigos (questão do movimento) e 

de Poliziano, e de como este descreve os episódios de Giostra.  

Tudo isso para nos apresentar sua ideia de que a imagem vive no seu tempo e for a dele. 

E para nós isso nos é fundamental: a ideia da mulher recostada vestida tida como algo mais 

sexualmente apelativa do que um corpo nu sentado traz em si uma vivência de outras obras e 

de outras formas. A Olimpya não viveu apenas seu tempo e não só pelas mãos de Manet, viveu 

também através das formas posteriors que apelaram para o mesmo sentido empático que 

Olimpya começou, e que mesmo a influência nao seja real, ou o contato nao seja direto, a 

imagem transborda o criador, e aqui apresentamos as possibilidades de como essas imagens 

percorrem esse caminho. Como Warburg bem diz 

A ideia de procurar, em meio ao mundo de formas da Antiguidade, por um 

análogo para os motivos do vestido da deusa da primavera no leva, também 

nesse caso,  um monumento determinado, embora nao se psosa afirmar com 

tanta certeza (como nos casos anteriores) uma relação pessoal de Botticelli com 

o monumento, mas apenas uma probabilidade.12 

Warburg nos mostra o caminho das imagens, e quando o teórico da iconografia, Erwin 

Panofsky, distingue os tipos de compreensão da imagem, ele nos mostra as etapas por quais 

passamos. Na descrição pré-iconográfica, que seria relative ao “significado intrínseco ou 

conteúdo”, que seria aquele que leva em conta os conhecimento ao redor do ato, da imagem, 

do objeto. É conseguir esmiuçar a obra de acordo com o códigos simbóliso pressupostos em 

uma dada sociedade. É levar em conta seu contexto, sua idade, sua geração, o local, sua posição 

social e por aí vai. E esse é o motive de nosso primeiro capítulo, que versa sobre o entorno de 

Bellows sem de fato ser uma biografia. Não é nosso intuito aqui estudá-lo como personalidade, 

mas estudar seus nus, e isso implicar estudar também como foi sua vida, seu ambiente de vida, 

suas afinidades artísticas e suas aspirações de vida e como pintor.  

Já o tema primário ou natural é de fato o que sustenta nosso capítulo principal em que 

os nus sentados de fato são analisados. Aqui analisaremos a cor que nos remete a algo, uma 

expressão do olhar que nos permite dizer tal sobre aquela persona apresentada, a luz disposta 

de uma forma tal que indica um sentimento ambíguo. A junção do tema primário com o 

significado intrínseco nos permite reiterar uma teoria ou um palpite acionado num primeiro 

instante – essa junção pode também levar a uma mudança de paradigma, e nos permitindo 

percorrer caminhos que não era esperado, como no caso da última obra de Bellows, que, ao 

                                                 
12 WARBURG. 2010. Parte 1188. Grifo nosso. 
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saber mais sobre sua vida (significado intrínseco), abre a possibilidade para uma interpretação 

até então totalmente ignorada por mim. 

E o tema secundário ou convencional é aquele que nos permite entender a obra Two 

Women com uma outra configuração em mente. Com as significações já compartilhadas pelas 

partes envolvidas, os símbolos já conectados as significações que lhes cabem, com as 

representações já aceitas, cabe ao tema secundário compreender como essas representações são 

feitas em cada obra. No nosso caso, não há estórias sendo contadas nas obras estudadas como 

há em Santa Ceia, ou em A Liberdade Guiando o Povo. São cenas de nu. Aqui, temos mulheres 

sendo retratadas no íntimo da sua existência; as estórias sobre elas são privadas e poucas e 

parece não haver, na feitura da obra, a intenção de indicar motivo outro – ainda que muitas 

vezes indique. É o que nos permite indagar sobre a conotação religiosa em NWWS, pois a pose 

que a modelo tem, o objeto a sua volta e as cores da luz que a rodeiam em conjunto, são 

reconhecidamente e compartilhada por grande parte da sociedade occidental como ligadas a 

imagens religiosas. Panofsky sustenta nossa estrutura analítica, mas não encara as obras por 

nós.  

Um outro pilar de nosso trabalho, mas igualmente importante, é aquele formado pelos 

teóricos do corpo. O corpo é o nosso objeto e eles não poderiam ser mais úteis em nos ajudar a 

compreender como o corpo se comporta e mais importante, como o corpo é visto em 

determinadas situações. Alain Corbin, Bram Dijkstra, Kenneth Clark nos ajudam a ver o corpo 

e seus desenrolamentos enquanto figura histórica. Dijkstra e Clark nos ajudaram especialmente 

com os corpos nus. 

Corbin ao compilar textos indispensáveis sobre o corpo, trazer esse assunto para o centro 

do dabate histórico, nos ajudando a ver o nosso objeto como o sujeito histórico que é. No 

capítulo de Henri Zerner, particularmente nos é fornecido uma outra compreensão sobre o corpo 

nu. Zerner ao dizer “Se as vestes existem, em princípio, para proteger e ocultar, elas servem 

também para revelá-lo e dar-lhe contornos. De fato, a representação do corpo vestido transmite 

uma experiência da carne de maneira muito mais viva do que o nu, que sempre é mais ou menos 

ideal”13 possibilita um novo olhar para o corpo vestido. Traz a concepção de que o corpo que 

desperta o desejo nem sempre tem ser aquele despido. E sobre o retrato de Joubert (Montpellier, 

Museu Fabre), ele continua  

as carnes excessivas pressionam as vestes;a véstia e o colete apertam os botões, 

as coxas grossas preenchem totalmente as calças, cujas dobras parece formar 

um avental em torno da braguilha. Tudo isso sugere um peso, uma 

                                                 
13 ZERNER. 2005. P. 107. 
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consistência, atributos de um corpo verdadeiramente submetidos às condições 

ordinárias da vida. 

Já Alain Corbin nos mostra o nu pelo viés do desejo, da sexualização dos corpos, da 

aprendizagem dos adolescents sobre o seu próprio corpo como fonte de prazer e de como a dor 

e o prazer históricamente andam juntas. Corbin ao, falar das mulheres esfinges e de como 

osrapazes tiveram aí a primeira fonte da excitação sexual. Entender os corpos nus enquanto 

algo distante temporal e fisicamente que se realiza, visualmente, através de uma idealização 

soberba, com corpos “luzentes de brancura”, depilados, com a vulva, o sexo, intencionalmente 

camuflado, é parte do esteio histórico, que Corbin tão bem descreve.  

E mais do que compreender o corpo como sujeito histórico passível de uma crítica 

históricamente epistêmica, entender o nu e como ele se coloca conceitualmente. A diferença 

gritante de se estar despido e nu não é somente conceitual como físicamente palpável. Ao 

analisarmos NWRH, vemos uma mulher que encobre um dos seios, e entender a concpção de 

que estar despido infere um constrangimento do ato é fundamental. O nu (ou como muitos 

chamam, nu artístico) traz em si a beleza do endossamento artístico, há valor no que  

descontextualizado é visto como proibido14. O ato de estar nu não é um ato apenas, carrega 

todos códigos sociais que entendem que pela intencionalidade da ação aquele é um corpo aceito, 

um corpo que faz parte do “grande acordo nacional” de aquele corpo não deve causar 

constrangimentos extremos – ainda que cause. É só a partir da concepção do corpo exposto 

intencionalemente para o olhar minucioso do pintor e para o olhar julgador do observador que 

conseguimos entender os pequenos detalhes dos corpos aqui comentados. Partimos do princípio 

de que esses corpos são corpos sujeitos aos julgamentos que o compartilhamento simbólico nos 

permite, mas há algo além que bucamos nesses corpos, há algo a mais que esses corpos podem 

nos dizer.  

E assim, compreendemos o corpo enquanto algo passível de julgo alheio pelo olhar pós 

obra concluída. Mas há também o olhar pré-obra concluída. A previsão da recepção de um 

corpo deitado em sofa, molemente confortável, que nos encara sem hesitar, faz com que um 

artista resolva  por destruir a obra, ainda que o corpo não estivesse nu. A nação estadunidense 

teve em sua gestação a moralidade que a sociedade protestante sempre buscou. No novo 

continente foi fácil achar solo fértil para ideias de como controlar os corpos desnudos. Bram 

Dijkestra traz o puritanismo como uma das várias explicações dos nus estadunidenses.  

Dijkestra mostra como artistas do meio do século XIX que não tivessem o traço 

neoclássico ainda assim se sentiam coagidos a mostrar um corpo feminine só parcialmente nu, 

                                                 
14 Ver CLARK.   
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encoberto por drapeados, já que isso asseguraria ao espectador o conforto de quem acredita 

contemplar temas clássicos de longa tradição15. Isso explicaria o pudor nítido de Bellows com 

os nus que compõe. O sexo não é revelado e há quase sempre uma configuração de luz, olhares 

e cores que trazem para o corpo desnudo que se quer muito mais profundo do que apenas objeto 

sexual (já que no caso, Bellows não as retratou em temas claramente religiosos ou alegóricos). 

Importante notar como a obsessão dos estadunidenses pelos seios chegou ao ponto que 

chegou. Talvez seja essa uma outra explicação para os nus que aparentassem apenas os seios 

das modelos. Dijkestra sai da representação da Salomé para as mulheres de revista em 

quadrinhos, explicando como essas deixaram de ter o papel submisso, complacente e reprodutor 

assumindo um papel ativo na vida e no sexo, refletindo também em como essas mulheres 

habitavam seus próprios corpos fisicamente mais livres. Dijkestra explica como a Segunda 

Guerra, as ideias que Hitler tinha de feminilidade, e como os soldados se ocupavam com 

pornografia especialmente voltada para os seios (indícios de um país ainda puritano) – além é 

claro de uma necessidade maior das mulheres em não estarem confinadas em espartilhos.  

Mas se há uma liberadade maior em representar o corpo feminino nu, hpa também a 

discussão inevitável de: a quem essa Liberdade serve? Nesse tópico, teremos o suporte teórico 

de Carol Duncan, Linda Nochlin, Laura Mulvey, Griselda Pollock, Whitney Chadwick. Sem 

nos aprofundarmos muito nos escritos de cada uma, há aqui a necessidade latente de entender 

a arte, e o nu feminino, como parte de interesse social. Se agora temos mulheres 

“emponderadas”, se tocando, se experimentando sexualmente (ver Figura 21), ainda são 

homens pintando esses corpos para que homens possam consumi-los. A ideia de um “male 

gaze” que se impõe sobre o corpo feminine ditando formas e cruvas está conosco em cada 

análise de um corpo nu, tendo sempre em mente ideias de como esses corpos estão ali para 

representar o ideal masculino para o tesão masculino, ainda que sejam mulheres fortes, viris, 

com todo o arrojamento físico possível, ainda são corpos criados para o deleite masculine e 

raramente, senão nunca, ao serem pintadas por homens, essas mulheres possuem voz ativa no 

sentido de estarem de fato em domínio de seu corpo e de seus fluídos. 

Esses estudos fazem parte do arsenal teórico que recolhemos durante uma vida. Muitos 

desses teóricos foram lidos há tempos, outros mais recentemente, outros pediram uma releitura. 

Não é nosso intuito aqui aplicá-los a cada imagem que analisamos, esses teóricos não tem em 

                                                 
15 DIJKESTRA. 2010. P.32. 
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mente as questões e os mesmos objetos, eles estão conosco no nosso trabalho de bastidor, na 

forma como comparamos, nas questões que levantamos, nos detalhes que observamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

2 A ASHCAN SCHOOL DE GEORGE BELLOWS E O MOVIMENTO ARTÍSTICO 

AMERICANO  

 

2.1 A origem, um panorama e os Estados Unidos 

 

Uma obra de arte é um evento histórico. É algo que aconteceu no passado. Mas, 

diferentemente de outros eventos históricos, uma obra de arte continua a existir 

no presente; ela pode ser reexperenciada. Como um evento histórico 

sobrevivente, a obra de arte é evidência primária do tempo, do local e do artista 

que a criou. Isso significa que ao interpretar a obra de arte como uma 

declaração sobre o passado, nós podemos aprender algo sobre a cultura e a 

figura do artista que trouxe vida à obra.    

(PROWN P. 264. 1998)16 

 O espaço e o tempo são barreiras intrínsecas desse trabalho, e essas barreiras facilmente 

nos levam para o caminho do anacronismo, principalmente quando trazemos a obra de arte 

enquanto evidência. Assim, com a fala de Jules Prown, começamos esse capítulo que nos traz 

elementos para compreensão do panorama do mundo ao redor de Bellows. Nele, vamos 

entender melhor a big picture (como diriam alguns), os pintores conterrâneos, xarás e 

contemporâneos de Bellows, para melhor entender Bellows.  Vamos esmiuçar um pouco a vida 

pessoal, o circulo social, a família e a educação desse artista. Nosso intuito não é usar a arte 

enquanto evidência, desculpa ou meio, é ver a arte como um evento histórico por si próprio; e 

como evento histórico que é, está conectado, entrelaçado e pode sim nos ajudar a entender 

melhor certas hipóteses. Com o risco de sermos anacrônicos, encaramos esse mundo ao redor, 

para mergulharmos no mundo interior de cada imagem.   

Falar de George Bellows, a pessoa, nunca esteve nos nossos planos. A compreensão do 

trabalho sempre se mostrou mais relevante do que o entendimento da vida do artista. Mas aos 

poucos, percebemos que há sim uma necessidade de entender o artista e o meio ao seu redor; 

não que esse seja nosso foque, longe disso, mas a compreensão do seu grupo, do seu meio 

social, nos ajuda a entender os códigos sociais compartilhados, o gosto e até mesmo algumas 

escolhas. George Bellows não foi uma escola de um só, não foi o único exemplar de uma era e 

não estava sozinho na cena. Nomes importantes da cena estadunidense da época, como Robert 

Henri (grande mentor de Bellows), John Sloan, o xará George Luks, Edward Hopper, Everett 

Shinn e William Glackens serão recorrentes no nosso trabalho, e mais precisamente nesse 

capítulo, pois fazem parte do movimento artístico estadunidense Ashcan School, que mesmo 

                                                 
16 Tradução nossa. Texto original: A work of art is a historical event. It is something that happened in the past. 

But unlike other historical events, a work of art continues to exist in the present; it can be reexperienced. As a 

surviving historical event, a work of art is primary evidence of both it’s time and place and the individual artist 

who created it. This suggests that by interpreting a work of art as a statement from the past we can learn something 

about both the culture and the individual artist who brought the work into being. (PROWN P. 264. 1998) 
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não tendo um manifesto ou mesmo sendo um movimento oficial, é de suma importância para a 

arte dos Estados Unidos. Importante frisar, que não nos aprofundaremos em todos os 

considerados membros da Ashcan School, eles são muitos e merecem suas próprias dissertações 

e teses. Em alguns artistas, nos deteremos um pouco mais, se julgarmos que há uma conexão 

maior – seja da obra ou o do artista – com George Bellows e sua obra. Além disso, nosso recorte 

iconográfico poderá se alargar um pouco mais, uma vez que alguns artistas não produzem nus 

sentados como Bellows, mas produzem nus em suas variadas posições. Mas cremos que a 

análise dessas imagens, ainda que não sejam a mesma iconografia, nos ajudam por comparação 

a compreender melhor como o corpo feminino era retratado por esses artistas, em especial para 

Bellows. 

Para entendermos mais de George Bellows, entendamos um pouco mais de como a arte 

se organiza e institucionaliza nos Estados Unidos. Lembrando que não é nosso foco aqui fazer 

nenhum tipo de retrospectiva da história da arte americana, apenas situar o leitor para melhor 

compreensão do que está por vir. A formação dos Estados Unidos tal como conhecemos hoje é 

em muito baseada na sua constituição enquanto colônia inglesa. O nordeste dos Estados Unidos, 

conhecido como New England, sendo a porta de entrada dos ingleses, foi a área de maior 

incidência de importação dos costumes, mas a habitual produção de retratos ingleses de então 

demorou para ser incorporada no recém colonizado continente17.  

Se compararmos a arte ocidental americana à arte ocidental europeia, veremos que a 

arte pictórica americana é relativamente recente. A arte inglesa é trazida ao continente norte 

americano através da colonização e se concentra na chamada Nova Inglaterra, ou o extremo 

nordeste dos Estados Unidos, incluído os estados de Maine, New Hampshire, Vermont, Rhode 

Island, Connecticut, Massachusetts, e por ter fronteiras com vários desses estados, New York 

também é entendido como pertencente da Nova Inglaterra. E é aí que se estabelece a produção 

cultural aos moldes europeus, mas apenas depois de algumas décadas, pois que os novos 

colonos e a classe média não possuíam muito recursos para o patronato das artes. Muitos dos 

artistas instalados na Nova Inglaterra não eram exatamente novatos no ofício, já que muitos 

vieram da própria Inglaterra. Sabiam seu ofício muito bem, principalmente os retratistas, com 

vasto conhecimento de cor, composição, linha e padrão.  

Através da ótica social e de uma forma um tanto generalista, as obras do século XVI e 

XVII tinham um proposito quase utilitário, e a arte americana nos moldes ocidentais se apoiava 

muito na produção de retratos e na produção de paisagens, enquanto itens de status e decoração, 

respectivamente. Como forma de reforçar a família enquanto uma instituição sagrada, os 

retratos celebravam o casamento, a linhagem das famílias e demonstravam determinada posição 

                                                 
17 Ver CRAVEN, Wayne. 
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social, como bem explica Wayne Craven ao dizer que “A vida familiar era sagrada, e retratos 

americanos coloniais, particularmente os em relicários com marido e esposa, de pais com filhos 

e de filhos somente, eram hinos para aquela abençoada instituição”.18 Assim, vemos uma arte 

estadunidense que se consolida mais enquanto uma arte de retratos e paisagens do que uma arte 

de vanguarda e de inovação aos moldes franceses. Importante ressaltar, contudo, que a arte 

estadunidense (mesmo o estilo mais simplório ao olhar francês) traz no seu core a modernidade, 

sendo uma sociedade construída nos pilares e nas contradições modernas.  

Com uma a produção de retratos  muito consistente durante os séculos, e com forte apelo 

social, às vezes, um pequeno jarro de flor ou um botãozinho desapercebido poderia indicar uma 

classe, um prestígio e um privilégio. Um pouco diferente da sociedade inglesa, em que o 

nascimento de uma pessoa por si só já dizia muito, nos Estados Unidos, os novos ricos tinham 

muitas vezes que reforçar seu status através da acumulação de posses, em um esforço contínuo 

para legitimar tal posição. Nesse jogo de poder, cada detalhe contava:  

Ele colocou que, de fato, a personalidade era construída com detalhes pessoais, 

que o caráter era imanente nas colocações físicas, e que a compreensão das 

sutilezas reunidas no retrato era fundamental para conhecer a essência da 

pessoa retratada. (STAITI, P. 33)19 

Claro que Paul Staiti se refere a um pintor específico, no caso John Singleton Copley, mas 

esboça a cena artística que se desenvolveu nos Estados Unidos.  

 Mas orgânica que é, a esfera artística se transformou e transmutou ao longo dos séculos. 

Principalmente, no século XIX, a esfera artística se inflamava com a produção de artistas como 

Édouard Manet, Pierre Auguste Renoir, Claude Monet e Edgar Degas (que inclusive nutria uma 

amizade com a americana Mary Cassatt20). O contato com a cultura francesa foi maior trazendo 

elementos de caráter impressionista para os pintores estadunidenses. Sem traçar dualidades ou 

nos aprofundar muito em esquemas comparativos, o gosto por cenas ao ar livre, pelo prazer da 

observação, da multidão, pela imensidão íntima, definitivamente tem seus paralelos nos Estados 

Unidos. E mais do que isso, o conceito de modernidade passa a ser pauta certa das rodas de 

conversas e das cenas retratadas no cavalete. A nova forma de vida e de ver a vida se alastra 

para todas as camadas, e o século XIX, nos Estados Unidos, é marcado pelo desenvolvimento 

da classe média enquanto um grupo sólido, que seja no labor do dia a dia, ou no agora aclamado 

ócio burguês.  

                                                 
18 DOEZEMA, Marianne; MILROY, Elizabeth. Reading American Art. Dexter: Yale University, 1998, P. 4.  

 
19 Traudção nossa. Texto original: “He postulated, de facto, that personality could be made available from the 
details of personal affectations, that character was immanent in material appearances, and that the reading of 
things assembled in a portrait was tantamount to knowing the essential person who was pictured.” 
20 Ver STRASNICK, 2014. 
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 Ser classe média passa a ser uma formulação social digna de retrato, literalmente. A 

necessidade de criar no imaginário popular as referências essenciais para compreender que o 

retratado é de determinado status, faz com os pequenos detalhes comecem a criar uma 

iconologia da classe média, uma classe que até então não gerava grande interesse, já que era o 

mediano, o normativo, o comum, o homogêneo, o genérico, o “nem elitista, nem vernacular”21; 

e não apresentava grandes especificidades. É nesse novo formato de vida que reside boa parte 

do interesse dos pintores estadunidense, especialmente os da Ashcan School. Nesse movimento 

de apreciação do ordinário, podemos ver o interesse pelo similar, primariamente, mas também 

pelo diferente.  

 Nessa nova formatação, o ócio é agora não só possível, mas como brindado e necessário 

– uma forma de vida propiciada pela consolidação da classe média, em que o trabalho alienante 

e acelerado demanda um descanso do corpo e da mente. O interesse pelo ao redor, pela realidade 

pungente é característico de vários pintores do entresséculo. E é nessa busca pelo particular, 

pelo único e pelo entorno, que a Ashcan School –  liderado por Robert Henri e sediado 

principalmente em Nova York – se deixa captar pelos encantos dos corpos em deleite, dos 

corpos descontraído e em momentos de lazer. Mas nem só de lazer vivam as pessoas desse 

século, e a nova forma do trabalho, o progresso, as máquinas e a nova constante névoa de 

poluição a tomar as cidades, também fazem parte dos cenários retratados. 

  Importante frisar que a Ashcan School não foi um movimento per se22, não houve um 

manifesto como Breton propõe para os surrealistas23, e nunca foi um movimento organizado de 

forma oficial, mas Henri se propôs a ser um norte, indagando sempre sobre pintar o que se vê, 

pintar o ao redor, e esse ao redor, muitas vezes, se colocava como o ócio, o dia a dia, a 

autorreflexão e a introspecção desse estilo de vida emergente. Robert Henri, nascido Robert 

Henry Cozad, em Ohio, sempre foi um devoto da criação livre e da escola de arte como um 

catalisador do progresso. É ele um dos pilares fortes da Ashcan School, professor e mentor de 

vários dos integrantes, incluindo George Bellows e Edward Hopper. E antes de nos 

debruçarmos sobre o mentor de Bellows, e o principal agregador da Ashcan School, permita-

nos uma breve fala sobre Thomas Eakins.  

 Esse parágrafo a mais se dá pela importância de Thomas Eakins na cena artística 

estadunidense, e também pelo que ele representa em termos de pinturas de nu e até mesmo nas 

temáticas que veremos ser recorrentes.  

                                                 
21 Ver OEDEL; GERNES, 1998 
22 Mas por pragmatismo, nos referiremos à Ashcan School como movimento. 
23 Colocar referencia surrealismo 
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Thomas Eakins, quase quarenta anos mais velho do que Bellows, teve uma educação 

formal na Philadelphia e também estudou na França, e a pintura The Gross Clinic é sua mais 

famosa obra, e ali ele representa o famoso cirurgião Samuel Gross performando seu ofício como 

demonstração para seus alunos. Nessa obra, vemos um elemento importante que nos será 

proveitoso mais adiante: a forma como Eakins trabalha a luz e a sombra. O fundo neutro ainda 

que repleto de informações nos lembra muito os retratos do Old Masters, o fundo acinzentado 

e os pontos de luz intensa como no cabelo de Samuel, no corrimão da escada e na perna a ser 

operada, contrastando com as vestimentas e os cabelos pretos e brilhantes dos alunos, cria a 

dramatização perfeita para o momento tenso. Esse impacto visual nos remete às obras do século 

Figura 3 Thomas Eakins. The Gross Clinic. 1875. Óleo sobre tela. 243,8cm X 198,1cm. Philadelphia Museum of Art. 
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XVI, mais especificamente Caravaggio, Diego Velázquez e Fran Hals, que veremos também 

nos inúmeros retratos de Bellows. Mas é mesmo seu posicionamento em relação ao estudo de 

nu que fez com dispuséssemos de tal espaço. Thomas Eakins não foi parte da Ashcan School e 

está mais ligado ao realismo que se apega à fidelidade do contorno e forma, do que a forma 

mais solta que os pintores da Ashcan School propagavam.  

Eakins acreditava que o estudo do corpo humano era essencial para sua apropriada 

representação. Com vários escândalos em relação à sua sexualidade, e ao seu comportamento 

em relação aos modelos e as modelos24, Eakins sempre reforçou e apoiou o estudo do nu 

inclusive para mulheres artistas. É com esse tom, com proposições inovadoras e não tão 

tradicionais, que artistas como os da Ashcan School começam suas carreiras enquanto pintores, 

principalmente Robert Henri que se impressiona com uma forma livre de ensinar, menos 

engessada e mais focada na capacidade e na vivência do próprio artista que Thomas Eakins 

sempre acreditou.  

 

2.2 Robert Henri 

Na busca por sua própria educação, Henri vai para França em 1888 e é aceito na 

Academie Julian, sob a tutela de Adolphe Bouguereau. Não se adequa ao estilo clássico de 

pintura e claramente se coloca como um opositor ao que a Julian representa, como era de se 

esperar. Segundo Pearlman, Henri juntamente com alguns de seus colegas estadunidenses 

partem para uma viagem no interior da França, e lá Henri entra em contato com o chamado 

movimento Impressionista. Aquela forma única de pintar, ao ar livre e a mistura ótica das cores 

ao invés da tradicional mistura na paleta, abre um rol de possibilidades para Henri, que começa 

a se interessar pelo mundo além Bouguereau, como as alas do Old Masters no Louvre, e por 

Manet e a forma como trabalha com as cores chapadas. Em 1901, Henri visita a Academia, após 

os treze de sua estadia lá, e seu relato sobre os pintores que permaneceram na Academia é, 

senão depreciativo, um tanto crítico, ao dizer que  

Esses estudantes se tornaram mestres no desenho, enquanto outros se tornaram 

mestres em suas gramáticas. E como esses mestres das palavras nada 

significativo têm a dizer, eles continuam apenas como meros malabaristas do 

pincel.25 (HENRI. 1923. P. 45)  

Henry frisa várias vezes um certo desapego pela técnica em excesso, e pelos acadêmicos 

tradicionais, levando-o a colecionar diversos alunos como seguidores das suas premissas da 

                                                 
24 Ver PEARLMAN, 1979. P. 20. 
25 Tradução nossa. Texto original: “These students have become masters of the trade of drawing, as some 
others have become masters of their grammars. And like so many of the latter, brilliant jugglers of words, 
having nothing worthwhile to say, they remain little else than clever jugglers of the brush.” 
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vivência enquanto protagonista ao invés da técnica. O apreço pelo ao redor, pelo lazer, pela 

descontração, por uma certa boemia até, não passa despercebido, e é assunto recorrente quando 

se trata da Ashcan School. Até mesmo Marjorie Organ Henry, segunda esposa de Henri, nos 

brinda com uma cena em que William Glackens e o próprio Henri, em um momento íntimo de 

descontração: Glackens e Henri dividem uma cama, o primeiro calmamente dedilha um vilão, 

enquanto observa o espectador; e o segundo fuma em charuto, enquanto seus olhos repousam 

ao longe.  

 

Figura 4 Relaxation. Marjorie Organ Henri. 1911. Grafite, tinta, pastel e lápis em papel. UNL - presente de Olga N. Sheldon 

 Henri lecionava na New York School of Art, mais conhecida como Chase School (já 

que William Merritt Chase, era seu sócio prioritário e o mais famoso dos sócios26), e é lá que 

se encontra com o novato George Bellows. Em 1908, contrariado com as decisões retrógradas 

e conservadoras da National Academy of Design (que para nós, seria um paralelo com o École 

des Beaux-Arts, na França), Henry realiza uma amostra a là Salon des Refusés, com sete de 

seus amigos/alunos: Arthur B. Davies, William Glackens, Ernest Lawson, George Luks, 

Maurice B. Prendergast, Everett Shinn, e John Sloan, formando o grupo conhecido como The 

Eight, e a primeira versão da Ashcan School. Geroge Bellows nessa época, já em contato e parte 

do grupo de Henri, era ainda muito novo para participar da mostra, mas já fazia parte do grupo 

que logo viria a ser um dos mais famosos representantes.  

 Henri produz uma extensa série de retratos, e muitos deles centralizam a figura étnica e 

claramente não caucasiana. Diferentemente de boa parte de seus discípulos, Henri tinha uma 

predileção por mulheres étnicas – nuas ou não – como em Orientale, em que uma mulher com 

traços fortes, nariz alongado, olhos saltados, pelos extremamente pretos em contraste com a 

pele branca- amarelada, e os cabelos em um coque baixo na nuca escondendo a ponta da orelha, 

                                                 
26 Ver BRAIDER, 1971 
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mas ainda deixando visível as argolas douradas que são seus brincos.  

 

Henri deixa sua presença bem aparente com suas pinceladas óbvias, quase fazendo de 

seu pincel uma extensão de seu braço regido por seus sentimentos. Com sua estadia em Julian, 

se torna um convicto de uma pintura que retrate seu entorno, que reconheça nos arredores aquilo 

que habita internamente. Tal convicção vemos em vários de seus alunos que retratam o comum, 

o familiar, e até nos que retratam o exótico, mas que afloram nesse o conhecido. Robert Henri 

como o maestro do The Eight, e, posteriormente, da Ashcan School viu suas crenças e suas 

técnicas se espalharem rapidamente. E ao dizer para seus alunos que eles deveriam reproduzir 

aquilo ao redor, ele dizia sobre aquilo que os cerca, sobre a possibilidade de estar ao redor. E aí 

entendemos o fascínio de muitos deles, inclusive de Henri, com o exótico, o diferente, mas 

ainda assim, o possível e o real. Ao nos depararmos com Zara Levy, Nude (1923) 

Figura 5 Orientale. Robert Henri. 1915. Óleo sobre tela. 104,1cm X 83,8cm. Coleção privada. 



36 

 

 

Figura 6 Robert Henri. Zara Levy, Nude. 1923. 81,28cm X 66,04cm.Óleo sobre tela.  Coleção particular. 

vemos uma mulher sentada, com a pele alva, os seios medianos à mostra e as pernas cruzadas, 

escondendo o sexo. Zara apoia seu braço no espaldar da cadeira e o outro se mantém coberto 

pelo xale amarelado. Diferentemente de Nude Girl, Miss Leslie Hall, Zara não nos encara, não 

se encobre, não se contorce. Ela ostenta, com muita elegância, um turbante a cabeça, com tons 

pastéis de lilás e rosa, além de argolas douradas às orelhas. Seus olhos rasgados e suas 

sobrancelhas pretas contrastadas com a pele, descendo numa linha sinuosa do nariz, conferem-

lhe na conta o ar oriental para configurar o exótico. Mesmo Zara não nos encarando como faz 

Leslie, há aqui uma altivez, um conforto com a própria pele que falta e com o fato de ser 

observada que falta em Leslie. Não só em Leslie, mas podemos ver na produção de Bellows um 

certo desconforto com a nudez.  

 

2.3 George Bellows e o rótulo do Realismo 

 Ao procurarmos por George Bellows, seja em artigos, seja no Google Scholar, seja em 

livros especializados, uma das primeiras associações é com a palavra realismo. Ao jogarmos 

Realismo no famoso Google e olharmos o significado disponível, quase sempre a palavra é 

associada a um movimento artístico que se valia de pintar o que se via, bem como as mazelas 

sociais, movimento esse contrário ao romantismo e muito bem exemplificado pelo pintor 

Gustave Courbet. Não é nossa proposta aqui discutir o que é e o que não é realismo, até porque 

categorizar muitas vezes na limitação de algo que merece um tempo e uma dedicação não 

simplista.  

 Morris Weitz falaria que estética não está aqui para buscar um teoria pronta e sim 

elucidar um conceito outro. Ele diz que o papel da estética é “descrever as condições sob as 
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quais empregamos o conceito corretamente.”27. E descrever as condições, nos parece, mais justo 

com um movimento tão amplo e complexo. O realismo que encontramos na internet e nos 

manuais de arte não está errado; ele só é muito mais do que isso, não é apenas isso. Edward 

Lucie-Smith nos é um auxílio para compreendermos um pouco mais esse conceito e essas 

condições ao distinguir e pontuar o realismo norte-americano. Para ele, havia dois tipos de 

realismo, o perceptivo e o conceitual. Para ele, o realismo perceptivo “é, em teoria pelo menos, 

totalmente preocupado com as da visão: com as questões de ver as as coisas sem uma pré 

concepção.”28 O realismo perceptivo seria o quem está ligado a percepção e aquilo que sabemos 

ser o que vemos, e não o que realmente é.  

Já o realismo conceitual, pouco desenvolvido por Lucie-Smith,  seria o mais antigo dos 

dois e aquele que representa o conceito de algo que quero representar. Seria como um 

“inventório e o que o observador acredita estar na frente dele naquele dado momento. Esse 

inventório e o jeito como ele se apresenta é largamente governado pela experiência não só de 

ver as coisas, mas pelo jeito habitual de ver as coisas”29 (grifo nosso). Lucie-Smith faz uma 

longa consideração sobre realismo e o surgimento da fotografia, e como ela passar a influenciar 

o olhar. Pensando por esse lado, entendemos um pouco as cenas de boxes de George Bellows, 

que estranhamente nos parece familiar.  

Em Dempsey and Firpo, Bellows traz uma cena de boxe em que Jack Dempsey e Luis 

Angél Firpo (primeiro latino americano a desafiar um peso-pesado nos EUA) se enfrentam – 

uma luta memorável para os entendedores de boxe.  

                                                 
27 WEITZ. 1956. P. 33. Tradução nossa. Texto original: “Specifically, it is to describe the conditions under which 
we employ the concept correctly” 
28 LUCIE-SMITH. 1994. P.11. Tradução nossa. Texto original: Perceptual realism is, in theory at least, entirely 
concerned with the business of sight: with the business of seeing things without preconceptions”. 
29 LUCIE-SMITH. 1994. P. 9. Tradução nossa. Texto original: “Conceptual realism [...] can be defined as a kind of 
inventory of what the oberver believes to be in front of him at a given moment. This inventory, and the way 
which is presented, are both to a large extent governed by experience, not only of things seen in the past, but 
the habitual ways of seeing them.” 
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Figura 7 Dempsey and Firpo. George Bellows. 1924. Óleo sobre tela. 129,5cm X 160,6cm. Whitney Museum of American Art. 

Os pontos de luz que Bellows decide trazer para a obra, a grande massa de luz superior com, as 

formas geométricas acentuadas (seja com as linhas do ringue ou nos corpos aquadradados), e, 

principalmente, o ângulo escolhido por Bellows, muito parecido com os ângulos escolhidos nos 

filmes estadunidenses (e daí a estranha familiaridade) nos mostra sua intimidade com os 

assuntos e com as técnicas realistas. Claro que a essa altura de sua vida, Bellows já misturava 

com seus próprios interesses, mesclando as lições de Robert Henri de pintar o homem comum 

com as teorias sobre simetria dinâmica (que veremos mais a frente). 

 

Figura 8 boxeador argentino Luis Ángel Firpo nocauteando Jack Dempsey para fora do ring. 14 de setembro de 1923. El Grafico 
N. 221. Fonte: WikiMedia. 
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Na imagem anterior, diz-se ser uma foto da famosa luta. Sendo ela real ou não, é inegável 

algumas semelhanças. Os rostos na multidão que assistem expressam a excitação de quem 

sabe estar assistindo algo inesperado. E vemos o mesmo em Bellows, rostos e corpos que 

demonstra surpresa e o frenesi típicos de uma luta. Bellows decide por representar a luta por 

traz de Dempsey, de um ângulo baixo, quase um contra-plongée, deixando em evidencia o 

torso de Firpo e o corpo De Dempsey que cai. Essa obra possui muitos detalhes e mereceria 

um capítulo só seu. 

   Mas mesmo antes de seu contato com as teorias de Hardesty Maratta, e com as ideias 

de Henri ainda mais frescas nas cabeça, Bellows já buscava por temas da pessoa comum. Em 

Forty-Two Kids Bellows traz um grupo de quaerenta e duas crianças, em sua maioria meninos, 

em um rio a se banhar. 

 
Figura 9 Forty-Two Kids. George Bellows. 1907. Óleo sobre tela. 106,7cm X 153cm. National Gallery of Art. 

Nessa obra, mais do que nunca, vemos um ponto de convergência entre os conceitos de 

Lucie-Smith e os conselhos de Henri: ver e pintar eram provavelmente os verbos mais 

importantes para um Ashcanner. E George Bellows, ainda que considerado como um artista 

tradicional por muitos (principalmente pós Armory Show)30, traz em suas primeiras obras, 

técnicas, enquadramentos e assuntos muito íntimos do realismo da virada do século 

                                                 
30 LUCIE-SMITH. 1994. P. 70. 
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estadunidense, como em Forty-Two Kids, uma obra pequena para a cena aberta que representa, 

Bellows traz quarenta e duas minhocas magrelas e desconjuntadas a se banhar na luz do sol. 

Essa obra além de ser considerada um marco para vários historiadores da arte estadunidense 

(inclusive para Lucie-Smith), mostra a apreciação de Bellows por Thomas Eakins. Sem nos 

delongar muito, já que Eakins merece seu próprio subcapitulo, The Swimming Hole também 

traz meninos à beira rio, prontos para um mergulho. Com nuances diferentes e reservadas as 

peculiaridades de cada obra, a forma como Bellows traz os corpos em um contraste claro com 

a natureza escura atrás deles, nos remete diretamente a obra de Eakins.  

Retomando Edward Lucie-Smith, ele coloca Bellows como um dos  precursores dos 

realistas americanos dos anos 30 e 40. Ao falar da Armory Show e de como Bellows foi 

considerado tradicional para os moldes da mostra, ele escreve 

Isso foi ainda mais uma injustiça do que parece à primeira vista, já que tinha 

aspectos do trabalho dos Bellows que antecediam seu tempo, em vez de 

estarem atrás ou atrasados. Ele pode, por exemplo, ser considerado o 

verdadeiro precursor dos realistas sociais americanos das décadas de 30 e 40. 

Cliff Dwellers (1913) deixa de lado o desapego exagerado dos artistas da 

Ashcan School [...]31 

 

Outro ponto são as cenas urbanas. Merecendo seu próprio marcador, New York City é uma das 

categorias no Catálogo Raisonée de Bellows. Se parte de ser um realista – ou ainda fazer parte 

do movimento – era mostrar a realidade como se via, Bellows poderia ser considerado um 

realista nato, pelo menos na primeira parte de sua vida. Tendo dedicado boa parte do começo a 

representações de cenas urbanas e exteriores, Bellows mostra como ninguém a solidão 

acompanhada. Em Blue Morning, de 1909, Bellows traz como o progresso e os ruídos fazem 

agra parte da paisagem. 

                                                 
31 LUCIE-SMITH. 1994. P. 70. Tradução nossa. Texto original: “This was even more of an injustice than it seems 

at first sight, as there were aspects Bellows’s work which were in advance of their time, rather than abreast of or 

behind it. He can, for instance, be thought of as the true progenitor of the American social realists of the 1930s and 

1940s. Cliff Dwellers (1913) abandons the amused detachment of the artists of the Ashcan School [...]” 
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Figura 10 Blue Morning. George Bellows. 1909. Óleo sobre tela. 80,33cm X 110,17cm. National Gallery of Art, Washington, 
DC. 

Nessa obra barulhenta, em que parece haver uma escavação em andamento, vemos 

fumaças, guindastes e prédios. Mas em primeiro plano, numa cerca simplória, vemos um rapaz, 

sentado, sozinho, observando a cena. E Bellows que nunca foi conhecido por ser introvertido, 

tido como carismático, conversador e alegre (sempre praticou esporte, o que ajudava no quesito 

popularidade), traz o que chamamos de solidão acompanhada como ninguém. Aquela solidão 

despercebida, que de tão costumeira, não atrai nosso interesse. Mas atrai o de Bellows. 

Diferentemente de seu amigo de vida e de rótulo realista Edward Hopper, que traz a solidão 

escancarada (e já dissecada em diversos estudos), Bellows traz a solidão sorrateira, aquela 

angústia que chega mansa, mas se instala em nosso peito e que parece fazer morada. Mas a 

pergunta que nos cabe é: como esse rótulo se aplica aos nus sentados?  

E aqui respondemos, como uma vitrola arranhada,  parece que Bellows via nas pessoas 

aquela tristeza, aquela aflição já domesticada, diriam alguns, típica de uma sociedade moderna, 

em que a concepção de tempo e real passam por uma completa revisão. E não é diferente com 

os seus nus, e nem com seus retratos. Talvez o primeiro e o último nu tenham um pouco menos 

dessa “inquietação da alma”, um por ser um pouco mais abrasivo e impositivo e o outro por ser 

quase uma alegoria e uma referência a outra obra. Mas tanto em NWWS, NWF, NHWQ (para 

citarmos alguns) Bellows representa essas mulheres com um pesar que invade a obra; com um 

abatimento que parece tomar conta desses corpos e dessas mentes aflitas. Talvez seja esse o 

fenômeno que muitos chamam de apatia. Não parece haver nessas mulheres nuas e nos muitos 

retratos que Bellows compõe uma tristeza óbvia, mas também não há uma alegria pungente, 

como vemos em algumas obras de Luks.  

E essa apatia não é só um ambiente que cerca Bellows, parece ser parte da sociedade 

estadunidense. Mesmo o maior acesso a bens materiais e a uma estrutura que ainda não se via 
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em outros países, a falta parece se alastrar. A falta de quê parece ser uma questão que aflige não 

só as mulheres de Bellows, mas também a sociedade estadunidense. Abraham Davidson, ao 

comentar sobre a Ashcan School32 relembra, muito apropriadamente o poema do escritor 

estadunidense Edwin Arlington Robinson, chamado Richard Cory (originalmente publicado em 

1897), que fala sobre um homem bem educado, bem apessoado e admirado por muitos mas que 

tem um final trágico. 

Whenever Richard Cory went down town, 

We people on the pavement looked at him: 

He was a gentleman from sole to crown, 

Clean favored, and imperially slim. 

 

And he was always quietly arrayed, 

And he was always human when he talked; 

But still he fluttered pulses when he said, 

"Good-morning," and he glittered when he walked. 

 

And he was rich—yes, richer than a king— 

And admirably schooled in every grace: 

In fine, we thought that he was everything 

To make us wish that we were in his place. 

 

So on we worked, and waited for the light, 

And went without the meat, and cursed the bread; 

And Richard Cory, one calm summer night, 

Went home and put a bullet through his head.33 

 

Esse poema deu origem a música homônima da dupla estadunidense Simon & Garfunkel, da 

década de 60, e carrega a mensagem de que apesar tudo, falta. E esse parece ser um tema 

recorrente na cultura dos Estados Unidos, tendo Edward Hopper e o também xará George 

Tooker como continuadores desse sentimento estadunidense que está fortemente presente no 

final do século XIX. Edwind Robinson possui outros poemas como Dear Friends  e Miniver 

Cheevy em que há a mesma estranha sensação dessa humanidade que parece faltar, que parece 

ser substituída por uma mecanicidade da vida perfeita. E se Bellows é de fato realista, isso fica 

a cargo dos conceitualistas, e dos que tudo querem rotular. Mas há algo de muito real nas obras 

de Bellows, e principalmente nos seus nus, ao trazer aquele desconforto angustiante de 

mulheres que poderiam, em outra instância (ou em outra vida) ter a vida dos subúrbios perfeita. 

                                                 
32 DAVIDSON. 1974. P. 124. 
33 Por ser um poema, optamos por deixar no ori 
ginal, sem traduções por nossa parte, e sem traduções originais disponíveis. Há, no entanto, algumas traduções 
na internet, nenhuma delas oficiais.  Links para consultas: 
http://arspoeticaethumanitas.blogspot.com/2016/06/oito-poemas-de-edwin-arlington-robinson.html e 
http://traducoestextoriginal.blogspot.com/2010/11/poesia-richard-corey.html . Acesso em 15/07/2019.   

http://arspoeticaethumanitas.blogspot.com/2016/06/oito-poemas-de-edwin-arlington-robinson.html
http://traducoestextoriginal.blogspot.com/2010/11/poesia-richard-corey.html
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 Ainda que o foco desse trabalho seja os nus sentados de Bellows, difícil nos limitar a tal 

– a compreensão das mulheres nuas de Bellows nos impele a compreender a totalidade do 

mundo que as criaram. Em um de seus retratos masculinos mais poderosos, Bellows traz seu 

pai, George Bellows, apoiado no que presumimos ser uma cadeira. 

 

Figura 11 Portrait of My Father. George Bellows. 1906. Óleo sobre tela. 72,07cm X 55,88cm. Columbus Museum of Art, OH. 

Como um dos retratos do começo de sua carreira, Bellows ainda traz a pincelada bem forte e 

signiticativa. Mas já vemos o seu interesse pela performance da luz como possibilitadora de 

profundidade. Sua testa composta por tons rosados e bege próprios de sua pele, refletindo o 

amarelo dourado da luz artificial. Esse quadro foi composto três anos antes de NGMLH, e 

vemos também certas semelhanças, ainda que totalmente díspares. Leslie também traz esssa 

pincelada crua, e vemos, lá como aqui, Bellows utilizando da textura tinta como forma de dar 

textura para a pele. Mas trouxemos George Bellows, o pai, para falarmos de um outro retrato, 

o autorretrato de Thomas Eakins.  

 
Figura 12 Self-Portrait. Thomas Eakins. 1902. Óleo sobre tela. 76,2cm X 63,5cm. National Academy Museum, New York 

Nessa obra, vemos Eakins, na posição costumeira de retrato, o busto ocupa um pouco mais da 

metade da altura da obra. Eakins nos olha sem hersitar, em um olhar que combina a firmeza de 

uma mente clara e um cansaço próprio da idade denunciada por seus poucos cabelos brancos. 
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Suas marcas de expressão estão ali e não se escondem. Sua testa vindaca só confirma a mente 

certeira. O fundo neutro está presente como em quase todos os retratos de Bellows e de boa 

parte dos Old Masters. Mas vemos na obra de Eakins, uma vitralidade que Bellows só incorpora 

em seu trabalho mais tarde. O verniz que Bellows vem a aplicar nas suas obras (especialmente 

nos pigmentos primários) dá o toque abrilhantado que comentaremos sobre os seus últimos nus, 

contudo, vemos algo similar em Eakins, lá em 1902, principalmente na área mais clara, na parte 

direita de seu rosto e nos seus cabelos. A minuciosidade que Eakins trabalha cada fio prateado 

seu, dando luminosidade onde menos esperamos e criando assim uma imagem, não só real, mas 

vivo, bem provavelmente era algo que Bellows percebeu em suas obras.. Esse retrato, mais do 

que outros, parece sair do papel, assim como NWHQ e Two Women. 

 Em ambos os retratos, a intangível fragilidade masculina está lá – seja pela bengala ou 

pela idade levemente torneada nas marcas de expressão. Eakins e Bellows parecem procurar 

algo tanto nas mulheres que representaram quanto nos homens aquele matéria básica que nos 

conecta, prolongando a interação do observador com o retratado. 

 

 2.4 Thomas Eakins e a (ainda) saga do realismo 

Canção de mim mesmo 

51 

O passado e o presente definham – eu os preenchi, eu os esvaziei, 

E procedo para completar meu próximo aprisco do futuro. 

 

Ouvinte que aí estás! Que confidências tens para me fazer? 

Olha nos meus olhos enquanto sorvo o andar de esguelha da noite, 

(Fala honestamente, ninguém mais te ouve e eu fico apenas por mais um minuto.) 

 

Eu me contradigo? 

Muito bem, então me contradigo, 

(Sou vasto, contenho multidões.) 

 

Concentro-me no naqueles que estão próximos, espero na soleira da porta. 

Quem já cumpriu o trabalho do dia? Quem terminará o seu jantar mais cedo? 

Quem deseja andar comigo? 

Falarás antes que eu parta? Chegarás tarde demais?34 

 

 Não haveria melhor lugar para inserirmos esse poema do que no subcapítulo de Thomas 

Eakins. Durante toda a pesquisa para esse trabalho e todo o extenso momento que passamos 

analisando as obras de Bellows e de pintores da entresséculo estadunidense o verso “Me 

contradigo? Muito bem, então me contradigo, (Sou vasto contenho multidões.)” martelava na 

                                                 
34 WHITMAN. 2008. P. 107. 
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nossa cabeça, principalmente quando o conceito de modernidade era nosso esteio. O conceito 

de modernidade não é mais nossa base, mas o verso continua a nos acompanhar. Em seus nus, 

Bellows, como não cansaremos de dizer, traz a solitude da mulher, a complexidade que escapa 

numa atenção rasteira. Bellows, como muitos outros pintores estadunidenses dessa época, traz 

o controverso, o esquecido e o diferente que o rodeia – ou o familiar do mundo alheio. E vemos 

isso não só nas obras de Bellows, mas no próprio Bellows que sendo ele tão extrovertido, foi 

capaz de transmitir sensações e sentimentos de uma profundidade inesperada.  

 Eakins era amigo íntimo de Whitman e pintou e tirou um dos únicos retratos de 

Whitman. Aliás, Whitman era adorado por vários Ashcanners e trazia consigo a essência de um 

artista da época: o flâneur que aceita as contradições como parte inexorável de se estar vivo. E 

nesse pequeno fragmento, Whitman não só aponta a contradição como parte da pessoa moderna, 

mas a solitude e a incapacidade de nomear sentimentos esguios. Na quinquagésima parte, 

Whitman falava sobre “isso em mim”, mas que não sabe o que é. Sabe ser “angustiado e suado”, 

mas sem nomes para dar. Nessa obra de Eakins, Whitman aparece contra um fundo neutro, e as 

partes mais claras refletem com tanta intensidade dando mais profundidade para esse rosto já 

cansado. No nariz e na testa, onde vemos exatamente a parte escura e clara juntas, vemos como 

ele consegue criar o efeito de uma outra dimensão com essa técnica tão usada  

  

Figura 14 Portrait of Walt Whitman. Thomas Eakins.  
1887. Óleo sobre tela. 76,5cm X 61,6cm.  
Philadelphia Museum of Art. 

 

 

Figura 13 Portrait of Walt Whitman. Thomas 
Eakins. 1891. 109mm X 71mm. Coleção privada. 
Fonte: 
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/whitman
-walt-black-and-white-profile-portrait-
photograph-by-5809128-details.aspx 
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Eakins, muito famoso pela obra já citada The Gross Clinic (ver Figura 3), incomoda 

muito com sua exposição exacerbada e violenta da carne humana nessa obra. Sem poupar o 

espectador, ele definide cada detalhe com maestria e joga luz aonde mais queremos escuridão. 

Muito de seu interesse pelo corpo humano é refletido nessa obra. Eakins cursou anatomia, e 

chegou até a pensar em ser cirurgião.  Não se tornando cirurgião, Eakins focou seu interesse na 

forma de seres vivos em imagens, e chegou a ter um projeto em que tirava fotos de atletas e 

animais em movimento, que provavelmente contribuiu para a câmera em movimento. 

Thomas Eakins não traz muitos nus em seus retratos a óleo (já que seus nus em 

fotografias foram diversos), e a pose emblemática de Bellows, o nu sentado não faz parte de 

seu portfólio. Um de seus nus femininos é em William Rush Carving His Allegorical Figure of 

the Schuylkill River e William Rush’s Model, um estudo para a cena do ateliê. Na primeira obra, 

a mulher aparece de costas para o espectador e de frente para o escultor, e sugere o conflito do 

olhar a da atenção,  já que Eakins dá ênfase ao escultor e ao processo de esculturar, ainda que 

eles estejam na sombra e não sejam sequer detalhados. A mulher parece estar ali apenas como 

mais um dos vários elementos narrativos da cena, mas só parece. Com suas nádegas e suas belas 

costas torneadas viradas para nós, Eakins sabe atrair a atenção do espectador colocando toda a 

luz disponível naquela alcova. Mas há tanto movimento no fundo, com pessoas que mal prestam 

atenção na pobre mulher a posar com livros nos ombros, que nos sentimos compelidos a não 

lhe dar nem mais um minuto de nossa atenção. 

Eakins definitivamente era um retratista. Não só como pintor, mas como alguém que 

gostava de compreender as feições e os movimentos humanos como parte da natureza. Fairfield 

Porter fala do interesse de Eakins nos pintores espanhóis, especialmente Jusepe de Ribera e 

Diego Velazquez. Ele dizia que as obras desses artistas eram “tão fortes, tão razoáveis, tão livres 

de afetação..”35. Ele parece admirar nos mestres espanhóis o mesmo que Bellows buscava nos 

Old Masters, aquela composição que de forma simples consegue passar ideia de movimento. E 

assim como Bellows parece favorecer os retratos femininos aos restratos masculinos. Mas aqui 

vamos contra os números e nos deter um pouco mais em dois retratos masculinos. Eakins pinta 

em 1902, um autorretrato. Nele, vemos toda a tradição dos Old Masters. O fundo neutro-

amarronzado já usual, a luz amarela situada do lado esquerdo, dando ao seu rosto uma 

dramaticidade inesperada.  

 

2.5 John Sloan 

                                                 
35 PORTER. 1959. P. 19.  
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 A produção de nus de Bellows não é vasta, mas é certamente mais ampla do que a de 

seus conterrâneos. Ao analisarmos seus nus sentados e sua história com Girl on Couch36, o 

incômodo da modelo é latente. Seja por uma mágoa há muito guardada, por uma angústia 

persistente ou apenas um desconforto com a própria pele retratada, tem algo nos nus de Bellows 

que nos incomoda, nos faz indagar. Até mesmo John Sloan, que foi professor de Bellows por 

uma temporada e era tido como um pintor irascível e carrancudo37, ao retratar mulheres nuas, 

parecia dar mais leveza muscular e mais vivacidade a essas mulheres. Certo é que Sloan viveu 

para ver uma época que Bellows não teve a oportunidade38: a era de ouro do cinema 

estadunidense.  

Em Nude in Washington Square (s/d), vemos uma mulher recostada em uma cama com 

lençóis amarelos, que gentilmente cobrem seu quadril e uma de suas pernas. Seus braços roliços 

se levantam para arrumar seu cabelo, preso a um coque apertado. Ao fundo, podemos ver um 

ambiente limpo, minimalista, dando espaço apenas para uma máquina de costura e alguns 

quadros pendurados. Seus lábios vermelhos, suas bochechas rosadas, seu olhar robsuto e 

compenetrado, sugestionam uma atividade e alguma outra presença no quarto, que obviamente 

não nos é revelado. Há nessa mulher que não nos encara uma intencionalidade de, não só em 

desviar o olhar, mas de existir.  

 

Figura 15 John Sloan. Nude in Washington Square. s/d. 66.04cm X 81,28cm. Tempera e óleo em cartão. Coleção particular. 

Até mesmo em Nude, Terra Cotta (1933) ou ainda Piano Trio (1946) que poderia ter 

sido uma cena em algum filme noir da década de 40, vemos a mulher observada consciente em 

posse de seu próprio corpo. Sloan, em todos os três casos, tem uma pintura forte e aparente, 

com esses pequenos vincos escuros (no lençol em Nude in Washington Square e nas costas da 

                                                 
36 Ver PECK (2012).   
37 Ver BRAIDER (1971) 
38 George Bellows morreu no começo de 1925, subitamente; e John Sloan faleceu em 1951. 



48 

 

modelo e na parede em Piano Trio, dando textura e deixando clara a presença do pintor, que 

muito possivelmente estava lá no momento da pose, e bem diferente do Bellows da década de 

20, que cada vez mais buscava uma plástica mais acurada e envidraçada, mas que nunca deixou 

de admirar seu amigo Ashcanner quando diz em uma carta que os últimos trabalhos de Sloan 

eram “big and rough and simple. Rough in color and without polish. These pictures have a 

distinction as human documents, which I believe to be the rarest quality”. (CORBETT, 2011, 

P.15) 

 

Figura 16 Jonh Sloan. Piano Trio. 1946. 40,6cm X 50,8cm. Óleo e tempera sobre papel sobre tela sobre cartão. Coleção privada. 

 

Figura 17 John Sloan. Terra Cotta. 1930/1933. 60,96cm X 50,8cm. Tempera e óleo em papelão. Coleção privada. 

Em Nude With Hexagonal Quilt (1924), de Bellows, vemos uma mulher com olhar ao longe, 

com memórias remanescentes de tempos melhores. Suas sobrancelhas arqueadas como quem 

tem o cenho franzido, parece estar perdida em si mesma, em seu próprio cosmos particular39.  

Com uma pincelada acurada, e uma preocupação demasiada com as proporções e suas 

dinâmicas, Bellows traz uma mulher que parece não estar completamente ciente do voyeurismo 

a qual é exposta, e toda a decoração detalhada e romântica com as diversas texturas e estampas, 

nos levam a um local idílico, afastado da cidade em ebulição da virada do século.  

                                                 
39 Ver figura 12. 
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Enquanto em Terra Cotta, Sloan decide por trazer uma mulher de tenra idade que nos 

encara e senta em uma posição que além de mostrar a pouca idade (as articulações não mentem), 

traz um desconforto aparente em seu ombro esquerdo tensionado. Aqui, a colcha não se faz por 

uma aparição digna de nota. A colcha apenas está lá. O verde turquesa da colcha parece estar 

ali, mais como um contra peso para a poltrona vermelha e os cabelos ruivos da moça. A colcha 

parece estar ali apenas como algo para dar a mulher um conforto que lhe escapa, diferente de 

NHHQ, em que a colcha é um ponto alto da composição.  

 E vemos em Terra Cotta, assim como em outros nus de Sloan, um olhar mais cru, mais 

imediatista do que Bellows (principalmente no final da vida); e não é à toa. Sloan, assim como 

quase todos os Ashcanners, tinha pouca formação clássica (muitos deles possuíam uma 

formação de jornal, onde atuavam como ilustradores e cartunistas). Sloan, como bom aluno de 

Henri e com toda sua experiência jornalística, pregava também a vivência além estúdio. Como 

bem aponta Corbett, pintores com essa formação, absorveram muito do dia a dia de um jornal, 

que incluía a necessidade de representar fatos imediatos, com vivacidade e precisão, além do 

exagero, da comicidade e do filtro mais sombrio em suas produções quando cartunistas.40  

2.6 O xará George Luks 

 Um dos amigos de John Sloan do seu tempo de jornal, Ashcanner e xará de Bellows foi 

George Luks, que também frequentou o The Pennsylvania Academy of the Fine Arts, 

juntamente com Henri, Sloan, William Glackens e Everett Shinn. É George Luks o catalisador 

do grupo embrionário da Ashcan School, o The Eight, pois é pela rejeição de um de seus quadros 

na mostra da National Academy of Design, que Henri organiza uma exibição no ano seguinte, 

com todo o seu séquito de artistas que não se conformavam ao estilo clássico da Academia41. 

George Luks é possivelmente o mais arrojado dos seus amigos Ashcanners em termos de 

representação, e quiçá, de estilo de vida. Vários de seus retratos continham um teor cômico 

agressivo, beirando o macabro. Em New Year’s Shooter, de 1917l, vemos um rapaz com 

bochechas incrivelmente rosadas e brilhantes como as do famoso boneco Chucky, e um sorriso 

tão exageradamente forçado e malévolo, que facilmente causaria perturbações se depararmos 

com ele em algum ambiente mal iluminado, digno de um filme de terror. Bellows quase nunca 

retratava seus modelos de forma tão caricata, aliás, seus retratos são quase sempre sóbrios e 

                                                 
40 Ver CORBETT, 2011. P. 16. 
41 Ver CORBETT, 2011. P. 51. 
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formais. Mas em duas obras da série de boxe, ao nos atentarmos mais a público que Bellows 

traz, vemos que o rapaz de New Year’s Shooter poderia muito bem ser parte da plateia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 George Luks. New Year's Shooter. 1917. 77,15cm X 64,45cm. Smithsonian American Art Museum. 

Figura 20 Club Night. George Bellows. 1907. Óleo sobre tela. 109,22cm X 134,62cm. National Gallery of Art, Washington, 
DC. 

Figura 19 Both Members of This Club. George Bellows. 1909. Óleo sobre tela. 114,94cm X 160,34cm. National Gallery of Art, 
Washington, DC. 



51 

 

E enquanto Henri fazia do exótico, familiar, George Luks, fazia do familiar, o exótico. 

Da pincelada ligeira ao traço marcante, a pintura de Luks, assim como a de Bellows, versa sobre 

a diversidade – a paisagem, o palhaço e a dançarina. Com um teor cômico aflorado, o cartunista 

e o chargista existente em Luks é evidente, e diria que bem mais do que Bellows, Luks olha 

para o esquecido, para o marginalizado, olha para o comum.  

Mas é no nu que George, o Luks, se diferencia de Bellows, como veremos mais a fundo 

no próximo capítulo.  Em Morning Light, vemos uma mulher que se olha, que se toca, e se 

aprecia. Com seus pelos à mostra, ela traz uma sexualidade feminina ativa não vista em 

Bellows. Suas linhas retas e a pouca textura de suas pinceladas, se assemelham mais de Edward 

Hopper e a estética do cinema estadunidense.  

 

  

Figura 21 Morning Light. George Luks. 1928~1933. Óleo sobre tela.152,5cm X 122cm. Smithsonian American Art Museum. 

 Em Seated Nude With Bobbed Hair, Luks traz uma mulher sentada sobre suas pernas 

(certamente uma posição desconfortável para a modelo, o que nos faz pensar se foram várias 

Figura 22 George Luks. Seated Nude With Bobbed Hair. s/d. 101,6cm X 68,58cm. Coleção privada. 
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sessões ou boa parte preenchida pela memória de Luks, como Henri acreditava possível), e seus 

cabelos curtos a La Garçonne nos remete à década de 20, quando esse corte foi popularizado 

pelo conto homônimo de Victor Margueritte, e pela independência das mulheres que buscavam 

a praticidade. Suas pernas cruzadas escondem seu sexo e a linha acima do púbis, retratando a 

abdômen saliente, traz o tom da realidade ao corpo exposto. Seus olhos pretos e sua boca 

avermelhada sugestionam o uso de uma maquiagem intensa, também uma inovação da época. 

O cenário é simples e sem muitas informações, o fundo azul marinho contrasta com o platô 

amarelo em que a modelo se apoia. A pincelada rosa contorna os joelhos da modelo, tornando  

essa área mais viva e corporificada: a entrada do que se quer desvendar é emoldurada com uma 

carne avermelhada e viva – ou quem sabe apenas a falta de circulação sanguínea.  

 Esses olhos totalmente negros nunca foram a estética preferida de Bellows. Em NWF, 

ele traz os olhos marcantes com pupilas mais dilatadas, mas não os olhos totalmente 

enegrecidos como em Seated Nude, de Luks. Seated Nude tem um traço muito mais moderno, 

no conceito popular do termo, com uma mulher de cabelos curstos, uma pincelada que poderia 

até ser de um Picasso mais jovem. E o corpo da modelo aqui se coloca mais como uma obra a 

ser apreciada pelo sexo oposto, algo como o divino e misterioso que Carol Duncan coloca em 

seu artigo Virility and Domination in Early Twentieth Century Vanguard Painting, e que 

pressupõe a apreciação como natural. Já os nus de Bellows se colocam um pouco menos 

disponíveis para o olhar invasor. Elas se cobrem, desviam o olhar, e se preocupam com outro 

evento. Os nus de Bellows em comparação com Seated Nude, de Luks, parecem se voltar muito 

mais para o mundo interno, para os sentimentos ambíguos e pesarosos que nos habitam. 

 E numa outra obra também sem data, chamada apenas de Nude, vemos uma mulher com 

o mesmo cabelo a La Garçonne, mas dessa vez ondulados, sentada no (provavelmente) mesmo 

platô amarelo da modelo anterior. Seus olhos escuros, sua sobrancelha extremamente marcada 

e seus lábios alaranjados implicam também o uso de maquiagem. Aqui temos acesso ao seu 

sexo, e Luks não se importa com o pudor alheio: os pelos são abundantes, espessos, e escuros; 

estão centralizados e logo capturam o olhar do espectador. Aqui, o fundo é claro e rosado, 

contrastando com o os pontos de escuridão no corpo da modelo.  

A modelo nas duas obras não nos olha, e, ao contrário do que veremos em quase todos 

os nus de Bellows, não há no cenário nenhum elemento decorativo. E Bellows em nenhum 

momento deixa à mostra o sexo de suas modelos, que aliás, dificilmente evocam o sentido do 

prazer, normalmente trazendo à tona em suas modelos, um ar introspectivo e melancólico. As 

semelhanças entre as modelos dos dois nus de Luks, o platô amarelo presente nas duas obras e 

o fato de serem ambos sem data, nos fazem pensar se é a mesma modelo em momentos distintos, 
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mas sem uma pesquisa mais aprofundada, ficamos apenas no mundo da elucubração. Luks 

apresenta ainda mais dois nus, um de 1920 e outro de 1926. O de 1920 não é um nu sentado, 

mas achamos imprescindível para nossa comparação e compreensão do que era feito na época. 

 

 

Figura 23 George Luks. Nude. s/d. 101,6cm X 68,58cm. Coleção privada. 

Em 1920, Bellows ainda estava vivo. Ele viria a morrer em 1925, de uma complicação 

de apendicite, configurando uma peritonite, que vinha sendo ignorada há alguns anos por 

Bellows. Há rumores que dizem que sua esposa, Emma Bellows, adepta da religião Ciência 

Cristã, teria impossibilitado a ajuda médica num primeiro momento, já que a fé científico-cristã 

acredita que a maior parte das enfermidades podem ser curadas pela reza.42 Mas afora seus 

problemas de saúde, em 1919, Bellows estava produzindo NWWS e NWF, e em 1920, deu vida 

à NWRH. Os dois primeiros com os seios à mostra, sendo um mais melancólico e depressivo e 

outro levemente mais espontâneo; e terceiro, nem os seios estão à mostra, mas traz uma 

sensualidade inesperada na obra de Bellows.  

No mesmo ano, Luks dá vida à Reclining Nude, uma mulher nua deitada, com 

panejamento escuro ao seu redor, contrastando com a sua pele nívea. Suas pinceladas bem 

arrojadas e pouco nítidas, deixam a identidade da modelo sob sigilo, mas suas bochechas 

rosadas são a certeza do óbvio prazer. Uma de suas mãos repousa no quadril, e a outra toca seu 

sexo, escondendo-o parcialmente. Vemos uma mulher que não se rende ao pudor, que se toca, 

se conhece e se experiência em plena década de vinte, deixando escancarado o sexo que a 

habita. Seus seios médios, arredondados, condiz com a preferência da época por seios não tão 

grandes, e o bico do peito eriçado é apenas mais uma evidência do prazer pelo toque. Fato raro 

                                                 
42 Ver BRAIDER, p. 143. 
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é o prazer feminino e ainda mais o prazer feminino com a ausência masculina. e se levarmos 

em conta, o fato de Bellows ter destruído um retrato de sua esposa, pelo simples fato da crítica 

ter comparado à Olympia, de Manet, vemos quão diferente o tema sexual era para os dois 

Georges.  

Em um outro nu sentado de Luks, Seated Nude, vemos uma mulher sentada em panos 

vermelhos contrastando com a pele alva da modelo; com os braços erguidos e as mãos ao 

acabelo em um gesto de carícia, como quem aproveita esse gesto de auto- prazer, a mulher tem 

os olhos fechados impedindo o espectador de participar daquele momento íntimo e prazeroso e 

somente dela – ao público apenas o prazer voyeurístico. Mas o pintor vai além, e explora seu 

objeto com olhos curiosos de quem acredita haver mais possibilidades do que o que se vê. 

Olhando rapidamente, a sensação de morte e de algo agonizante é perturbadora e uma 

possibilidade, precisamos nos deter mais um minuto para vermos uma outra possibilidade, uma 

menos mórbida. 

 

Figura 25 Seated Nude. George Luks. s/d. Óleo sobre tela. 27,9cm X 13,9cm. Coleção privada. 

Figura 24 Olympia. Édouard Manet. 1863. Óleo sobre tela. 130cm X 190cm. Musée d'Orsay. 
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Figura 26 George Luks. Reclining Nude. 1920. 15,24cm X 23,37cm. Coleção particular. 

Outra obra de Luks que nos remete à nossa escolhida iconografia é Woman and Doll, 

de 1926. Nessa obra, vemos uma mulher sentada, com seus seios à mostra, e, apesar de desnuda 

no colo, não temos acesso ao seu sexo; e apenas seu mamilo esquerdo está à vista, o outro é 

ocultado pela boneca ao colo. A mulher tem os olhos fechados ou ainda baixos o bastante para 

não termos acesso a eles. Seus cabelos negros e lisos, se prendem em um belo coque baixo, 

encobrindo a a sua orelha. Tem ao colo um bebê com vestimentas azuis, pele branca e 

sapatinhos alilasados. Seu rosto não está virado para nós, só vemos o pequeno gorro branco que 

resguarda parcialmente sua identidade: mas seus olhos definitivamente estão fixados na mulher 

a sua frente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se não fosse pelo título, a ciência de que aquele ser é um mero boneco não seria possível. 

Nada ali nos indica que é um ser inanimado, com a exceção talvez de suas pernas, que com uma 

pincelada mais exata e precisa e um colorido chapado, parecem inertes e sem vida. Seria 

necessária uma pesquisa intensa e detalhada para saber se o título está correto, mas ainda mais 

importante, se o pintor deu o título à obra. Essa é uma das obras em que o título transforma a 

obra: sendo bebê, teríamos apenas uma mulher que possivelmente amamenta a criança; sendo 

Figura 27 George Luks. Woman and Doll. 1926. 76,52cm X 63,5cm. Coleção privada. 
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um boneco, temos uma cena de múltiplas interpretações, e uma delas é, invariavelmente, sexual. 

Um ato natural e de sobrevivência que, para muitos, foi rapidamente transformado em fetiche.  

Sua conterrânea Mary Cassatt, famosa por suas pinturas de mães e bebês, já representou 

algumas vezes o ato de amamentar. Ao analisarmos a obra Young Mother Nursing Her Child, 

de 1906, vemos uma mulher serena, seu corpo é completamente ocultado, e não temos o menor 

indício do desejo sexual que habita aquele corpo ou eventuais desejos que possa despertar em 

outrem. Seu seio que amamenta é ocultado pelo cabeça do bebê e pelo seu pequeno e gracioso 

braço que brinca com o rosto da mãe. Aqui, o foco é a interação mãe-bebê e por apresentar uma 

iconografia tão diversa, certamente não entraria no nosso grupo de obras analisadas. Já na obra 

de Luks o foco é o corpo da modelo que segue languido, sem vigor e sem intenção – sem 

intenção de movimento, de afeto, de interação. Aquele corpo está ali, existindo, quase como 

que ao bel prazer dos olhos que a olham e do desejo que pulsa no baixo de ventre.  

  

Figura 28 Mary Cassatt. Young Mother Nursing Her Child. 1906. 99,1cm X 80,3cm. Art Institute of Chicago. 

George Luks, quase quinze anos mais velho do que Bellows, traz uma sexualidade latente, e 

muitas vezes independente do olhar e do desejo masculino. Por sua vez, Bellows nunca chega 

a retratar Emma Bellows, sua esposa, em um momento intimo com suas duas filhas. O mais 

próximo de um momento íntimo é o caso da obra Girl on Couch, como já comentamos, ou ainda 

suas filhas brincando com outras crianças, como em Children on the Porch, de 1919. A 

representação dos seus é constante, mas sempre dentro do decoro familiar, sempre o apropriado, 

sempre de acordo com a moral vigente. 

Muitos poderiam falar que esse traço, digamos, beato de Bellows é consequência da sua 

rígida educação religiosa, o que não contestaríamos completamente. Bellows frustrou 

terrivelmente os planos de sua mãe, Anna Bellows, ao se tornar um artista. Os planos de sua 

mãe era que ele se tornasse um bispo metodista, e toda sua família se apresenta muito religiosa, 
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com a exceção de sua tia, Elinor Smith43, que é retratada várias vezes pelos pincéis de Bellows. 

E Bellows vai além: não só frustra os planos de sua mãe ao se tornar um artista, como também 

renuncia a todas as crenças religiosas44. Mas vemos aí um ambiente impossível de ser negado: 

a referência imagética de Bellows de alguma forma passa pela religião, mais especificamente a 

cristã, tendo uma família declaradamente religiosa e uma esposa devota da Igreja Ciência 

Cristã. O mesmo artista que renega suas crenças é aquele que pinta Massacre at Dinant (1918), 

The Crucifixion (1923), Dawn to Peace (1918) e Hail to Peace (1918)45, todos com temas 

religiosos ou senão, forte alusão à iconografia religiosa.  

Nosso interesse em relação a religiosidade de Bellows se estende apenas para podermos 

compreender a forma como o nu é retratado em sua obra. Ao olharmos os nus de seus 

contemporâneos e conterrâneos, vemos algo diferente, vemos uma sexualidade que sobressai, 

e que é protagonista; enquanto em Bellows, o nu parece ser, apesar de ser literalmente central 

em muitas obras, um fator coadjuvante, deixando o estrelato para o desalento, a melancolia que 

paira. O que de fato nos prende nas mulheres de Bellows é vastidão íntima que nos envolve.  

George Luks, no entanto, teve uma vida bem diferente de Bellows; enquanto Bellows 

tinha uma vida normal, típica de quem veio dos subúrbios, seu xará, Luks era o oposto 

necessário para a dinâmica do grupo. Luks morreu como viveu: intensamente e provavelmente 

em decorrência do consumo abusivo do álcool e, diria Perlman, uma de suas atividades 

preferidas. Era um admirável fanfarrão, que levava tudo na brincadeira e era apaixonado por 

boxe e lutas. Era também um bom contador de lorotas, e uma delas era o quão bom era em lutas, 

mas em um episódio, John Sloan desmascara seu amigo, pois Luks sempre deixava suas brigas 

para os outros terminarem. Em uma dessas situações, Luks não foi tão sortudo, se envolvendo 

em uma briga, e espancado, foi deixado na porta de casa, chegando a óbito. Na foto abaixo, 

como diz a própria legenda, Geroge Luks é “lutador” à esquerda. Interessante percebermos que 

boxe não era um passatempo exclusivo de Bellows. Era uma atividade amplamente difundida, 

ainda que ilegal, e retrata bem o ambiente desses artistas, e sua facilidade pra representar a 

violência e dor com que muitos se chocavam. 

 

2.7 Everett Shinn 

                                                 
43 Ver Aunt Fanny 
44 Ver HAVERSTOCK, P. 15. 
45 Essas duas últimas obras foram feitas por comissão para Joseph Duveen, um fato não tão comum para 
Bellows que normalmente produzia por livre demanda. 
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Mas antes disso, no começo da carreira, enquanto Bellows era ainda só um adolescente 

de onze anos, Luks além de dividir a profissão de ilustrador do Philadelphia Press, dividia 

também o apartamento com Everett Shinn, um rapaz de dezessete anos, reservado e solitário 

(se comparado ao seu amigo de quarto). Shinn traz um trabalho com pinceladas bem aparentes 

e um gosto pela cena teatral de Nova York, dando ênfase à palhaços e dançarinas – o que 

provavelmente lhe rende as diversas comparações com Edgar Degas (além, claro, da temporada 

que Shinn passa na França). Shinn, diferentemente de Bellows, traz nus em variadas situações, 

muitas em cenas narrativas46. Sua predileção por retratar mulheres era visível, mas usualmente 

eram vestidas, nos palcos ou prontas para brilhar, muitas vezes com excesso de adereços. Mas 

há algumas obras que podemos relacionar com o nosso recorte.  

Em Girl in a Bathtub, de 1903, a mulher misteriosa entra em uma banheira, uma perna 

adentra, a outra ainda fora, a suporta. Como quem testa a água e hesita, ela se apoia para não 

submergir completamente. Os tons de bege e acartonados não são surpresa, a obra é pastel sob 

papel. As linhas pretas reforçam os contornos desse corpo voluptuoso, contrastando com as 

cores baças do resto da cena. Há, porém, dois pontos que logo captam nosso olhar, com suas 

cores reluzentes e inesperadas: o cabelo da modelo, que vivamente reluz um castanho 

avermelhado e o sabonete, que repousa em sua glória de um momento de atenção; aquele 

sabonete prestes a encontrar aquele corpo que calmamente se prepara para seu ritual de 

purificação. O espectador tem acesso a um momento íntimo, privado, mas os seus seios e sua 

pélvis não estão delineadas e passariam quase despercebidas. Não há auréolas em seus seios, 

não há mamilos, não há pelos e nem lábios em seu sexo. Há apenas uma superfície lisa, que 

poderia muito bem estar tampada. 

                                                 
46 De acordo com o site de leilão Mutual Art. 
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Figura 29 Everett Shinn. Girl in a Bathtub. 1903. 40,63cm X 35,56cm. Pastel em papel. Coleção privada. 

Mas nos parece importante frisar a semelhança em tema e algumas decisões com Edgar Degas. 

A temática de mulheres ao banho, sozinhas, em uma banheira ou uma bacia não é nada nova se 

condierarmos Degas; mas não só. Degas também escolheu diversas vezes não acentuar o sexo 

de suas modelos, dando atenção maior ao momento íntimo e raro a que temos acesso. Contudo, 

há nessas representações uma forma diferente de despertar a sexualidade e desejo. Assim como 

em Bellows, que não representou o sexo das mulheres e quase sempre dava uma atenção maior 

para a subjetividade dessas mulheres do que para o corpo em si, Shinn também traz esse jogo 

de ocultamento que acaba por atiçar o olhar alheio, desvelando a intimidade tão desejada pelos 

olhares sedentos. Essa é apenas uma obra dos diversos exemplares de Shinn em que mulheres 

são representadas em seus momentos íntimos, seja se preparando para se banhar, ou ainda 

trocando as roupas. A exposição desse momento privado traz ao olho voyeur o desejo pelo 

proibido, pelas possibilidades que não se findam com sua corporificação.   

 Uma outra obra de Shinn que julgamos merecer nossa atenção é o Reclining Nude, de 

1912. Essa obra de pastel em tela traz uma bela mulher de cabelos dourados e levemente 

encaracolados, deitada em o que parece ser uma cama, com travesseiros e planejamentos. Seus 

lábios vermelhos e suas sobrancelhas fortemente marcadas indicam uma maquiagem suave, 

enquanto sua mão direita acaricia o sexo, e sua perna tensa e flexionada retém a energia pela 

qual seu corpo se contorciona. Essa mulher, como a mulher de George Luks, se entrega ao 

prazer sem tantos pudores de ser observada enquanto atinge o auge do gozo físico.  
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Figura 30 Everett Shinn. Reclining Nude. 1912. 33,02cm X 55,88cm. Coleção particular. 

Reclining Nude talvez seja, dentre as obras de Shinn, a obra com maior teor sexual explícito; 

suas outras obras muitas vezes trazem cenas narrativas, privadas, em que as mulheres são 

observadas em seu lugar privado ou ainda pegas de surpresa pelo olhar do pintor/espectador, 

como podemos ver em Interior Scene with Nude. 

 

Figura 31 Everett Shinn. Interior Scene With Nude. s/d. Óleo sobre tela. 30,5cm X 40cm. Coleção privada. 

 Nessa obra, vemos o nu frontal de uma mulher que parece se despir (ou quem sabe se 

cobrir) enquanto anda. Ela tem os olhos baixos, seu rosto parece compenetrado na ação que 

executa. Seu corpo de formas arredondas e contornos difusos transformam a luz em pontos 

levemente dourados que captam nosso olhar. O título da obra nos faz pensar que aquele corpo 

nu faz parte de uma composição, de uma cena a qual não temos acesso; uma história pertencente 

à modelo e à ela somente. Ao espectador resta a imaginação de infindáveis possibilidades. E 

com um título em mente, e considerando que foi atribuído pelo artista (e aqui frisamos a 

incerteza), pensamos que todo o ambiente tem um papel igualmente importante para a 

compreensão da obra: os livros na estante ao fundo, o castiçal, as molduras que poderiam contar 

uma história e nos revelar um pouco mais sobre essa cena não nos diz muito além, já que seus 

títulos e modelos são ocultados pela pincelada imprecisa de Shinn. 
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Shinn apresenta diversos nus: sentados, deitados em movimento e em pé. Abordamos 

um exemplar de cada, pois achamos importante pontuarmos o número e a abrangência de suas 

obras – um recorte do que foi e a Ashcan School, abrangente e múltipla. A próxima obra que 

trazemos é um nu sentado, sem dúvidas, mais próximo à Bellows se levarmos em conta a 

iconografia; mas se pensarmos em termos de estilo, suporte e forma, vemos um maior 

distanciamento. Seated Nude é uma obra de aquarela e conté em papel, que traz uma mulher 

sentada, com seu torso totalmente exposto. Uma mão toca a cabeça, enquanto o interminável 

braço esquerdo pende ao lado. Sua cabeça levemente virada à esquerda esboça um leve ar blasé, 

reafirmado pela sua postura, que se delineia como alguém que pouco se interessa pelo ao redor.  

Seus ombros e cotovelos pontudos acentuam suas clavículas e formam linhas que desembocam 

diretamente nos seus seios medianos e arrebitados. Seus olhos enevoados podem ser apenas 

para dificultar a identificação da modelo, que muito provavelmente seria rechaçada pela 

sociedade por se expor de forma tão voluntariosa. Mas talvez seja para dar a essa mulher um 

tom ainda mais moderno, incógnito, uma multidão em uma mulher só. 

 

Figura 32 Everett Shinn. Seated Nude. s/d. Aquarela e giz Conté em papel. 215,9cm X 190,5cm. Coleção particular. 

Shinn traz uma mulher moderna, para alvoroço dos conceitualistas, mas nos explicamos: 

por “moderna” entendemos nesse momento como aquela mulher que começa a se descobrir 

enquanto ser dono do seu próprio corpo, que começa a usufruir dos prazeres da vida mundana. 

Ela não se importa com os olhares cobiçadores, com os desejos e as cobranças alheias, ela 

simplesmente existe, com plena ciência do poder que a habita; ela agora é uma mulher dona de 

seu próprio destino. Essa mulher na obra de Shinn, poderia ser facilmente comparada com as 

mulheres do Modigliani, por seus traços extremamente alongados, uma grande atenção às 

linhas, que muitas vezes são pretas, demarcando bem as formas e o contorno, além é claro, dos 

olhos de uma cor só, trazendo para esse corpo tão terreno um tom sobrenatural. Nude With a 
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Hat, de 1907, Modigliani traz um tema similar e uma paleta de cores similares. Com tons de 

cinza e um lilás azulado, vemos um retrato de uma mulher nua, mas só temos acesso ao seu 

rosto e busto. Ela nos encara e sua boca grossa de proeminentes lábios rubros e ligeiramente 

aberta mostra seus dentes avantajados. Suas pálpebras caídas a meio termo compõem um olhar 

insolente como quem desafia o olhar não requisitado. O chapéu de banda e suas olheiras abissais 

nos remetem a uma mulher que talvez não dormiu a noite passada, que passou festejando e 

brindando a liberdade (ainda que limitada) de ser quem ela é. Com esses olhos imperiosos nos 

olha como se nos desafiasse a questioná-la.  

 

Figura 33 Amedeo Modigliani. Nude With Hat. 1907. Óleo sobre tela. 80,5cm X 50,1cm. Hecht Museum. 

A paleta usada na obra de Shinn e de Modigliani destoa de usada por Bellows. Bellows, 

que dava atenção as cores vibrantes e brilhantes, quase nunca trabalhou com aquarela. Uma 

paleta de cores mais próxima disso, podemos encontrar em Mr. and Mrs. Phillip Wase (1924)47, 

mas ainda assim, por ser uma obra a óleo e com acentos extremos utilizados em pontos 

estratégicos, como o paletó do Mr. Wase, a parede ao fundo e o sofá minimiza a comparação. 

Aliás, essa mulher dificilmente uma mulher de Bellows. Bellows normalmente retratava 

mulheres mais corpulentas, com seios mais avantajados e abdomens que cobriam o sexo; além 

disso, com uma exceção no rol de nus, Bellows sempre tinha elementos narrativos e 

decorativos, um algo a mais para compor a cena. O único de seus nus que não apresenta 

elementos narrativos é o seu primeiro nu sentado, Nude Girl, Miss Leslie Hall.   

                                                 
47 Ver imagem tal. 
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 Já William Glackens recorria diversas vezes as cores mais vibrantes e quentes 

do círculo cromático. Considerado o mais impressionista de seu grupo, levava essa fama por 

utilizar as pinceladas curtas e rápidas tão comum na obra de nomes como Monet; e também 

explorava temas muito parecidos, como o entardecer, flores e objetos inanimados. Glackens 

possuía diversas obras em que representava mulheres nuas sentadas, e seria impossível fazer 

jus ao seu acervo rico e extenso; seria uma dissertação própria. Assim, sem a intenção de cobrir 

todas as obras de Glackens e cientes de recorte imperativo que apresentamos, a análise de 

algumas obras de Glackens nos parece extremamente pertinente. 

 

2.8 William Glackens 

Junto com Everett Shinn, Glackens era um dos mais rápidos desenhistas do Philadelphia 

Express. “Glackens and I drew very quickly and they kept us busy no matter ow much we turned 

out”48 diria Shinn. Talvez sua rapidez e agilidade fossem um elemento a considerar em suas 

composições e pinceladas. Mas Glackens tem um repertório muito mais vasto e complexo do 

                                                 
48 PERLMAN. 1979. P. 58. 

Figura 34 Mr. and Mrs. Phillip Wase. Geroge Bellows. 1924. Óleo sobre tela. Smithsonian American Art Museum. 
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que sua fama rasa de “impressionista”. Em Red Haired-Model, Glackens traz uma bela mulher, 

com um cabelo ajubado, cor de fogo, que mescla com a poltrona ao fundo. Seus seios pequenos 

e firmes fazem uma aparição pontual – além de proverem maior teor sexual para essa cena 

inflamável, trazem um espaço em branco, contrapondo com a vermelhidão do quadro, como 

um respiro ativo, que apesar de ser mais brando aos olhos, não seja tão mais brando ao desejo. 

A comparação é fácil com a obra de Bellows Nude With Red Hair49 que também traz 

uma modelo com cabelos avermelhados. As duas modelos sentadas de cabelos da cor do fogo 

se exibem para serem retratadas “nuas”, mas as diferenças são inúmeras e enriquecedoras. Na 

obra de Bellows, a modelo não está nua no sentido estrito da palavra; sua mão esquerda 

gentilmente cobre seu seio direito enquanto seu antebraço perpassa seu seio esquerdo. Ao 

contrário da modelo de Glackens que nos fita sem titubear, a modelo de Bellows nem sequer 

nos olha, seus grandes olhos vão ao longe, na diagonal. O fundo de neutro de Glackens tem sua 

assinatura: suas pinceladas aparentes e curtas quase formam um elemento por si só na obra, 

com o azul do fundo realçando as bochechas e os lábios rosados, além de iluminar os olhos 

brilhantes da modelo. Em Bellows, os cabelos lisos da modelo se encontram alinhados e 

perfeitamente arrumados em um laço na altura de seu ombro direito, enquanto que Glackens 

opta por um cabelo frisado, mais eriçado e com maior volume. Em NWRH, Bellows opta por 

uma composição mais voluptuosa e suntuoso: o panejamento ao redor da modelo nos remete a 

um ambiente luxuoso e confortável; o colar e o bracelete saltam aos nossos olhos, gritando para 

serem notados. 

Outra obra que nos parece relevante quando relacionamos à Bellows é Nude With Apple 

(1909-1910). Nessa obra a modelo recosta em um sofá (muito ao estilo do sofá presente nas 

                                                 
49 Ver imagem tal. 

Figura 35 William Glackens. Red-Haired Model. 1909. 61,6cm X 51,44cm. Óleo sobre tela. Coleção privada. 
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obras de Bellows, porém menos majestoso e mais claro), não estando completamente deitada e 

nem totalmente sentada. Bellows que nunca representou uma mulher nua deitada, chegou 

próximo a isso a NWHQ e NWF, representando as sentadas e levemente recostadas, mas em 

ambos retratos, ao contrário da modelo de Glackens, essas mulheres parecem não se aceitar 

como desejo alheiro a priori. As modelos de Bellows não nos encaram, e com seus olhos 

penetrantes e ao longe, trazem em suas faces a contradição de uma desolação calma (ver Figuras 

64 e 67, respectivamente). Nos vem a cabeça também o famoso retrato destruído de Emma 

Bellows, Girl on Couch (ver Figura 60) que aí sim, recostada, e com seus olhos a nos confrontar, 

se coloca como um corpo a apreciação visual do outro (ou pelo menos de seu esposo, no caso), 

mais aos moldes da obra e da modelo de Glackens, mas com o diferencial de estar vestida. 

Em Nude With Apple, a modelo tem sua perna direita firme ao chão, sustentando o peso 

que a posição propõe; a outra perna está levemente levantada, provendo um maior relaxamento. 

Em sua mão direita está uma pequena maçã avermelhada que ela, provavelmente, pegou do 

cesto com frutas ao lado, e sua mão esquerda, recai sob sua perna, próximo ao seu sexo, 

segurando o pano que o recobre. Esse pano que parece uma mistura de fralda e algodão, se 

ajeita graciosamente sob o sexo da modelo, quase como uma alusão aos pelos negros e proibidos 

que estão por baixo: o branco não só recobre como ajuda a angelizar os pelos tão enraizados de 

significados. Ao lado do seu torso, há um chapéu com flores, e um par de sapatos pretos, que o 

espectador provavelmente irá assumir serem da modelo nua. A modelo quase não carrega 

nenhum adereço, com a exceção da gargantilha preta em seu pescoço, como a própria Olympia 

traz também. 

  

 

2.9 Bellows e as teorias 

A obra Nude With Red Hair, de Bellows, foi realizada em 1920, dois anos após o contato 

de Bellows com Jay Hambidge, um pintor canadense que desenvolveu uma teoria baseada na 

simetria e formas geométricas do mundo cotidiano. Após 1915, vemos um Bellows mais 

Figura 36 William Glackens. Nude With Apple. 1910. 101,6cm X 144,78cm. Óleo sobre tela. Brooklyn Museum. 
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preocupado com a estrutura geométrica e as cores; seus traços já não são mais tão visíveis, há 

um esmero maior na construção de diferentes texturas; a melhor palavra que nos vem à cabeça 

para descrever a obra de Bellows a partir de 1918 é vitrificada. Muitos falam que a Armory 

Show foi um divisor de águas para Bellows. Arthur B. Davies foi eleito presidente da comissão 

responsável em organizar a mostra, que tinha como linhas gerais divulgar artistas de vanguarda 

estadunidense, bem como apreciar artistas contemporâneos europeus. Nessa exibição, Bellows 

– que nunca estudou fora do país, como a maioria dos seus colegas – tem acesso direto à obra 

Nude Descending a Staircase No. 2.  

 

Figura 37 Marcel Duchamp. Nude Descending a Staircase No. 2. 1912. Óleo sobre tela. 89cm X 146cm. Philadelphia Museum 

of Art. 

As formas geométricas e a desconstrução do figurativismo como conhecido até então 

foram um choque não só para os espectadores, como para os outros expositores também. 

Bellows pareceu apreciar a exposição e também os trabalhos de seus amigos europeus, mas 

nunca incorporou essas ideias totalmente em seu trabalho, e Braider chega a dizer que  

Bellows respeitava sem ter o menor desejo de imitá-los. As obras que ele 

compôs nos meses e anos posteriores a Armory Show ter deixado Nova York 

refletiu sim algumas mudanças; mas como podemos ver, não foi bem a arte 

exibida na Armory Show que o transformou tanto quanto as ideias de Jay 

Hambidge, o pai da teoria sore pintura chamada Simetria Dinâmica. 

(BRAIDER, 1979, P. 87)50 

Sem acesso a fontes primárias em que Bellows expressa de fato sua admiração, é difícil afirmar 

a relação da mudança na produção de Bellows com o que foi apresentado pelos europeus na 

                                                 
50 Tradução nossa. Texto original: He (Bellows) respected it without having the slightest dsesire to emulate it. 
The painting that he did in the months and years after the exhibition’s departure from New York did refelct 
some changes; but as we shall see, it was not so much the work displayed in the Armory Show that changed 
him as it was the ideas of Jay Hambidge, father of a theory of painting he called “Dynamic Symmetry”. 
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Armory Show. Pode ser que seu contato com a obra de Duchamp o tenha levado a buscar novas 

formas de representação e assim ele tenha chegado até Jay Hambidge, mas essas são apenas 

especulações. Hambidge ele próprio não era um pintor tão avante-gard como Duchamp e seus 

amigos europeus, se restringindo à arte figurativa e à ilustração até o final de sua vida. 

 

Figura 38 Jay Hambidge. s/n. s/d. Óleo sobre tela. s/d. Coleção particular. Lote 62, Sotheby's. Fonte: 

https://www.invaluable.com/auction-lot/jay-hambidge-1867-1924-62-c-dzmyqx19gl# 

Enquanto Duchamp começava a questionar a produção de arte enquanto tal e até mesmo o 

conceito de arte em si, trazendo consigo o questionamento que muitos diriam ser a verdadeira 

modernidade, Jay Hambidge vinha na contramão e ressuscitava os gregos e suas simetrias; aliás, 

para muitos, Dynamic Simmetry foi considerado uma resposta ao Cubismo (principalmente o 

grupo a qual Duchamp estava associado, o La Section d’Or), e Hambidge via o Cubismo como 

“não radical, mas cegamente e hesitantemente conservador”51. De uma forma que hoje seria 

considerada como evolucionismo cultural, Hambidge faz alusões à arte clássica como sendo 

aquela mais próxima da simetria perfeita, e que a arte grega é a forma mais evoluída da arte 

egípcia. Para Hambidge, simetria nada mais era do que as formas como organismos se agrupam, 

como conchas e folhas, formando um padrão que se repetiria de acordo com regras matemáticas 

no mundo dos humanos. Logo na introdução do livro Elements of the Dynamic Symmetry, 

Hambidge traz uma longa discussão sobre as diferenças entre simetria estática e dinâmica, além 

de discorrer sobre a origem desse conhecimento.  

 

A simetria dinâmica na natureza é um tipo de arranjo ordenado de membros de 

um organismo como o que podemos encontrar em conchas e a disposição de 

folhas em uma planta. Há uma grande diferença entre esse e a simetria 

dinâmica. A simetria dinâmica é uma simetria que sugere movimento e vida. 

[...] Os cristãos se esforçaram para consolidar um sistema moral, os gregos, se 

esforçaram por uma lei lógica e intelectual. Esses dois ideiais devem seguir 

                                                 
51 BROCK, P. 17. In Peck. Tradução nossa. Texto original: “Dynamic Simmetry was in part conceived as a response 
to cubismo, which Hambidge saw as ‘not radical, but blindly, haltingly conservative”. 

https://www.invaluable.com/auction-lot/jay-hambidge-1867-1924-62-c-dzmyqx19gl
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juntos par aassegurar o bem maior. Assim como uma lei baseada na moral sem 

sem arranjos intelectuais falha e acaba em intolerância, a arte instintiva sem 

controle mental está fadada a falhar, e a se resumir em incoerência. Na arte, o 

controle da razão significa as regras do design. Sem razão, arte se torna caótica. 

Instinto e sentimentos devem ser guiados por conhecimento e julgamento. 

(HAMBIDGE, P.16-18)52 

 Se Hambidge aplica ou não fundamentos religiosos as suas teorias, não cabe a nós dizer, mas 

interessante é notar que Bellows no auge dos seus trinta anos e dito ateu, busca uma teoria que 

de certa forma leva em conta o algo a mais que rege o universo, traduzindo isso em movimentos 

artísticos. Mais interessante ainda, notar que Bellows, diferentemente de quase todos os outros 

membros da Ashcan School, nunca estudou na Europa, nunca fez parte das academias francesas, 

mas se vê, no final da vida, buscando a simetria dos corpos e dos objetos inspirada nas formas 

clássicas que tanto foram reverenciadas no período considerado neoclassicismo (século XVIII 

e meados do século XIX). E com essa teoria em mente, Bellows compõe o retrato de sua mãe, 

sua filha e sua tia Fanny (Elinor Smith).  

                                                 
52 Tradução nossa. Texto original: “Dynamic symmetry in nature is the type of orderly arrangement of members 
of an organism such as we find in a shell or the adjustment of leaves on a plant. There is a great difference 
between this and the static type.The dynamic is a symmetry suggestive of life and movement. [...] The Christians 
struggled for a moral, the Greeks for na intelectual law. The two ideals must be United to secure the greatest 
good. As moral law without intelectual direction fails, ends in intolerance, so instinctive art without mental 
control is bound to fail, to end in incoherence. In art the control of reason means the rule of design. Without 
reason art becomes chaotic. Instinct and feeling must be directed by knowledge and judgment.” 



69 

 

Charles Brock traz em seu capítulo sobre a vida de Bellows, o diagrama da obra acima, 

baseado na teoria de Hambidge. Nele podemos ver como as proporções matemáticas e a famosa 

proporção áurea (ou Golden Ratio) e a simetria das formas são cautelosamente pesada antes de 

virem a vida em tela e óleo. Brock diz ainda que o interesse de Bellows por Hambidge foi 

tamanho, que até mesmo sua casa de campo em Woodstock foi projetada com essa teoria em 

mente. Robert Henri também é tido como um interessado no assunto da simetria no mundo da 

pintura, mas em seu livro Art Spirit, há apenas uma breve menção ao seu nome ao falar da 

pintura enquanto a cosa mentale, e que o ser humano deveria sim utilizar das ferramentas 

disponíveis para atingir seu intento. Mas não apenas George Bellows se interessava pela teoria 

Figura 39 Elinor, Jean and Anna. George Bellows. 1920. Óleo sobre tela. 149,86cm X 167,64cm. Albright-Knox Art Gallery, 
Buffalo, NY. 
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de Hambidge, mas Hambidge se interessava pelas obras de Bellows, tendo analisado algumas 

delas em seu livro. 

 

Logo após essa passagem sobre Hambidge, Henri dedica uma longa e extensa 

dissertação sobre a teoria das cores, formulada por Hardesty Maratta. Ainda no final da primeira 

década do século XX, George Bellows também se interessa pela teoria das cores de Hardesty 

Maratta, bem como seu colega John Sloan. Hardesty Maratta, um pintor não muito celebrado 

hoje, relacionava as doze cores do círculo cromático com as doze notas musicais da escala 

diatônica, mas o sistema exigia um planejamento extenso, em que as cores deveriam ser 

relacionadas com os temas (já que cada cor era responsável por acionar cada parte do nosso 

cérebro e dos nossos sentimentos) antes mesmo da produção começar; isso deixava pouco 

espaço para a criatividade, e, de acordo com Will South, essa era a própria força que levou 

Henri a trabalhar com analogia entre cor e som.53  

Michael Quick54 explora muito bem a conexão de Bellows com as teorias, e ao analisar 

a obra Dempsey and Firpo (ver Figura 7), de 1924, ele compara com Stag at Sharkey’s, de 1909. 

E ele coloca como a simetria dinâmica, através dos retângulos e suas diagonais no desenho, 

                                                 
53 “Henri eventualmente se afastou desse sistema, talvez porque o sistema deixava pouco espaço para intuição, 
a mesma força que levou Henri a experimentar cores e com a analogia dos do som em primeiro lugar.” Tradução 
nossa. Texto original: “Henri eventually moved away from the system, perhaps because the system left little 
room for intuition-the very force that led Henri to experiment with the color/sound analogy in the first place.” 
SOUTH, P. 4. 
54 QUIRK. 1992. P. 86. 

Figura 40 Diagrama de "Elinor, Jean and Anna"de Jay Hambidge, em "Simetria Dinâmica em Composição". 1923. P. 24. 
Fonte: Quick. 1992. P. 76. 



71 

 

criando uma maior sensação de três dimensões. Os corpos dos lutadores em Dempsey and Firpo 

paracem muito mais palpáveis e solidificados do que aqueles em Stag at Sharkey’s. Quick chega 

a chamar a pele dos lutadores na obra de 1909 de “fino como papel”.  

      

   Figura 41 Stag at Sharkey's. George Bellows. 1909.  
   Óleo sobre tela. 92,08cm X 122,56cm. Cleveland Museum of Art. 

 

Mas Bellows estava focado em compreender a técnica utilizada pelos Old Masters, e ele 

acreditava que essa compreensão passaria pelas implicações da simteria dinâmica. Bellows 

escreve a seu professor Joseph Taylor se fererindo a essa nova ideia, ainda em janeiro de 1914, 

comentando sobre seu receio de perdurar, e como ele via isso nos Old Masters 

 
Estou contente que a maior parte das minhas obras em telas novas e puramente 

brancas e que eu tenha usado cores permanentes e materiais bons. Mas o Old 

masters [que não faziam dessa forma – ] obtinham diferentes resultados e eu 

quero saber como eles faziam. Dois excelentes livros foram publicados 

recentemente sobre esse tema e eu espero mudar meus métodos completamente 

até que eu possa entender o que eu consigo fazer nessa nova direção. E por 

nova direção eu quero dizer a separação do desenho e do colorimento em dois 

processos distintos e sobre uma tela branca preparada com perfeição.
55

 

 

E é interessante percebemos como essas teorias foram utilizadas nos nus. Nos primeiros 

nus, tais como NGMLH (de 1909), TGWF e NWP (ambas de 1915),  vemos uma pincelada 

mais aparente, e obras em que a massa da tinta se faz o principal.  Quatros anos depois, já 

começamos a ver uma diferença na forma de compor. Em NGWF, NWWS (ambas de setembro 

de 1919), NWRH e NWF (ambas de julho de 1920) vemos uma preocupação maior com a 

                                                 
55 Tradução nossa. Texto original: I am glad that mosto f my good pictures have been on new nearly White canvas 
and that I have used permanente color and good mediums. But the Old Masters [did not do this way – crossed 
out] got different results and I want to know how the did it.  
There have been recently published a couple of excelente books on this subject and I expect to change my 
methods entirely until I learn what I can in a new direction. This direction being the isolation of drawing and 
coloring into two different processes  and over a perfectly prepared canvas of pure white. 
QUICK, 1992. P. 67. 
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clareza das formas e de como a luz pode trazer volume para essas obras. Nas duas últimas obras 

esse interesse pelas teorias de Hambidge e  com a geometrização das formas fica bem mais 

evidente. Com uma pincelada bem mais limpa, vemos uma maior preocupação com o desenho 

e com trabalho anterior a pintura de fato. Um entendimento da luz, das formas e do desenhos 

estão na composição da colcha vermelha em NWHQ, no corpo da mulher em NWHQ e em TW 

que reflete luz em pontos específicos dando ao seu corpo mais volume e atenção, nas vestes da 

mulher em TW dando nós espectadores uma experiência tão viva quase podemos sentir a 

textura.  

Essas técnicas que Bellows aplicava a suas obras acabavam por dar a suas telas um 

acabamento muito próximo de que veremos em Hopper, Andrew Wyeth e George Tooker. 

Interessante notarmos que as estéticas das obras desses pintores se assemelham muito a forma 

como a camêra capta uma imagem de uma lente que por sua angulação consegue dar mais 

volume do que o papel permite. Assim, talvez Lucie-Smith estivesse certo, talvez Bellows seja 

um dos precursores do movimento realista dos anos 40. 

 

2.10 Ernest Lawson, Arthur B. Davies e Maurice B. Prendergast 

Arthur B. Davies e Maurice Prendergast são os afiliados ao The Eight com maior 

diferença etária para Bellows (mesmo se considerarmos Henri); e Ernest Lawson, quase uma 

década mais velho do que Bellows, pouco dividia com Bellows. A produção de Lawson era 

basicamente composta por paisagens, das mais variadas e bem diferentes das de Bellows, 

principalmente no começo da carreira. Ao contrário de boa parte da Ashcan School e o do The 

Eight, Lawson retratava em sua maioria  

paisagens remotas e com pouquíssimos personagens presentes.  

Lawson, como demonstra Perlman, era um rapaz reservado e introvertido. Pouco adepto 

às algazarras e intrigas do mundo artístico, Lawson passava parte do seu tempo recluso no Alto 

Manhattan (que então era uma grande área rural), logo depois de voltar de seu tempo na 

Academie Julian, onde teve contato e construiu relações com outros impressionistas, como o 

pinto anglo-franco Alfred Sisley. Por essa e outras razões, como seus quadros que traziam as 

pinceladas rápidas, o degrade de cores e o seu incansável desejo de representação ao ar livre, 

Lawson foi por muitos considerado um pintor ligeiramente inclinado ao impressionismo. 

Vemos isso quando Perlman relata a surpresa dos colegas que viriam a forma o The Eight, 

quando o trabalho de Lawson foi recusado pela National Academy of Design.  

De todos os artistas recusados [pela National Academy of Design], a exclusão 

de Lawson foi a mais inexplicável. Adepto da técnica impressionista, que há 

muito havia ganhado o apreço popular nos Estados Unidos, Lawson tinha sido 
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recentemente agraciado com uma medalha na 102º exibição anual da 

Academia da Pensilvânia por melhor paisagem. (PERLMAN, P. 148)56 

Robert Henri havia acabado de publicar uma nota criticando a National Academy of Design, e 

logo após Lawson é recusado na mostra anual, juntamente com Arthur B. Davies e Jerome 

Myers, levando muitos a acreditarem que a Academia tornou público sua tendência contra a 

arte contemporânea produzida nos Estados Unidos. E com todo esse burburinho forma-se 

então a versão do Salon des Refusés nos Estados Unidos, que mais tarde seria a gênese do 

grupo conhecido como Ashcan School.  

  À parte o importante papel na constituição do grupo, a obra de Lawson deixa pouca 

margem para uma aproximação e comparação mais profunda e detalhada com a obra de 

Bellows. Lawson não produziu nus (ao menos dos quais estamos cientes até o momento), não 

sendo possível achar sequer um estudo de anatomia. Lawson e Bellows, no entanto, dividem 

algo: o prêmio da exibição de primavera da National Academy of Design (Lawson ficou com 

o primeiro lugar, e Bellows, o segundo), em 1908, que dessa vez aceitou todos os participantes 

do The Eight e os alunos de Henri, inclusive Bellows que fora considerado muito novo para 

apresentar na exibição passada.  

Na obra acima, vemos uma via que leva a uma casa ao fundo. A casa, que provavelmente 

está ligada ao casebre ao lado, se levanta só e solitária nesse mundo bucólico. A casa a frente, 

traz uma conexão com o mundo exterior, quase como que um lembrete de civilização ao redor. 

As cercas de bambu, os tons pasteis e as cores esmaecidas, além de serem recorrentes na sua 

obra, compõem um ambiente calmo, em que as horas se arrastam, com o sol a latejar levemente. 

                                                 
56 Tradução nossa. Texto original: “Of all the artists voted down, Lawson’s exclusion was the most inexplicable.  
Employing the Impressionist technique which had long-since gained popular acceptance in America, he had just 
recently been awarded a medal at the 102d anual Pennsylvania Academy Exhibition for the ‘best landscape’ in 
the show.   

Figura 42 Ernest Lawson. Evening Landscape. 1914. Óleo sobre tela. 50,8cm X 60,96cm. Coleção particular. 
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Suas pinceladas mínimas mostram cada movimento do artista (que muito provavelmente estava 

observando a cena ao pintar), nos faz pensar nas dezenas de obras de Bellows ao pintar a vida 

no campo. Com maneiras próprias de pintar, ambos artistas sempre deram a devida atenção à 

paisagem, Bellows, porém, traz um repertório de temas e técnicas mais amplo do que o que 

podemos ver em Lawson; ainda assim, H. V Alisson decide por trazer uma seção só de 

paisagens de Woodstock e do campo no catálogo Raisonné de Bellows.  

A obra foi escolhida por nós para contrapor a obra de Lawson, por considerarmos esta uma das 

obras com tons mais suaves e diluídos. Bellows sempre foi adepto de cores intensas e brilhantes, 

pouco a ver com o tom pastel de vários impressionistas. Mas é na paisagem que Bellows se 

coloca mais, se deixa mais aparente para os olhos do espectador: muito mais do que nos retratos, 

na paisagem, Bellows traz pinceladas curtas ou longas mais aparentes, e muitas vezes apenas 

uma pincelada é transformada em uma pedra ou em um detalhe do chão.  

 Já Arthur B. Davies se colocava quase como o perfeito oposto de Lawson: sua vida 

pessoal foi repleta de escândalos e casos extraconjugais, levando Davies a criar um pseudônimo 

para poder manter a sua vida conturbada, e boa parte do seu trabalho era de nus femininos. 

Davies foi um dos principais idealizadores da Armory Show, e foi também por seu empenho, 

que a exibição teve grande participação de pintores avant-garde da Europa. Diferentemente de 

Lawson que tinha um pendor pelo Impressionismo, Davies trazia referências de sonhos e formas 

geométricas e temas impactantes. Sua predileção pela figura feminina se alastrou também para 

suas esculturas e litografias, que muitas vezes tinham colaboração de outros artistas, acentuando 

ainda mais o fator geométrico das obras.  

 Davies foi uma peça chave na primeira exibição do The Eight. Era ele o contato dos 

artistas com William Macbeth, proprietário da Galeria Macbeth, que já várias vezes havia 

financiado exibições (inclusive exibições solo) de artistas rejeitados pela National Academy of 

Design. Davies é também o maior organizador da Armory Show, e não bastasse, é o grande 

responsável pela abertura da Armory Show aos pintores modernos europeus, o que não é 

necessariamente uma surpresa, especialmente se olharmos para suas obras em colaboração. Em 

Bathing Woman and Servant, a estética cubista e o apreço pelas formas geométricas tomam 

conta.  
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Figura 43 Arthur B. Davies e Frederick J. Reynolds. Bathing Woman and Servant. 1917. Drypoint em papel. 15,6cm X 8,9cm. 

Smithsonian Museum. 

Na obra, reconhecemos suas pernas, o traseiro que se impõe aos nossos olhos são apenas linhas 

tortuosas marcando o vinco de sua coluna. Ao fundo, um rosto nos observa, e deduzimos pelo 

título, ser a ajudante, que com muita atenção reconhecemos por seus olhos atentos e negros que 

mantem a composição elementar de tal. Mas se não nos mantermos firmes e não nos deixarmos 

habitar aquela cena por um momento, facilmente podemos nos perder no emaranhado das 

formas geométrica que nos tomam de solavanco. Mas mesmo em suas obras solo, como Figure 

in Glass,   

 

Figura 44 Arthur B. Davies. Figure in Glass. 1916-1917. Drypoint em papel. 15,9cm X 14cm. Smithsonian Museum. 

 Davies traz as formas geométricas como a estrela de sua representação. O rosto ainda é possível 

discernir, assim como o joelho e o busto nu. Mas até o fundo, que em muitos retratos são 

panejamentos e/ou neutros, aqui são apenas rasgos, linhas e retas; o ambiente se coloca ao 
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deleite do espectador, podendo ser preenchido como bem deseja quem o fita. O espírito 

explorador de Davies não se restringia ao tema e as formas, estava presente também na técnica. 

Nas duas obras acima, Davies opta pelo drypoint, técnica que consiste em gravar com tinta, 

agulhas e brocas em superfícies como latão e cobre. Davies e muitos artistas europeus como 

Henri Evenepoel e Odilon Redon, retomam essa técnica muito popular nos séculos XV e XVI.  

Essa inclinação de Davies pelos pintores europeus foi selada na Armory Show, da qual, junto 

com Walt Kunh e Walter Pach, foi um dos principais organizadores.  

Entretanto, essa admiração não era exatamente compartilhada e muitas rusgas nasceram 

dessa exposição. Bellows fez parte do Comitê Executivo Geral e no Comitê de Recepção e 

Publicidade, mas a escolha das quase mil e quinhentas obras europeias (um terço da exposição) 

foi realizada por Davies. E esse quiproquó ao redor da Armory Show já não era tão inédito: 

Bellows mesmo sendo parte dos comitês, já havia tido conflitos com a Associação de Pintores 

e Escultores Americanos57em 1911, quando a Associação emite um manifesto proibindo os 

artistas contribuintes de exibir na National Academy of Design, levando Henri e Bellows a se 

desligarem da Associação, após a Armory Show. Além disso, o desapontamento não foi apenas 

dos artistas americanos, mas os críticos também de mostraram desgostosos com a exibição, 

chocados com a arte do Velho Continente. Royal Cortissoz58, com suas famosas palavras ácidas,  

ao ser saudado no baile de encerramento, diz que “Foi uma boa exposição, mas nunca mais 

façam isso” (MILTON. P. 124)59.     

Já Maurice Brazil Prendergast, teve oito obras expostas na famigerada Armory Show. 

Prendergast nasceu no Canadá, mas cresceu em Boston e estudou por três anos em Paris, na 

Atelier Colarossi e na Académie Julian60. De temperamento mais moderado, considerado um 

“indivíduo mais tímido e reservado”, Prendergast se apresentou também na exibição The Eight, 

mesmo não estando exatamente alinhados com os outros artistas, pois não trazia o peso da 

modernidade e da vida urbana tão fortemente quanto seus colegas. Muitas de suas obras 

apresentam cores vibrantes e contornos notáveis, e aquarela em papel era um suporte recorrente 

para Prendergast.  

                                                 
57 AASP – Association os American Painters and Sculptors. Associação responsável pela Armory Show. 
58 Ferrenho crítico de arte da época que publicava suas crônicas e críticas no periódico Tribune. 
59 Tradução nossa. Texto original: “It was a good show. But don’t do it again.” 
60 Informações retiradas do site Smithsonian Museum. Fonte: https://americanart.si.edu/artist/maurice-
prendergast-3875 
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Figura 45 Maurice B. Prendergast. Two Nudes. Circa 1910-1913. Aquarela em papel. s/d. Williamks College Museum of Art. 

Em Two Nudes, duas mulheres nuas em um momento íntimo se tocam e se acariciam. 

Um momento típico em que uma das mulheres penteia e toca o cabelo da outra, enquanto a 

outra senta com as pernas cruzadas, seu braço direito sobe pelas curvas de sua companheira, e 

seu braço esquerdo repousa sobre o seu sexo. A possibilidade de uma carícia em seu sexo traz 

o tom sexual no ponto para obra, que deixa para o espectador a finalização do ato. Ao fundo 

vemos alguns elementos de composição na parede azul, um espelho ao fundo com reflexos de 

pessoas que não vemos, uma janela que dá para lugar nenhum, e uma mesa que parece abrigar 

alguns livros. Essas mulheres que são observadas em um momento de cumplicidade são 

retratadas com corpos abaulados, robustos e roliços e não lembram em (quase) nada os corpos 

idealizados que a Academia Julian ensinava aos seus alunos, mas lembram as mulheres e os 

tons de Henri Matisse, que trazia pernas alongadas e roliças, e contornos com linhas pretas 

acentuadas em diversas de suas obras61.  

Prendergast usualmente trazia temas cotidianos, mais voltados para o prazer dos dias. 

Muitas obras se passam a luz do dia, com pessoas confraternizando, conversando e 

socializando, normalmente com cores vivas e primárias, com forte presença do azul, e pontos 

de luz vermelhos que atraem o olhar do espectador. Muitas vezes suas obras possuíam uma 

leveza que não estamos acostumados a ver em outros artistas da Ashcan School, talvez por 

conta da aquarela, um dos meios preferidos de Prendergast, que confere tons mais suaves e 

formas mais fluídas do que a pintura à óleo ou mesmo as litografias tão usadas por Bellows. 

Predergast traz uma cena de Nova York, bem distinta das que vemos nas obras de Bellows e 

até mesmo de seus colegas Ashcanners.  

                                                 
61 Ver a obra Nude With White Scarf, de Henri Matisse.  
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Figura 46 Maurice B. Prendergast. Central Park, New York. 1901. Aquarela em papel. 36cm X 55,5cm. Whitney Museum of 

American Art. 

Os tons pasteis dão o tom lavado que a obra apresenta. As pessoas assistem sentadas ao desfile 

de carruagens, enquanto o espectador assiste as pessoas assistindo. As sombrinhas azuis e 

vermelhas a direita da obra logo captam nosso olhar definindo o nosso caminho pela obra. O ar 

é leve e descontraído numa bela tarde ensolarada que as pessoas decidiram sair para se se 

reunirem e estarem juntas. George Bellows também compõe uma obra sobre o Central Park. 

 

Figura 47 George Bellows. Central Park. 1905. s/d. 71,12cm X 81,28cm. Ohio State University Faculty Club, Columbus. 

Bellows, no entanto, nos traz uma outra interpretação do famoso parque. Em primeiro 

plano, temos uma massa de cor amarelo-esverdeada como a longa extensão de gramado, até 

que nossos olhos chegam nas carruagens de cavalos negros brilhantes que abrem para o 

amontoado de pessoas ao centro que, quem sabe, assistem à alguma jogatina que acontece ali. 
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Algumas mulheres com vestidos vermelhos se destacam na obra quase dicromática de Bellows.  

No plano de fundo, árvores negras e finas, porém, vigorosas, se esguiam para o céu se esvaindo 

em nuvens tempestuosas e carregadas que pairam sobre esses distraídos jogadores. Ainda mais 

ao fundo vemos um céu claro e limpo, mas não ali; ali, com os transeuntes do parque, as árvores-

nuvens não se dispersam e continuam densas sobre suas cabeças. As duas obras retratam o 

mesmo lugar, mas não poderiam representar ambientes mais diferentes. Prendergast traz um 

ambiente leve, colorido, e repleto de miúdos detalhes de sua pincelada de aquarela. Já Bellows 

traz blocos de cores de alto contraste, delineando uma atmosfera muito mais carregada e com 

pinceladas mais firmes e longas.  

Nesse capítulo tentamos trazer personagens importantes para o cenário da arte 

estadunidense, e que se relacionam, seja na vida ou na obra, com George Bellows. É possível 

vermos semelhanças em termos de temas e técnicas, mas também vemos diferenças que atraem 

nossa atenção e foi nossa intenção explorá-las nesse capítulo, sem, contudo, esgotá-las. 

Sabemos da grande produção desses artistas e, como já dissemos anteriormente, muitas escolhas 

foram arbitrariamente dadas pelo nosso olhar. Esse capítulo se coloca como uma abertura ou 

ainda um capítulo de apresentação ao core do nosso trabalho, que é de fato os oito nus sentados 

de George Bellows. Esperamos que esse capítulo tenha ajudado o nosso leitor a compreender 

melhor o contexto das obras de George Bellows e do que estava sendo produzido na época. No 

próximo capítulo, veremos os traços específicos de Bellows, que com esse capítulo como 

prévia, esperamos que a compreensão de uma esfera maior do que os desejos pessoais do artista, 

seja facilitada e as conexões sejam mais fluidas. Acreditamos que a compreensão do tempo, do 

espaço e do macro sejam essenciais para entendermos o micro e o indivíduo, mas sempre tendo 

em mente que a obra é a nossa luz guia, nossa fonte primária. 
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CAPÍTULO 3: O NU SENTADO EM GEORGE BELLOWS  

 

O nu sentado como já foi dito não é um ineditismo de George Bellows. Como esse pintor 

representa o corpo feminino e se é possível encararmos tais representações e obras enquanto 

expressões modernas em seu core são questões. Essas são duas questões chaves para esse 

capítulo, em que analisaremos as obras de nu sentado – que temos conhecimento até então, e 

através de comparação, descrição e contextualização, traçaremos panoramas sobre essas obras. 

Compreender como um artista estadunidense do final do século XIX e início do século XX 

compreende o corpo feminino é crucial para compreendermos mais como o corpo feminino é 

absorvido e visto por olhos distintos daquele que se é retratado e além, nos ajuda a compreender 

como o nu sentado se situa na obra de Bellows. Analisaremos nove obras, em ordem 

cronológica, sendo elas Nude Girl, Miss Leslie Hall (1909), Nude Girl With Parrot (1915), 

Torso of a Girl With Flowers (1915), Nude Girl With Fruit (1919), Nude With White Shawl 

(1919), Nude With Red Hair (1920), Nude With Fan (1920), Nude With Hexagonal Quilt (1924) 

e Two Women (também conhecido como Sacred And Profane Love), de 1924.  

As pinturas de nu sentado na obra de Bellows são (em termos de nu) grande maioria, 

mas ainda assim não é uma categoria extensa e apreciada pelos consumidores de arte – 

desconhecida de grande parte do público, há poucos estudos (ou quase nenhum), poucos 

ensaios, poucos artigos e há exposições com essas peças como objeto. É um fato digno de nota: 

é possível encontrar livros e catálogos sobre a série de mar, a série de inverno, a série de boxe, 

sobre as diversas obras situadas em Nova York ou Maine, e sobre como Bellows se relacionava 

com o grupo intitulado Ashcan School (nome que muitos atribuem a litografia de Bellows 

Disappointments of the Ash Can, de 1915), mas pouco sobre os nus.  
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Ao olharmos retrospectivamente para o trabalho de outros integrantes da Ashcan , 

perceberemos que o nu era uma categoria não extensamente explorada, principalmente pela 

crítica. No livro The Paintings of George Bellows, na sessão dedicada aos retratos, apenas Two 

Women é citado brevemente, e no livro de Brock, sete dos nus são citados, mas, novamente, 

apenas Two Women recebe a dedicação da análise, já que a comparação à Tiziano é recorrente 

e traz o peso do nome.  

 

 

3.1 Nude Girl Miss Leslie Hall (1909)62 

Nude Girl, Miss Leslie Hall7, de 1909, o primeiro nu sentado de Bellows, apresenta um 

fator exclusivo dentre as obras analisadas: é a única das modelos a encarar o espectador estando 

sozinha em um cenário sem grandes narrativas. A modelo nua volta a nos encarar em um de 

seus últimos quadros, quando apresenta a semi-alegoria Two Women, de 1924, de que falaremos 

mais tarde. Voltando a NGMLH, a modelo aqui é crua, com um corpo real, uma pele pesada, 

seus cabelos levemente ruivos presos sem esmero. A modelo com as pernas cruzadas, toca o 

tornozelo dando a impressão de abotoar o sapato boneca preto (aliás, junto com a tiara 

igualmente preta, e o anel na mão esquerda são os únicos adornos que a modelo apresenta). 

 

 

                                                 
62 Dimensões da obra: 152.40cmx 106.68cm A abreviação que usaremos será “NGMLH”. Abreviaremos os títulos, 
com intuito de facilitar a leitura e deixá-la mais fluida. 
 

Figura 48 Disappointments of the Ashcan School. George Bellows. Litografia. 1915. s/i. 
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A pose de Leslie Hall é curiosa, como uma situação muito similar à que vemos em fotos: com 

as pernas cruzadas e o torso levemente abaixado encobrindo o seu sexo, deixa à vista seu seio 

farto e parte do seu abdômen, e a modelo vira seu rosto para o espectador, como quem foi 

chamada pelo fotógrafo (no caso, o pintor Bellows), e captura aquele instante ínfimo em que 

ela levanta a cabeça, distribui um olhar penetrante quase insolente de quem se distrai de seu 

afazer e de quem se mostra consciente do olhar sobre seu corpo. Esse jogo que oculta e expõe 

Figure 1 Nude Girl, Miss Leslie Hall. George Bellows. 1909. Óleo sobre tela. 152,40cm X 106,68cm. Terra Foundation for 
the Arts Collection. 
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instiga o espectador. A pele da modelo gera um bloco de massa clara em contraste com o fundo 

negro sóbrio.  

Mesmo com pinceladas bem aparentes e não tão refinadas, Bellows é capaz de criar 

pontos de luz, como no ombro da modelo, nos flancos, no pulso esquerdo e na parte inferior de 

sua coxa. Aliás, como bem aponta Marianne Doezema, esse contraste era um ponto chave na 

técnica de Robert Henri, que exigia de seus estudantes uma “técnica rápida e resposta imediata 

às sensações9, além é claro da predileção de Bellows por artistas europeus do século XVII, 

como Hals e Velázquez. Esse contraste de cores é percebido em várias obras de Bellows e estará 

presente em quase todas as obras que abordaremos, veremos várias formas de contrastes, mas 

principalmente entre a pele da mulher retratada e o breu do fundo será uma constante63.  

A pose sentada mas contorcida, com a modelo de pernas cruzadas, poderia ser mais 

umas entre tantas pinups, não fosse a paleta e a expressão e o corpo pesado com as marcas do 

tempo. As pernas cruzadas, escondendo o sexo, mas deixando ainda um rastro que atrai o olhar 

e nos leva direto ao seu rosto, com um olhar rascante, como os taninos da vida. A paleta 

escolhida por Bellows, com seu fundo negro amarronzado, em contraste com sua pele alva de 

um perolado específico, deixa claro seu gosto pelos Old Masters, especial pelos dos séculos 

XVI e XVII, como o já falado, Diego Velázquez. Ao contrário de boa parte de seus 

contemporâneos, Bellows segue a linha traçada por Robert Henri, e se vira para os mestres 

barrocos, relegando à segundo plano a cena francesa – além, é claro, da forte presença de 

Thomas Eakins. Em The Gross Clinic, o carro chefe das obras de Eakins, mostra uma escolha 

de cores semelhante à de NGMLH. Após sua restauração em 2009, vemos cores mais lavadas 

e menos vibrantes, bem semelhante às obras de começo de carreira de Bellows. Assim, Bellows 

traz, como já dissemos, uma modernidade com caminhos um pouco diferente da conhecida na 

França e Europa em geral. Os Estados Unidos, com poucos (mas importantes!), exemplares 

atrelados à uma sensibilidade impressionista, constroem uma modernidade voltada ao realismo, 

 

                                                 
63 DOEZEMA, Marianne. “George Bellows and Urban America”. P. 32.  
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como ressalta Eakins e sua notável indiferença pelo movimento Impressionista, como mostra 

Edward Lucie-Smith  

Os primeiros movimentos do impressionismo já estavam sendo sentidos, 

embora o movimento ainda não tivesse um nome. Eakins parece não ter sido 

afetado pelo impulso da mudança e, na verdade, em grande parte, permaneceu 

inconsciente disso. [...] As obras dos Old Masters em Prado, muitas vezes 

opostos aos estilos vistos no Louvre, tiveram uma importante efeito sobre 

Eakins.64 

Diferentemente de Thomas Eakins, George Bellows não estudou na França, não foi ao 

Museu do Prado, sequer saiu dos. Tendo Henry como mentor, o ambiente taciturno é visível 

tanto em Estado Unidos. Mas sua bagagem imagética não é incompatível com a de um 

americano vindo do leste dos Estados Unidos um quanto em outro, e até mesmo no jovem 

Edouard Manet, com seus temas espanhóis, como Young Man in the Costume of a Majo (1863) 

e Dead Toreador (1964). Aliás, o homem do mundo tão aclamado por Baudelaire está tão 

próximo e tão perto de Bellows. Baudelaire, o homem da modernidade, exalta G. e seu 

refinamento cosmopolita, apaixonado por viagens. Bem, Bellows nunca viajou para outro país, 

todo contato com a arte internacional foi através de reproduções e exposições que passaram 

pelos Estados Unidos.  

 

 

 

 

 

                                                 
64 LUCIE-SMITH, Edward. American Realism. P. 33. Tradução nossa. 

Figura 49 Young Man in a Costume of a Majo. Édouard Manet. 1863. Óleo sobre tela. 
188cm X 124,8cm. Metropolitan Museum of Art. 
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Bellows tem na família o seu norte, e sempre foi avesso aos estereótipos artísticos. 

Nunca foi dado à boemia, e sempre esteve preocupado em prover para sua esposa, Emma, e 

duas filhas, Anna e Jean. Não à toa, essa temática é rara – senão inexistente – no trabalho de 

Bellows, enquanto representações de suas filhas, esposa, mãe e tia são abundantes. Mas ainda 

assim, Bellows é o resultado de uma modernidade latente, e essa obra é um dos exemplares 

mais categóricos. Em NGMLH, temos uma mulher que nos encara, nos desafia e nos questiona. 

Colocar uma mulher nessa posição, com identidade clara, em total controle de seu corpo, que 

parece negar o fato de estar ali apenas para o desejo voyeurístico é, sobretudo, um resultado da 

modernidade. A multiplicidade se alastra e permite novas formas de representação do corpo 

feminino e novas formas de se posicionar enquanto artista. Bellows nunca definiu um traço só 

seu, bellowsiana, como Hopper fez; estava sempre mudando e experimentando. Nessa obra, 

não só a temática, mas a linguagem estética é de quem se permite ir ao passado e compreende-

lo com olhos de seu próprio tempo, sem que isso findasse em um anacronismo. Mas há algo de 

muito moderno em Bellows – e em NGMLH. Para Baudelaire, o fato condutor de ser uma 

pessoa do mundo é a curiosidade, é entender os mistérios que movem o universo, é desvendar  

Figura 50 Dead Toreador. Édouard Manet. 1864. Óleo sobre tela. 75,9cm X 153,3cm. National Gellery of Art. 
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os costumes dos homens. Mais do que ser uma pessoa cosmopolita, uma pessoa viajada, é passar 

pela suspeição mesmo algo corriqueiro, e Bellows faz isso com maestria. Não é viajado, nem 

sequer há registros de ter ido ao oeste dos Estados Unidos, mas sua mente inquietante o faz 

seguir qualquer rastro que o possibilite a exploração. E vemos nessa obra um indício disso, ele 

testa, experimenta, traz cores tradicionais para uma representação de seu tempo. A forma como 

Bellows constrói o olhar de Leslie é sútil, nada escancarado, mas sabemos que há algo de 

incomodo. E sutileza aqui é permitida justamente porque a modernidade é abrangente, 

inclusiva.  

Outro fator de extrema importância para compreendermos melhor as obras é saber sua 

procedência e trajetória. Acreditamos que a trajetória não é indispensável para a análise, mas 

são informações que enriquecem a compreensão da obra arte em uma esfera social indissociável 

da sua existência, por isso indicaremos apenas os marcos relevantes. NGMLH está atualmente 

no acervo da Terra Foundation, localizada em Chicago. Em 1925, um ano após a morte de 

Bellows, a obra encontrava-se em seu espólio, como quase todas as outras obras. H.V. Allison, 

uma casa de leilão e negociação de arte estadunidense, se torna o representante do espólio de 

Bellows (além de ser a instituição responsável pelo catálogo Raisoineé), e se torna o guardião 

de NGMLH. Das exposições conhecidas, apenas uma foi antes da morte de Bellows: em 1910, 

The National Arts Club (um clube privado, fundado com a intenção de promover as Belas 

Artes)65 promove uma exibição com alguns exemplares bellowsianos. Após sua morte, duas 

exposições são realizadas, ambas na H. V. Allison & Co., uma em 1962, e a outra em 196766.  

NGMLH traz pontos inéditos na produção de Bellows. A pose, como veremos mais 

adiante, não é usual para Bellows, que na maior parte retratará a modelo em poses estáticas. 

Aqui, os olhos de Leslie encontram os nossos (e também os do artista), e de forma implacável, 

nos confronta pela nossa audácia de interromper seu momento íntimo. Em uma retomada dupla 

à Jorge Coli e Michel Foucault, aqui, tomamos talvez o “lugar do cliente”67, e certamente, o 

lugar do inoportuno. O “lugar do fodedor” é possível, mas questionável – pois como disse 

Marianne Doezema  

                                                 
65 Informações disponíveis em: http://ulcc.emuseum.com/objects/425/girl-with-flowers?ctx=6287cec6-c4a5-
483c-8a39-e1cce67e61e5&idx=0. Acesso em: 22/07/2018.  
 
66 Informações disponíveis em: http://www.hvallison.com/ . Primeiro acesso em: 07/2017. 
67COLI, Jorge. Exposição, ocultação, contemplação: o olhar o sexo feminino. Disponível em: 
http://www.unicamp.br/chaa/rhaa/downloads/Revista%2016%20-%20artigo%208.pdf.  
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In Nude Girl, Miss Leslie Hall Bellows presents a working girl whose labor is 

decidedly more demeaning than that of her counterparts, who push carts loaded 

with goods for sale through the srteets of lower Manhattan.” 68 

 

deixando clara a posição de não muito prestígio de Leslie, mas sem especificar sua posição 

social. Assim, é possível explorarmos a ideia de uma mulher que vende seu sexo para prazer 

alheio, mas sem certezas na mesa. Interessante notarmos também, como bem apontou Doezema, 

que esse é único exemplar dentre os nus que temos total identificação da modelo, vemos seu 

rosto e sabemos seu nome – atos propositais de Bellows que, a princípio, nomeou a obra apenas 

Nude Girl69. Talvez com a intenção de dar mais concretude à sua composição, Bellows opta 

por uma exposição total da modelo.  

Vale lembrar, no entanto, que há um outro nu, em que a identidade da modelo também 

é conhecida, Nude. Miss Bentham. Nessa obra de 1906, o primeiro nu conhecido de Bellows, 

ele traz uma mulher nua, em pé, com seu corpo virado levemente, deixando em evidencia a 

lateral de seu corpo, suas costas e suas nádegas. Nessa obra, não vemos seus seios ou seu sexo, 

mas vemos seu rosto e sua identidade. No seu cabelo, acreditamos ter uma forma de chapéu 

pontudo, que por ser de uma cor muito similar ao fundo e ao próprio cabelo, acaba alongando 

as feições já avantajadas da modelo. A paleta de cores não nega as fontes de Bellows, um corpo 

com uma paleta de fundo amarelado e um fundo neutro amarronzado lembra aquela utilizada 

por Rembrandt – principalmente em Autorretrato com uma boina de veludo (1635) – e por 

Velazquéz (Retrato de Pablo Valladolid, também de 1635). Vemos que Bellows utilizava uma 

paleta de cores que remetia aos Old Masters, mas também flertava com a condição 

extremamente humana e real dos corpos.  

                                                 
68 DOEZEMA, Marianne. Tenement Life: Cliff Dwellers, 1906-1913. In.George Bellows. P. 51  
69 Ver Doezema, Marianne. Tenement Life: Cliff Dwellers, 1906-1913. In.George Bellows. P. 50. 

Figura 51 Autorretrato com uma boina de veludo. Rembrandt Harmenszoon van Rijn. 1635. Óleo sobre painel de carvalho. 
58,3cm X 47,4cm. Gemäldegalerie Berlin. 
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3.2 Nude With Parrot (1915) (NWP)70 

Em Nude With Parrot as cores saltam aos olhos e captam a nossa atenção, por apresentar 

um raro George Bellows até a década de 1910. Cores vibrantes, com pinceladas aparentes, são 

bem distintas do Bellows das cores serenas em sua série de Inverno em Nova York, ou ainda 

nos diversos retratos (em sua maioria masculinos), como Prosper Invernizzi, de 1907, ou ainda 

o Head of Boy (Gray Boy), de 1905, em que o clássico combo de fundo neutro escuro em 

contraste com pele clara, e a tão utilizada pose ¾, com leve rotação do corpo – deixando angular 

o confronto do espectador com o retratado – está presente, e mais uma vez demonstrando a 

importância dos Old Masters para Bellows. 

 

                                                 
70 Dimensões da obra: 101.60cm x 81.28cm  
 

Figura 52 Retrato de Pablo Valladolid. Diego Velázquez. 1635. Óleo sobre tela. Museo del Prado. 

Figura 53Head of a Boy (Gray Boy). George Bellows. 1905. Óleo sobre ela. 51,75cm X 41,28cm. Coleção privada. 
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 Nude With Parrot, de 1915, encontra-se atualmente em coleção privada, mas já 

pertenceu à National Academy of Design New York; à Gertrude Vanderbilt Whitney, escultora, 

patrona e fundadora do Museu Whitney Museum of American Art; à Mrs. C. Ruxton Love, 

sobrinha do Solomon Guggenheim, fundador do museu com o mesmo nome. As exibições 

conhecidas de NWP foram: 1915, New York (NAD-Winter)71; 1915 na exibição Providence, 

da Rhode Island School of Design; 1925 no Metropolitan Museum72; 1940, em Buffalo, Nova 

York, na Buffalo Fine Arts Academy; 1941 em Detroit, Michigan, em Detroit Institute of Arts; 

1966, The Gallery of Modern Art, em Nova York, e também em Nova York, porém em 1971, 

a última exposição reconhecida pelo Raisoneé, foi na Hirschl & Adler Galleries.  

                                                 
71 Provavelmente a exibição na galeria Jacques Seligman & Co., à qual Bellows contribuiu monetariamente para 
a exibição anual. Ver BROCK, Charles. George Bellows. Washington, National Gallery of Art. 2012. P. 306. 
72 Provavelmente na Memorial Exhibition of the Work of George Bellows, como homenagem póstuma ao seu 
repentino falecimento. Ver BROCK, Charles. George Bellows. Washington, National Gallery of Art. 2012. P. 309. 

Figura 54 Prosper Invernizzi. George Bellows. 1907. Óleo sobre tela. 96,52cm 76,20cm. Coleção privada. 
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Na cena em NWP, vemos uma mulher sentada, a alimentar o papagaio que, alegremente, 

abre suas asas e seu bico como quem esboça um sorriso de conforto. A modelo com os cabelos 

presos de uma forma descontraída, é retratada sem pudor, como se o instante fosse capturado 

pelo buraco da fechadura, sem ciência da modelo de que estava sendo observada, ou quem sabe 

um intervalo entre uma sessão e outra em que posa para o pintor. Os corpos femininos de 

Bellows se apresentam muitas vezes com o peso da realidade, sem o ar idealizado, com massa 

Figura 55 Nude With Parrot. George Bellows. 1915. Óleo sobre tela. 101,6cm X 81,28cm. Coleção privada. 
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e a gordura que sobressai, com uma pele rugosa e imperfeita, como quem nos mostra 

fisicamente uma consciência turbulenta e questionamentos pesados.  

Contudo, vemos uma mulher retratada de forma bastante peculiar e curiosa para o 

Bellows de então. Na parte superior da obra, um fundo roxo puxa o nosso olhar, e vai se 

esfumando para um contorno da modelo com tons de rosa e, em conjunto com o vermelho 

aveludado da cortina ao lado, cria uma atmosfera de calor e aconchego bem propícia para a 

cena íntima retratada. O rosto da modelo em direção ao querido papagaio, demonstra não menos 

que isso: um momento descontraído e agradável entre mulher e animal. Mesmo com seus olhos 

fundos e negros, a là Modigliani, a face da modelo nos mostra um acalento daquele que 

reservamos aos animais. Seus cabelos em tons laranja-fogo faz uma bela composição com as 

cores mais quentes superiores – o da cortina e o do fundo roxo. Todos esses tons de roxo e 

vermelho se colocam como um contraponto do ponto verde-papagaio, literalmente. O papagaio 

abre o bico como quem sorri, e vemos nele pinceladas rápidas e mais aparente para a 

composição de sua plumagem.  

Vale aqui uma menção a obra homônima de Gustave Courbet, que traz o mesmo tema 

para sua obra, mas de forma bem dispare, começando pela pose da modelo. A modelo deitada 

sob lençóis que, providencialmente, tampam o sexo da modelo. O pouco do que sexo que o 

espectador tem acesso se mostra sem pelos, assim como o resto do corpo, com a exceção dos 

cabelos que, longos e acobreados, se estiram na cama, como esplendorosos raios de sol. Sua 

pele nacarada, branca, sem linhas e acetinada, e seus seios rosados e com certo volume, deixam 

clara a diferença com a obra de Bellows. Já o papagaio de Courbet vem até a modelo, com suas 

asas abertas e deixando expostas sua plumagem exótica e colorida.  

 

Figura 56 Mulher com papagaio. Gustave Courbet. 1866. Óleo sobre tela. 129,5cm X 195,6cm. Metropolitan Museum of Art. 
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Além da disparidade da composição física, com linhas mais definidas e sombras 

composta em um degrade mais esfumado, vemos a diferença de situação, a modelo aqui, se 

mostra complacente, com um corpo preguiçoso, que no máximo, se permite a interação com o 

animal. Outro aspecto que difere da obra de Bellows é o ambiente exótico, definindo ainda mais 

a sexualidade da obra, a flora ao fundo e o papagaio selvagem e colorido, lembra o espectador 

desse ambiente que pulsa desejo. Vemos na obra de Courbet o que Duncan comenta em seu 

texto73, sobre como o contato da mulher com a natureza traz esse significado sexual, em que 

pelos e corpos lânguidos e plácidos largados na natureza dá a mulher esse mistério e essa 

fertilidade que eles, os pintores e os olhares masculinos buscam, e que acham ser próprio de 

quem se sente mais aconchegada nas forças ocultas do mundo. 

 Já em Bellows, há os mesmo recursos simbólicos, a ave, a delicadeza aparentemente de 

quem possui no ventre o mais precioso dos ninhos. Mas há algo um pouco menos sexualmente 

apelativo do que a obra de Courbet. Aqui, o apelo sexual passa pela fragilidade que o olhar 

masculino pode reconhecer como potencial convites. Os seios da modelo de Bellows, ao 

contrário do que veremos a diante e do que vimos na obra de Courbet, são pequenos, arrebitados 

e modestos – esses pequenos seios estão tímidos, se mostram um pouco mais sem o peso da 

vivência feminina, sem a “letra escarlate” associada ao seu corpo. Aqui, Bellows apresenta a 

nova estética do corpo feminino: sem corpetes, corselets, e as múltiplas camadas de roupas, 

abrindo espaço para a mulher mais ativa e moderna74. Com bicos pequenos e levemente rosados, 

vemos uma distância entre os seios, composição normal para seios menores. Se for de fato um 

intervalo entre sessões de pose, a modelo se apresenta sem muito constrangimento, sem 

nenhuma menção de movimento no braço direito notadamente alongado, sem nenhuma tensão 

a passar por seu corpo como quem quer se cobrir rapidamente. O olhar de Bellows perpassa 

esse momento íntimo e capta algo que, talvez aos olhos de outro, poderia ser uma cena sem 

tanta beleza. Mas seu olhar inquisitivo traz luz para a beleza do ordinário. O flâneur que há em 

Bellows, está sempre a postos para captar o menor relance inusitado e transformá-lo em um 

evento. Aqui, a beleza está na intimidade, no singelo, na normalidade; ele estende sua 

curiosidade para o seu entorno, retrata o que lhe é familiar. E não que não vejamos isso na obra 

de Courbet, mas há nessa obra de Courbet – e nos seus nus - uma forma de glamour idealizado, 

que se perde em Bellows. Aliás, perder pode ser uma palavra ardilosa: o realismo que tantos 

                                                 
73 Ver DUNCAN. 1982. 
74 As mulheres modernas e que assumiram postos como secretárias, adotando um estilo de se vestir que 
prezasse mais o conforto, a praticidade e com seios menos proeminentes, como as chamadas flappers. 
(DIJKSTRA, Bram. Naked: The nude in America. P. 359) 
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veem em Courbet, se transforma em melancolia, em introspecção do ao redor, se transforma 

em beleza do prosaico o que antes era visto em situações exóticas.  

Já na parte inferior, o sexo da mulher se encontra docemente ocultado por um lençol 

branco com contornos escuros e marcantes em suas dobras. É aí que vemos, inclusive, a pose 

base para nossa análise. O lençol se sustenta sem escorregar, o que só seria possível em uma 

pose em que as pernas estão minimamente dobradas. O lençol por si só não é dos mais leves, 

mas ainda assim deixa claro a leveza como repousa sobre a sexo da modelo e a possibilidade 

iminente de queda com o menor movimento. O ventre da moça é retratado com certa flacidez, 

e podemos observar através do sombreamento logo acima do umbigo. Diferentemente de 

NGMLH, essa obra apresenta objetos que compõem uma narrativa. A cadeira ao fundo, o 

espaldar onde o papagaio se equilibra que possivelmente deve pertencer à mesma cadeira.  

A temática do papagaio não é recorrente, mas também não é incomum. Nesse mesmo 

ano, Bellows produz uma obra totalmente dedicada ao querido pássaro, Parrot, mostra o 

papagaio empoleirado em algo indistinguível, que poderia ser o braço da cadeira que vemos de 

relance. Talvez um estudo, talvez uma ode ao pássaro, fato é que entre os pássaros, o papagaio 

tinha lugar cativo na obra de Bellows, voltando a aparecer quase dez anos depois. Em Mr. And 

Mrs. Phillip Wase, de1924, o papagaio está lá novamente. Nos apressando em algumas análises, 

veremos que a possibilidade do casal estar no estúdio do pintor é alta, devido à mobília presente 

no local. Isso nos faz questionar, se o papagaio é o mesmo que aparece aqui, em NWP. 

Considerando que um papagaio pode facilmente viver mais de dez anos, há uma possibilidade 

de ser sim o mesmo papagaio. Considerando que seja o mesmo pássaro, há também de se 

considerar que Bellows seja seu responsável; assim há um novo palco para interpretações, em 

que a modelo está de fato no estúdio de Bellows, como parece ser o costume. Dessa forma, 

vemos uma modelo bem à vontade com seu corpo e com o olhar alheio. No estúdio do artista, 

entre um momento e outro, uma pose e outra, um momento capturado no ar, no tempo e pelo 

olhar de Bellows – aliás, o olhar fotográfico é algo que não podemos ignorar, sobretudo nos 

retratos. E a modelo se ciente disso tudo, parece estar bem confortável com o olhar alheio, e aí 

passamos de um olhar intruso a um olhar familiar, um olhar que não mais se impõe, mas que 

afavelmente a observa. Impositivo ou não, afável ou não, o olhar de Bellows captura um 

momento doce, e deixa clara suas intenções de experimentar pinceladas e principalmente cores. 

Um Bellows que tem ainda fresco na cabeça os ensinamentos do mestre, deixa um pouco de si 

em cada obra, já que  

painting is the best expression of ideas in their permanent form. It is the giving 

of evidence. It is the studies of our lives our enviroment. The American who is 
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useful as an artist is one who studies his own life and records his experiences; 

in this way he gives evidence. If a man has something to say he will find a way 

of saying it.75 

 

3.3. Torso of Girl With Flowers (1915) (TGWF)76 

Essa obra foi a última descoberta por nós, quando o trabalho já estava a mais de sua metade 

realizado, e que nos mostrou, ainda mais, que esse trabalho é uma pesquisa aberto. Com novas 

descobertas a todo tempo, não podemos definir que essas são as únicas obras com essa 

iconografia. A obra à que tivemos acesso no catálogo Raisonné não aparece colorida, mas 

aparece em cores no inventário do Clube que atualmente hospeda a obra. Com a especificidade 

dessa obra em mente, exploraremos alguns pontos da obra, e como essa obra se destaca das 

demais, mas reforçando de que a autenticidade da obra não é necessariamente um fato 

questionável.  

                                                 
75 HENRI, Robert. The Art Spirit. Nova York: Basic Books. 2007. P. 115. 
76 101.60cm x 81.28cm  

 

Figura 57 Torso of a Girl With Flowers. George Bellows. 1915. Óleo sobre tela. 101,6cm X 81,28cm. Union League Club of 
Chicago. 



95 

 

O catálogo Raisonné apresenta a obra como sendo de 1915, a obra de 101,6cm X 

81,28cm está em posse da Union League Club of Chicago, um clássico clube social de Chicago. 

Porém, antes disso, estava listado no espólio do artista em 1925, posteriormente passando para 

a esposa de Bellows, Emma, e então a posse passa para o Art Institute of Chicago, e então a 

senhora L. L. Valentine, que doou a obra para o clube onde atualmente se encontra a obra. A 

sua vida expositória foi breve, com apenas duas exposições conhecidas, sendo a primeira em 

1924, no The Art Institute of Chicago, e a segunda, no mesmo ano, no Cincinnati Museum.  

Sem a certeza de qual veio primeiro, NWP ou TGWF, vemos em TGWF detalhes e 

qualidades não tão explorados por Bellows, mas que nos dão uma previsão do ambiente que 

nos rodeará pelas próximas imagens. Apesar de apresentar uma estética que não é totalmente 

alheia à Bellows, há aqui uma profusão de cores e detalhes, que estava ainda tímida em NWP.  

 

A modelo olha ao longe, e tem apenas um dos seios à mostra. O seu braço está apoiado 

na mesa compositória e parcialmente escondido por uma jarra de flor com flores vermelhas e 

folhagens verdes. O detalhamento que Bellows atribui à planta é algo que veremos mais adiante 

em suas obras, mas merece nosso destaque nessa obra. Ao analisarmos com cuidado tal planta, 

vemos que as pinceladas ainda são bem soltas, sem tanta rigidez, mas com precisão nos 

detalhes, em que vemos os estriamentos das folhagens. Atrás da modelo, outro ramo de folhas 

aparece, dessa vez sem as flores, e com menos rigidez ainda, do que a mostrada do lado direito 

da modelo.  

A modelo em questão apresenta uma vestimenta que cobre além do sexo, oculta um dos 

seios e boa parte de seu corpo, mas parece ser um tecido fino, até mesmo transparente, que mais 

convida o olhar do que o afasta, dando uma prévia (o único seio à mostra), e o resto ocultado. 

Vemos a linha da camisola – e seus babados contornar – o seio da modelo, quase como uma 

moldura, deixando-o ainda mais em evidência. Bellows também decide por, como em NWP, 

um lençol branco para tampar o sexo da modelo, e vemos um tecido com as mesmas linhas 

espessas, porém em menor quantidade, definindo a fluidez. Vale destacar, que borda do lençol 

mais se assemelha a uma leve bruma, com pinceladas mais arredondadas, que levemente roça 

na pele da modelo, traz o olhar do espectador para esse ponto, instigando e lembrando-o/a do 

prazer possível. As modelos de Bellows, principalmente mais no início de sua carreira, 

apresentavam poucos adornos, vez ou outra com um anel ou um bracelete, como é o caso de 

GWF, em que o bracelete quase se funda com a pele da modelo, deixando ali apenas aquele 

rastro ínfimo de autocuidado. As modelos, em NWP e em GWF, apresentam uma cor de cabelo 

similares, ruivo-alaranjado, e aqui, ela parece ter cabelos curtos, nos moldes masculinos, mas é 
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possível vislumbrarmos um rabo ao fundo, se permitindo mais uma aventura no mundo das 

vaidades.  

Outro ponto que conduz o olhar o do espectador rapidamente é o verde quase bandeira 

da toalha de mesa e das plantas já mencionadas. Em NWP Bellows faz um contrapeso do 

papagaio verde com o vermelho-arroxeado do fundo e da cortina, em GWF, o contraste não é 

tão intenso, mas está lá: a cortina vermelha ao fundo, o verde bandeira no primeiro plano. A 

cortina no caso não é tão vibrante e puxa mais para um vinho do que para um vermelho. E o 

roxo – tão presente e enfático nas obras de Bellows – que em NWP está no fundo e com grande 

destaque, aqui se apresenta de forma mais modesta, mas está lá: contornando a modelo no seu 

lado direito, como se ela emanasse essa luz roxo-divinal em forte contraste com a toalha verde 

logo em seguida. Bellows abre mão do degrade e se propõe algo mais irreverente. Interessante 

notarmos, que os elementos decorativos aqui, sobressaem tanto quanto a modelo, recebendo 

ênfase do pintor, principalmente ao analisarmos as flores e as toalhas, tanto quanto a cor, quanto 

a profusão detalhes.  

Em uma outra obra com elementos composicionais similares, Seated Nude (1919), de 

Jan Sluijters, vemos uma moça de corpo alongado, ombros fracos, e olhos de ressaca, para nos 

lembrarmos de Bentinho, de Machado de Assis, ao comparar os olhos de sua amada Capitu à 

uma ressaca marítima, como uma força que arrasta e engole tudo a sua volta.  

Mas aqui, a mulher em Seated Nude nos apresenta além de olhos de ressaca 

arrebatadores, mas também uma ressaca das mais modernas, de quem passou a noite 

percorrendo as loucuras da vida. A olheira, lápis de olho de quem não se deu o trabalho de 

lavar, os lábios vermelhos que compondo a paleta dos detalhes. As mulheres dessas duas obras 

não poderiam ser mais diferentes – uma chama, evoca e questiona padrões, a outra oculta, 

contempla e recata. E não só as mulheres, mas a técnica e a forma empregada também se 

mostram bastante diversas. Porém, ambas são representadas com flores que, mais do que mera 

Figura 58 Seated Nude. Jan Sluijters. 1919. Óleo osbre tela. s/d. Kröller Müller Museum. 
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decoração, recebem atenção nossa e do pintor. Nas duas obras as flores se localizam na parte 

esquerda do quadro, e vemos aí uma possibilidade para explorar cores, texturas e formas. Na 

obra de Sluijters, as flores parecem ter sido adicionadas posteriormente, quem sabe até como 

forma de incrementar as informações de cores no quadro. Já no caso do trabalho de Bellows, as 

flores não são abundantes, mas também não são inesperadas – elas aparecem com certa 

frequência nos tecidos, como os vestidos de sua esposa Emma. Nos nus sentados, começamos 

a ver esses elementos narrativos ganharem força com TGWF, que parece ser uma forma de 

sondar cores e texturas, mas também parece transmitir uma sensação maior de conforto externo, 

salientando a solidão tão comum da modernidade.  

Ao contrário do corpo composto por Sluijetrs, o corpo da modelo de Bellows, possui 

mais linhas e massa definidas, mas em comparação com suas próprias obras anteriores, 

NGMLH e NWP, se apresenta com menos marcas e vai mais na direção das texturas e formas 

de Bouguerau: uma pele lisa, acetinada, escandalosamente branca (embora nesse caso, o 

exemplar colorido à que tivemos acesso possuía tons amarelados) e os seios firmes, medianos, 

com mamilos pequenos, rosados e eriçados, como um corpo celeste e divino, mas que logo é 

contrastado com o rosto pesado, com as maçãs das bochechas marcadas, em forma de um V 

pesado e proeminente, suas sobrancelhas são apenas um indício do que poderiam ser. Sua leve 

vestimenta mostra e oculta, parecendo estar ali, mais para agradar a pele da modelo do que para 

esconder algo. Suas sobrancelhas finas e ralas minguam seu rosto, e por um fio não o deixam 

fraco, mas suas bochechas rosadas contornando suas olheiras deixando seus olhos em evidência, 

dando-lhes certa dignidade. E seus olhos negros e avantajados, se esticam ao longo, como que 

pela brecha, deixando escapar o infinito interior e uma força. Bellows traz assim vários 

elementos complexos, e a possibilidade de combinar um nu que expõe além do seu corpo com 

elementos decorativos com grande destaque e fazê-los parte da exposição impropositada é nada 

mais do que as várias realidades possíveis, as várias facetas da modernidade representadas.  

 

3.4 Nude Girl With Fruit (NGWF) (1919)77 

Uma mulher repousa em uma cadeira de espaldar alto, madeira escura, com os seios à 

mostra. Nessa obra de 1919, vemos uma obra com muito mais elementos narrativos – mesmo 

que ainda escuros e relegados à segundo plano. A modelo repousa o braço sobre uma mesa com 

uma toalha florida, com uma tigela com frutas ao fundo dessa mesa. Aqui, é mais fácil 

compormos uma narrativa em que a modelo repousa do seu oficio, com os ombros 

                                                 
77 Dimensões da obra: 109.22cm x 101.60cm  
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descontraídos, seus dedos mexem a saia que recobre seu corpo. Diferentemente de NWP, aqui, 

não temos nenhum indício do sexo da mulher, que está totalmente tampado pela saia azul com 

estampas de flores e babados de tule.  

A obra hoje está sob o cuidado de colecionadores privados até então desconhecidos, mas 

em 1925 foi inventariado no espólio do artista, e então deixado para sua esposa, Emma S. 

Bellows; e em 1959, com a morte de Emma, foi documentado no seu espólio, e então H.V 

Allison & Co. foi o responsável pela obra78. Em 1968, a obra está catalogada como sendo posse 

da Senhora Alex Iselin Henderson; já em 1975, a então casa de leilão Sotheby’s Parke-Bernet 

adiciona a obra ao seu acervo, para, possivelmente, vender para para um colecionador privado 

com identidade não divulgada; e em 2002, volta para Sotheby’s de Nova York.  

 

 

                                                 
78 23 É possível reconhecermos um padrão que se segue na trajetória das obras: Bellows falece e então algumas 
obras são inventariadas em seu espólio, passando para sua herdeira próxima, a esposa Emma S. Bellows, que 
falece em 1959, deixando sua coleção em seu espólio, e então a casa de leilão H. V. Allison & Co. se torna o 
responsável pelo espólio do casal e também pelo catálogo Raisoneé de Bellows.  
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Já em relação a sua trajetória de exposições, aqui temos o recorde de nova exposições, 

porém apenas cinco são conhecidas. A primeira exibição, em 1919, ocorreu na Buffalo Fine 

Arts Academy, em Nova York. Ainda em 1919, a obra participa de uma exibição em Chicago, 

porém, não se sabe especificamente qual exibição. Em 1920, vai à Detroit (também exposição 

desconhecida), e posteriormente à Erie, Pensilvânia; em 1920, a obra participa da exibição de 

Artistas Independentes, em Nova York, e da exibição na The National Arts Club, também em 

Nova York. Ainda em 1920, participa de uma exibição desconhecida, em Poughkeepsie79. Em 

                                                 
79 Possívelmente na Vassar College, já que outras obras do Bellows, como The Studio (1919), foram lá exibidas.  
 

Figura 59 Nude Girl With Fruit. George Bellows. 1919. Óleo sobre tela.109,22cm X 101,6cm. Coleção privada. 
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1923, em uma possível exibição solo80, Bellows apresenta Nude Girl With Fruit na Carnegie 

Institute, em Pittsburgh81. Em 1968, H. V. Allison & Co. promove uma exibição com esse 

exemplar.  

O corpo, diferentemente dos anteriores, já se mostra mais homogêneo em cor e textura. 

Os seios fartos, arrebitados e com mamilos rosados e pequenos já aponta para uma tendência 

que só viria a ser o gosto nacional (como vemos hoje) em relação à estética dos seios em 1935-

36. Diferentemente de NWP, essa modelo apresenta seios avolumados, com uma cintura 

marcada pela linha da vestimenta com a renda a escapulir, uma composição que volta em 1935, 

quando a cultura burlesca dava lugar ao strip-tease moderno, como bem diz Djikstra  

By the time of America’s entry into World War I, or just after, when women 

got the vote, the multilayered body-controlled mothership look gave way to 

sheeted, corsetless, flat-chasted, short-skirted flapper fashion on the 1920s. [...] 

In popular culture, prominent breasts, began to reappear in earnest around 1935 

and 1936 [...]. This happened around the time that old-style burlesque (variety) 

theater was shifting over to all-out stripping. (DIJKSTRA, Bram. Naked. P. 

361)  

Mesmo com o enfoque nos seios, pela luz clara que chama o olhar do espectador para 

os seios da modelo, o que não é óbvio chama tanta atenção quanto: os cabelos colados na cabeça 

cortados ao meio milimetricamente, os lábios levemente corados, uma possível presilha na 

lateral dos cabelos e uns olhos fundos, olhos que se perdem ao longe, como quem segura um 

choro, reprime memórias que vem aos solavancos. A boca fina, levemente contraída, a dura 

forma como seu cabelo é preso para trás e sem grandes adornos, as linhas finas e as olheiras 

abaixo de seus olhos, trazem à tona uma mulher que carrega consigo muito mais do que 

aparenta, uma vivência emocional que está engasgado no meio da garganta. Suas costas mais 

curvadas, seu braço relaxado é traído pela rigidez da boca, e pelo dedilhar quase que ansioso 

com a saia, como quem suspeita que está sendo observado; mas ainda sim vemos um momento 

mais descontraído do que o que veremos a seguir. Aqui, mesmo sem sermos convidados, nos 

impomos e tomamos por corriqueira a imposição do nosso olhar.  

A introdução da natureza morta na cena não é nenhuma novidade quando se leva em 

conta as obras e os pintores da época, vide as famosas maçãs de Paul Cézanne, que foram 

produzidas décadas antes. A natureza morta se coloca não só como uma forma de questionar as 

academias de arte de então82, mas também servem como estudos de cor, de forma, e também 

                                                 
80 “26 de fevereiro – 31 de março, An Exhibition of Paintings, Drawings, and Lithographs by George W. Bellows, 
Carnegie Institute, Pittsburgh, includes pls. 1, 20, [...]” (BROCK, Charles. George Bellows. Washington: 
Publishing Office National Gallery of Art. 2012. P. 308. 
81 É realizada uma grande exposição chamada “Exhibition of Paintings, Drawings and lithographf by George 
Bellows.”   
82 Que possuíam diretrizes fortes quanto à forma, mas também quanto aos temas, deixando os elementos 
decorativos em um dos últimos degraus da hierarquia pictórica.  
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para balancear com o ponto principal (um nu, uma cena de gênero), dando a ele mais harmonia. 

É nessa obra83 que começamos a ver entre os nus a natureza morta e a introdução de elementos 

narrativos e compositivos, que com o tempo só se avolumam. Vemos esses elementos 

crescerem no trabalho de Bellows, tendência diferente de muitos de seus pares. Vale notar que 

tais elementos são profusos em ambientes com maior teor de tecidos, dando um ar bem campal 

as produções. Nesse caso, começamos a ver a tendência nas frutas e no detalhamento dos 

tecidos usados pela modelo, porém, o fundo aqui permanece neutro, importante nota para as 

duas últimas obras analisadas.  

A modernidade em Bellows é esguia, diluída e pulsante. É controversa, pois há mesmo 

de ser: a modernidade abarca o outro, transformando em si. E em NWF, uma cena tão simples, 

tão secular, nos faz encarar nosso próprio abismo, nossa melancolia dos pequenos momentos. 

O corpo feminino em Bellows não tem um viés tão sexual, é um corpo melancólico, pesado, 

que nos remete à nossa fragilidade, ou como diria Baudelaire “é o objeto da admiração e da 

curiosidade mais viva que o quadro da vida possa oferecer ao contemplador. É uma espécie de 

ídolo, estúpido talvez, mas deslumbrante, enfeitiçador, que mantém os destinos e as vontades 

suspensas a seus olhares.”84 A beleza aqui resplandece na tristeza.  

 

3.5 Nude With White Shawl (NWWS) (1919)85 

Nude With White Shawl foi a obra que me trouxe a pensar esse trabalho. Sendo um dos 

primeiros trabalhos a que tive contato, logo pensei que havia algo de não-dito nessa obra, e me 

coloquei a investigar os outros nus de Bellows. Essa obra, assim como NGWF, é de 1919, e 

está sob os cuidados do casal David A. Skier, em Birmingham, ele oftalmologista e ambos 

colecionadores de arte. A obra foi obtida pelo casal através do leilão promovido pela casa Leslie 

Hindman Auctioneers, em 200886. Antes disso, porém, a obra esteve sob posse da Forum 

Gallery, em Nova York; pertenceu também à Gian Campanile, em 1968, Chicago; à H. V. 

Allison & Co, Nova York, ao espólio de Emma Bellows (1959); à esposa de Bellows enquanto 

viva; e ao espólio do artista, em 1925. As exposições das quais fez parte, foram poucas, apenas 

três, sendo elas: exposição Independent Artists, em 1921, em Nova York; a segunda, em 1922, 

                                                 
 
83 Em NWP há o papagaio compondo a obra e também uma possível cadeira, mas o papagaio nessa obra divide 
os holofotes com a modelo. 
84 BAUDELAIRE, Charles. Sobre a Modernidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1996. P. 54. 
85 Dimensões da obra: 96.52cm x 76.20cm 
86 No caso, a obra fazia parte do lote 149, e foi vendida por $60.000,00, sendo a menor estimativa esperada (a 
estimativa maior seria de $80.000,00), no leilão que ocorreu nos dias 10 e 11 de dezembro de 2008.   
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no The National Arts Club, em Nova York onde foi criticado como sendo imoral por membros 

do clube87; e a última, também em 1922, na Woodstock Gallery, em Woodstock.  

 

 

A obra chega mansa, sorrateira, e explode em ambiguidades, variações e silêncios, que 

deixam o espectador meio atônito, sem entender muito bem o que se passa à sua frente. Uma 

                                                 
 87 “Nude Girl with a White Shawl (Nude With White Shawl) (Private Collection) criticized as immoral by 
members of National Arts Club, where it is on view in this club’s anual exhibition” (BROCK, Charles. George 
Bellows. Washington: Publishing Office National Gallery of Art. 2012. P. 308) 

Figura 60 Nude With White Shawl. George Bellows. 1919. Óleo sobre tela. 96,52cm X 76,20cm. Coleção privada. 
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mulher sentada, com os seios fartos explicitamente à vista, tem seus braços e mãos posados 

para sustentar o xale que ressobre um de seus ombros e seus braços. A única indumentária que 

a modelo apresenta é uma forma de anágua preta, com renda branca na parte superior – muito 

parecida com a usada pela modelo em NGWF – que apresenta uma anágua azul escuro, com 

florais – e nada mais. Nenhum brinco, nenhum colar, nenhum anel ou acessório para cabelos; 

cabelos que por sinal, se apresentam também de forma muito similar à da modelo de NGWF 

(que, possivelmente, apresenta um acessório para o cabelo). A modelo não nos olha nos olhos, 

e, sem muita obstinação para um olhar altivo, seu olhar cai, ao lado.  

O fundo roxo está novamente presente, mostrando uma tendência na paleta de cores de 

Bellows, principalmente nos retratos e nus, como em Emma at the Piano, que não é um nu, mas 

um retrato poderoso de sua mulher ao piano, como diz o título. Em Emma at the Piano, nós 

tomamos o lugar do Bellows, e temos de enfrentar um olhar duro, assertivo e melancólico. Suas 

vestimentas azuis, combinando com a cor de seus olhos, e as flores arroxeadas ao fundo, trazem 

à tona a paleta de cores de Bellows, que prezava os contrastes de cores fortes e escuras. A 

princípio, uma comparação com a esposa de Bellows foi considerada: a sobrancelha fina, os 

olhos pretos e embotados. Como não há nenhuma documentação sobre a identidade de tais 

modelos88, não podemos comprovar tal fato, até mesmo porque, analisando alguns retratos de 

Emma por volta da mesma época de NWWS, como Emma in Black Print (1919) e Emma in 

Purple Dress (1920), vemos algumas diferenças. 

                                                 
88 Entramos em contato com os atuais donos da obra e com o responsável pelo catálogo Raisonné do Bellows, 
mas não obtivemos resposta. 

Figura 61 Emma in the Black Print. George Bellows. 1919. Óleo sobre tela. 101,92cm X 81,92cm. Museum of Fine Arts, 
Boston. 
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Ambas as modelos em NWF e NWWS apresentavam uma forte olheira, deixando os 

olhos ainda mais protuberantes e evidenciados; Emma, no entanto, não apresenta tais 

características. Não apresenta também as bochechas avermelhadas dos nus, mas isso poderia 

ser só um frio passageiro estampado na face das modelos; e Emma normalmente é representada 

com uma volumosa franja que cai até a altura de suas sobrancelhas. E se por um lado Emma 

apresenta um nariz arrebitado, que confere um ar levemente irreverente para seu rosto, as 

modelos de NWWS e NWF apresentam um nariz mais fino e fechado, sem esse contorno 

ousado para o rosto. Como não temos essa informação precisa, só nos resta elucubrar sobre a 

identidade dessas mulheres tão impactantes. Não me espantaria se fosse a esposa de Bellows, 

mas sigamos sem esse detalhe.  

E se nos permitem uma excursão pelos significados secundários89, em NWWS, a pose 

nos lembra temas religiosos. Aliás, não é incomum pessoas verem religiosidade nas obras de 

Bellows, mesmo em situações tão distintas90. Bellows de fato teve um passado religioso 

inegável, filho de protestantes, tinha seu caminho definido como pastor, mas Bellows não só se 

                                                 
89 Ver PANOFSKY.  
90 Como em Tennis Tournament, como as mulheres sentadas com suas sombrinhas que já foram interpretadas 
por pessoas próximas como halos religiosos e/ou auréolas. 

Figura 62 Emma in Purple Dress. George Bellows. 1919. Óleo em painel. 101,6cm X 81,28cm. Los Angeles County Museum 
of Art. 
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recusou, como se rebelou politicamente91. A pose da modelo com suas mãos apoiadas nas 

pernas, o olhar decaído ao lado, o xale branco ao seu redor, traz à mente a ideia de uma pietà. 

A ideia de súplica pode não estar presente aqui, a modelo não olha para os céus e nem para um 

possível corpo deitado ao seu colo, ela olha ao longe, se perdendo em sua própria tristeza. A 

pose, no entanto, não é totalmente inédita no universo de Bellows.  

Em The Pink Scarf (1914), Bellows brinca com uma iconografia que nos remete ao 

universo de Maria, em que o xale recobre as madeixas da modelo e escorre pelos seus ombros. 

A modelo apresenta a mão direita pousada no seu colo, em uma pose bem próxima a de NWWS. 

Porém, em The Pink Scarf, a mão direita não apara o xale como em NWWS e a mão esquerda 

faz o movimento de deixar o xale distante de seu rosto. As diferenças nas duas obras são 

inúmeras, a começar pelas óbvias diferenças, como não estar com os seios nus e nos encarar 

com um olhar mais divertido, quase de desafio, com uma de suas sobrancelhas arqueadas. A 

presença do pintor também é mais nítida aqui do que em NWWS – a composição do xale parece 

ser feita com camadas grossas e aparentes de tintas, sem muita preocupação com a definição de 

um traço preciso.  

Mas em ambas as obras não há um ponto em comum: a falta do corpo deitado sobre seu 

colo. Em NWWS, aliás, a falta aqui entra como um fator presente. O que falta à essa mulher? 

Seria o corpo de seu amado filho Jesus? Falta o amor há tanto esperado? Falta esperança? Falta 

o sentido que nos move? Seria a falta da falta? Ou seria apenas a falta de uma causa concreta 

para o seu sofrimento? Madonna ou não, a obra nos devolve essas perguntas e nos faz questionar 

sobre nosso próprio estado de contemplação da tristeza. A melancolia como fator da 

modernidade permeia todos as esferas da vida, encontra a falta onde nada falta.  

A obra nos traz um outro ponto que vale a brecha: a intimidade e a realidade do 

momento. George Bellows não traz a realidade plástica de um Wood Grant, mas a realidade 

dura e bela de uma não idealização. Nos vemos em cada detalhe daquele corpo. Um seio 

levemente maior do que o outro – ou talvez apenas o jogo de luz proposital para que assim 

parecesse – nos lembra de nossos próprios corpos, tão relegados à escuridão. O corpo feminino 

aqui nos convida a uma jornada pelo nosso corpo e pelos nossos pesares – a modelo não se 

esconde, não se intimida, expõe e escancara sua dor. Talvez até uma relação de confiança com 

o pintor que tanto vê da modelo. Mas ao mesmo tempo, o espectador, nós, o pintor, temos 

aquela desconfiança de que não entendemos tudo, e talvez essa seja sua premissa, expor sem 

jamais se esgotar. A modelo revela, mas também guarda consigo seus temores maiores. Ela e o 

                                                 
91 BROCK, 2012. P. 13. 
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pintor, em uma comunhão velada, entendem que mistério move. E assim permanecem, sem 

muito revelar, por que já muito revelaram.  

 

3.6 Nude With Red Hair (NWRH) (1920)92 

Nessa obra George Bellows explora uma composição narrativa com mais detalhes, a 

modelo se apresenta com mais adornos, uma maquiagem leve, porém, presente, e uma profusão 

de tecidos, cores, e texturas, que nos levam a um ambiente muito mais confortável dos 

analisados até então; nos sentimos abraçados com tantas texturas a capturar o nosso olhar, no 

levando ao questionamento se a modelo sente o conforto e acolhimento que achamos possível 

numa primeira olhadela. A modelo, no entanto, tem uma posição digna de nota – até por ser 

bem diferente das anteriores: ela intencionalmente tampa os seus seios, nega ao espectador 

aquilo que ele mais quer, mas não como um ato de censura ou de negação; mas como um ato 

de auto ciência de um corpo que não se quer revelado.  

                                                 
92 Dimensões da obra: 112.08cm x 86.68cm 
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Figura 63 Nude With Red Hair. George Bellows. 1920. Óleo sobre tela. 112,08cm X 86,68cm. National Galley of Art. 

A obra atualmente está no National Gallery of Art, em Washington, e faz parte da 

Chester Dale Colletion93; que teve sua esposa representada por Bellows (a analisada 

rapidamente por nós aqui). Como boa parte das obras, não há indícios da obra ter sido 

encomendada, e Bellows apesar de receber encomendas de conhecidos patronos, sua obra e 

muito mais composta por retratos e paisagens espontâneas, do que por patronato. Sua vida 

expositória é até bem intensa, considerando ser um nu, e começa em 1923, em Milwaukee, no 

Milwaukee Art Institute; em 1924,  e em 1957, é exposta na National Gallery of Art, de onde 

provavelmente não saiu mais (pelo menos, de forma permanente).  

                                                 
93 Chester Dale foi um banqueiro e patrono das artes, casado com Maud Dale, pintora de crítica de arte. Juntos, 
tinham uma coleção com diversas obras modernas. Amigos próximos de Bellows, Dale e Chester possuiam seus 
próprios retratos compostos por Bellows, sendo Maud Dale (1919), Mrs. Dale in Red Coat (1919) e Chester Dale 
(1922). M aud Dale e Chester Dale estão no National Gallery of Art, em Washington, e Mrs. Dale in Red Coat está 
no Metropolitan Museum of Art, em Nova York (presente da coleção The Chester Dale Collection) 
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Quase não se fala sobre essa obra, mesmo considerando o grande silêncio sobre os nus 

de Bellows. Nos livros principais sobre Bellows94, não há sequer referência sobre a obra nem 

mesmo na cronologia sobre a vida de Bellows. Apenas em dois nus de Bellows as modelos 

foram identificadas, e isso não nos surpreende: Girl on Couch, de 1911, foi dada como destruída 

- talvez por retratar Emma, esposa de Bellows de forma muito similar à Olympia, de Manet.  

 

Mesmo sendo uma de suas obras preferidas, tendo viajado e sido extensamente exposta, 

Bellows decide deixá-la no depósito95. De acordo com Jane Myers, Bellows estava focado em 

sua família crescente e, talvez por isso, tenha se voltado para produções mais populares96. Isso 

talvez explique não só a escassa produção de nus de George Bellows, mas também a pouca 

repercussão dessas obras. Gleen Peck diz que os livros de registro de Bellows são predominados 

por nus e estudos de cabeças, mas boa parte deles foi marcado como destruído. Mas 

tecnicidades à parte, Nude With Red Hair é a representação de uma bela mulher.  

Aqui pela primeira vez temos uma ode aos cabelos longos. Os cabelos da modelo caem 

sobre seu ombro direito, como um manto sedoso tocando sua pele. Os longos cabelos ruivos da 

modelo encontram o colar que pendem do seu pescoço alvo, ajudando-a na sua missão de 

encobrir seus seios. Diferentemente de Olympia, suas mãos não estão rígidas, não há um 

                                                 
94 Aqui consideramos as coletâneas The Paintings of George Bellows (1992) e George Bellows (2012) 
95 PECK, Glenn C. The Record Books of George Bellows: A Visual Diary. In. George Bellows (2012). 
96 MYERS, Jane. The Most Searching Place in the World: Bellows and Portraiture. In: The Paintings of George 
Bellows. QUICK, Michael; Myers, Jane (ORG.). Nova York: Harry N. Abrams. 1992.  
 

Figura 64 Girl on Couch. George Bellows. 1911. Óleo sobre tela. 121,92cm X 187,96cm. Destruído. 
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movimento de restrição, mas um movimento desacelerado, que nos impede a visão, mas não 

nos impede a curiosidade. Um movimento que talvez reflita desconforto, mas pela forma como 

seu rosto se mantém impassível ao olhar alheio, talvez apenas um jogo de quem aguça a cobiça. 

Mesmo os seios estando tampados, a obra faz parte do nosso arsenal de obras analisadas 

justamente pela aparente nudez da modelo.  

Seus seios estão calados, mas não seu corpo – aliás, essa composição grita em cores. 

Bellows, um ano antes, pintou The Red Sun, uma belíssima paisagem em que o céu se dissolve 

em nuvens pesadas e um vermelho apocalíptico – o nome da obra não é à toa. Vemos Bellows 

determinado a fazer do vermelho a sensação do quadro. Peck comenta que Bellows era 

conduzido pelas cores, dizendo que o próprio pintor diz que compara pintura à música, em que 

uma nota é escolhida para dar tom à canção97.  

Em The Red Sun, vermelho é definitivamente a nota maestra – até mesmo pela referência 

da cor no título da obra. Em NWRH, o vermelho passa mais brando do que em The Red Sun, 

mas ainda assim é um fio condutor da obra. O vermelho perpassa, em diferentes tonalidades, o 

cabelo, os lábios, os adereços e o panejamento na obra. O vermelho tão atrelado ao desejo e ao 

sexo, está aqui de forma diluída, mas muito precisa, em contraste com a pele branca da modelo, 

destacando cada curva, cada expressão e cada feição que nos convida.  

 

                                                 
97 PECK, Glenn C. The Record Books of George Bellows: A Visual Diary. In. George Bellows (2012). P. 299.  
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Como já mencionado, o colar da modelo está situado bem no centro da composição, 

com uma cor harmônica ao do cabelo, conduzindo nosso olhar do vermelho alaranjado do colar 

para o vermelho vivo dos cabelos. É uma das poucas a apresentar um bracelete na altura dos 

pulsos, e seus lábios pulsam aos nossos olhares. O desejo aqui está mais evidente: a cor 

vermelha nos lábios, nos cabelos, no colar e no lençol, nos lembra de quem tem algo além da 

melancolia de Bellows. Essa modelo tem um aspecto melancólico, mas bem mais brando do 

que o protagonizado pela modelo em NWWS, seus cabelos espessos dão uma força a sua 

personalidade, enquanto nas outras obras (com exceção de NGMLH), o espaço se abre mais 

para a uma fragilidade. O fato de ter os seios cobertos com total intenção, nos evoca um 

desconforto, mas mais ainda um apelo sexual voluptuoso. Aquilo que não se mostra desperta 

mais desejo do que o explícito.  

Difícil seria não pensar em Nude Sitting on a Divan (1917), de Amedeo Modigliani. Nos 

traços já particulares à Modigliani, vemos aqui uma mulher sentada no divã, como bem diz o 

título. Os olhos aqui não são completamente pretos, vemos a íris, a pupila, mas ainda assim, 

são caídos e tristonhos e suas formas avantajadas tomam o lugar das formas idealizadas vistas 

Figura 65 The Red Sun. George Bellows. 1919. Óleo em painel. 45,72cm X 55,88cm. Coleção privada. 
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um século antes, mas em ambos os casos, os olhos têm grande destaque, e parecem ser 

levemente esverdeados, em harmonia com os tons composicionais avermelhados.  

 

 

Em NWRH, o vermelho pode não ser o carro chefe da obra, mas compõe vários detalhes, 

ganhando destaque e conduzindo nosso olhar. Na obra de Modigliani, também temos a 

predominância da cor vermelho no fundo que se dilui para o divã. Mas a predominância da 

similitude da pose, em que tentam propositalmente acobertar os seios é que pauta a referência. 

Ambas as composições aguçam o olhar, tornando-o ainda mais sugestivo do que a nudez crua, 

e a composição com tons vermelhos, afunila nosso olhar na direção do prazer físico e sexual. 

Mas na obra de Bellows, a modelo escusa o espectador do seu olhar, deixando a pose mais 

sedimentada do que a vista em Modigliani.  

Os olhos de NWRH não são tão caídos quanto os de Modigliani, mas talvez por 

apresentar muito mais corpo coberto que em Modigliani, o ar taciturno toma maiores 

proporções do que o apelo sexual – até pelo nada sutil fato de que em Nude Sitting on a Divan, 

Modigliani decide por deixar escapar a aureola de um dos seios da modelo nos dando assim 

uma provinha do que poderíamos ter se não fossemos apenas espectador. Essa escapadela 

confere à obra um teor sexual muito maior do que o visto em Bellows, contrapondo os olhos 

brumais da modelo. Afora as belas pernas que tomam nosso olhar logo no primeiro plano, 

deixando em evidência as curvas da modelo, e também o pescoço que com uma leve reclinação, 

Figura 66 Nude Sitting on a Divan. Amedeo Modigliani. 1917, Óleo sobre tela. 100cm X 60cm. Coleção privada. 
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se projeta, deixando o convite para uma outra interação em suspenso. Já em Bellows, a mão 

retesada, os olhos que desviam, o fundo neutro com panjeamentos sóbrios, o vestido preto 

mórbido que cobre boa parte do corpo da modelo, deixam pesar mais o fator melancólico da 

obra. A melancolia e a solidão, tão típicos de sua localidade e de seu tempo, perpassam a suas 

obras, porque para Bellows não há outra forma, senão representar aquilo que se vê.  

 

3.7 Nude With Fan (NWF) (1920) 98 

Nude With Fan tem algo a mais a oferecer. Sendo a única vista ao vivo das obras 

analisadas, temos aqui uma pose ligeiramente diferente. Enquanto todas as outras estão sentadas 

mas não vemos o apoio, aqui vemos todo o corpo da modelo que está sentada em uma cama 

aparente. Sua posição muito mais próxima das conhecidas Vênus deitadas (de Tiziano ou de 

Alexandre Cabanel), mas ainda assim estão muito longe dessas citadas; mesmo com a 

semelhante pose, a figura feminina não podia ser mais diferente: para começar, NWF não é uma 

alegoria, o que por si só já nos diz muito; segundo o corpo em NWF recebe total atenção do 

pintor (e nossa!), para que cada detalhe fosse o mais próximo de um corpo em seu estado real.  

 

 

Não que Bellows buscasse aqui um realismo do tipo que apaga o pintor da obra, e que 

quer cada vez se assemelhar à fotografia, não. Temos um olhar pictórico que se preza às mazelas 

do tempo, que não apaga a história de uma mulher real, pois ela assim, uma mulher possível. E 

também não nos iludimos, estamos ali diante de uma tela e de um pintor em erupção. Sabemos 

que ela é modelo, vemos os rastros do pintor que se deixa ser visto nos cabelos da modelo em 

que a pincelada é óbvia e menos rígida.  

Essa obra possui uma vida expositória bem mais intensa das vistas até agora, sendo algo 

digno de nota. Hoje, pertence ao North Carolina Museum of Art, em Raleigh. Como quase todas 

                                                 
98 Dimensões da obra: 86.36cm x 111.76cm 

Figura 67 Nascimento de Vênus. Alexandre Cabanel. 1863. Óleo sobre tela. 130cm X 225cm. Musée d'Orsay. 
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as outras, começou sua jornada no espólio do artista, passando para a sua esposa, Emma; e então 

para H. V. Allison & Co. em Nova York; após, C. Ruxton Love99 adquire a obra; em 1971, com 

a morte de C. Ruxton Love, a obra passa a ser listada no seu espólio e então Hirschl & Adler 

Galleries, em Nova York, se torna a nova responsável pela obra. Já sua participação em 

exposições começou em 1921, no Cincinnati Museum, em Cincinnati; em 1922, foi exposta no 

Marie Sterner Gallery, em Nova York100; em 1923, na Carnegie Institute, em Pittsburgh, em 

1925, expõe na Independent Artists, em Nova York, provavelmente já após sua morte. Com a 

sua morte, temos novamente um hiato, e a obra volta a circular em exposições em 1954, na 

H.V. Allison & Co. Em 1957, é exposta em Gallery of Fine Arts, em Columbus (supostamente 

junto a NWRH; ainda em 1957, ela é exposta em Washington, na National Gallery of Art; e em 

1966, é exposta na The Gallery of Modern Art; em 1971, é exposta na Hirschl & Adler 

Galleries, e ainda em Nova York, mas em 1975, passa pelo New York Cultural Center; 

reaparece em 1978, no Mint Museum of Art, em Charlotte, NC; e em 1979, sua última 

exposição conhecida, é exposta na Reynolda House, em Winston-Salem, NC.  

Nessa obra, além da pose um pouco diferente, temos o elemento paisagem, que Bellows 

especificamente adorava, tendo pintado diversas paisagens do Maine, onde passava férias, de 

Woodstock, onde morou por uma temporada, e até mesmo de Nova York, sua morada principal. 

A modelo está sentada, vestido com um robe azul marinho escuro, com detalhes em vermelho, 

se apoia na mão esquerda, como quem vai levantar da cama. Na mão direita, seu leque azul, 

por pouco não passa despercebido, não fosse o título da obra, quase se camuflando com as 

cobertas ao pé da modelo. Ao fundo vemos uma pequena janela retangular aberta, com as 

cortinas descendo abauladas e presas no meio de seu comprimento. As cortinas são de um 

preciosismo imenso, com pequenas flores roxas em todo seu comprimento. A textura atrás da 

modelo parece não ter a mesma atenção do pintor quanto as cortinas, já que percebemos a 

textura que parece ser de um papel de parede, mas nada distinguimos.  

 

Na janela ao fundo, vemos uma mureta, provavelmente definindo uma sacada, e mais 

ao fundo da mureta, vemos uma frondosa árvore, com diversas montanhas ao fundo. Essa 

paisagem nos permite uma divagação curiosa sobre o local onde essa obra foi pintada, e até 

sobre a procedência da modelo misteriosa. Tendo os Estado Unidos duas áreas conhecidamente 

                                                 
99 Marido da Msr. C. Ruxton Love, e embaixador dos Estados Unidos na China. Ver pg6 e: 
http://artdaily.com/news/11347/C--Ruxton-and-Audrey-B--Love-Collection#.W51l3PlG3IU 
100 Provavelmente junto com a palestra que Bellows ofereceu na mesma galeria sobre litografia, como parte de 
uma série de palestras promovidas pelo Junior Art Patrons of America.  
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montanhosas a Rocky Mountains e a Smoky Mountains (noroeste e sudeste, respectivamente), 

e analisando a trajetória da obra, que se se concentra em boa parte no estado da Carolina do 

Norte (principal estado das Smoky Mountains), o palpite de que essa obra pode ter se dado 

nessas redondezas não nos parece tão absurdo, ainda mais se levarmos em conta, que a vida de 

Bellows se concentrava no lado leste dos Estados Unidos. Mas isso ainda não nos dá certeza 

sobre a identidade da modelo. 

 

Figura 68 Nude With Fan. George Bellows. 1920. Óleo sobre tela. 86,36cm X 111,76cm. North Carolina Museum of Art. 

 

Essa mesma modelo não nos encara, seu rosto voltado para o seu lado esquerdo, deixa 

visível seus olhos negros profundos, tão corriqueiros em Bellows, como podemos ver My Baby, 

os mesmos olhos pretos fundos, sem muita distinção de íris, córnea e pupila.  
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Seus olhos parecem, meio que desconjuntadamente, desviar do olhar que a observa. Seu 

corpo, longe de ser a pele aveludada da obra de Courbet – que na obra Na Obra Nu com 

Papagaio compõe uma textura única, nos dando a impressão de que a pele da mulher é quase 

como uma porcelana macia, nos chamando ao toque, como em The Sleepers (1866) -, sua 

barriga cai molemente sob seu sexo, seus seios já não são empinados e acompanham a trajetória 

natural do corpo feminino; a forma como Bellows dá volume ao seu corpo nos mostra uma pele 

mais grossa, não tão afofada quanto as vistas em no trabalho de Courbet. Seu nariz se alonga 

estranhamente pelo rosto, deixando seus olhos muito separados e sua boca miudamente 

desproporcional, e suas sobrancelhas finas deixam em mais destaques seus olhos pretos e 

desengonçados; mas nós, homens e mulheres, olhamos para ela e nos reconhecemos ali, seja 

pela situação que nos é tão familiar, seja pela mulher corriqueira que habita em cada outra 

mulher.  

 

Figura 69 My Baby. George Bellows. 1912. Óleo sobre tela. 72,39cm X 57,15cm. Coleção privada. 

Figura 70 The Sleepers. Gustave Courbet. 1966. Óleo sobre tela. 135cm X 200cm. Petit Palais, Paris. 
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Em Betalo Nude (1916), de Robert Henri, vemos uma mulher recostada, com um lençol 

à altura do quadril, vemos uma composição ligeiramente diferente da de Bellows. Aqui, não 

temos muitos elementos narrativos, deixando até o mesmo fundo de forma indefinida. Com um 

corpo mais idealizado, e com a pele rosada e lisa, a modelo quase é uma extensão de seu lençol, 

que toca sua pele delicadamente. Um ponto que rapidamente chama nosso olhar, é o anel com 

opala escura, por conta do alto contraste com a pele da modelo, além de ser o único acessório 

que a modelo apresenta. A modelo obviamente não nos olha, mas seu olhar é inquietante, 

incisivo e alongado, por conta do delineado que segue até a sua sobrancelha, mantendo seus 

olhos na altura do pintor. Seu cabelo volumoso serve como uma moldura para seu rosto delicado 

e seus olhos com traços exóticos.  

 

Robert Henri aqui nos traz uma realidade diferente, por não trazer uma narrativa 

específica, estamos abertos a indefinidas possibilidades. Os olhos, que recebem tanta atenção, 

são mais doces e gentis do que os fundos olhos negros de NWF. Robert Henri em sua produção 

deixa clara sua preferência por tipos tidos como exóticos, olhos puxados, sobrancelhas 

demarcadas, mas Bellows segue suas palavras ao pé da letra, e representa aquilo que está ao 

seu redor aquilo que lhe é familiar. Com a exceção de NGMLH, em todas as outras obras as 

modelos não estão identificadas, e em NWF vemos a modelo à vontade em um quarto 

aconchegante, talvez o estúdio, mas mais provavelmente um ambiente próximo à modelo, dada 

a sua desenvoltura e a falta de elementos do ofício de pintor.  

 

Figura 71 Betalo Nude. Robert Henri. 1916. Óleo sobre tela. 83,82cm X 104,14cm. Coleção privada. 
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3.8 Nude With Hexagonal Quilt (1924) (NWHQ)101 

  

Aqui adentramos um período conturbado para Bellows, que já apresentava problemas 

de saúde, vindo a falecer subitamente no ano seguinte. Na sua estadia em sua casa em 

Woodstock102, Bellows parece apreciar as teorias de Jay Hambidge103, que tangem a questão de 

simetria e design natural aplicada a arte. Bellows troca cartas com seu prévio mentor, Henri, 

falando sobre suas expectativas para sua produção e contato com esses novos conceitos de 

Hembidge. Com isso em mente, vemos uma pincelada e uma composição levemente diferente 

de suas produções anteriores; nada que rompa com o seu trabalho anterior, até porque vemos 

em NWF e em NWWS, uma pincelada menos presente e uma forma de manipular a luz bem 

mais próxima ao que vemos em NWHQ. 

A obra está hoje no The National Gallery of Art, em Washington, DC, como empréstimo 

do Senhor e da Senhora Paul Mellon. A obra foi listada no espólio de Bellows, quando de sua 

morte; passando para a sua esposa, Emma Bellows, e consequentemente seu espólio, quando 

vem a falecer; passa para o domínio da casa H. V. Allison & Co. em Nova York, sendo vendido 

para o Senhor Paul Mellon, criador de cavalos em Upperville, Virginia. A primeira exposição 

dessa obra é proporcionada pelo The Art of Institute of Chicago, em 1924; já em 1925, no 

Boston Art Club, na Durand-Ruel Galleries104, na exposição de homenagem à Bellows, no 

Metropolitan Museum, a Memorial Exhibition of the Work of George Bellows, e no final do 

ano, no Worcester Art Museum, em Worcester, Massachusetts; em 1958, na casa de leilão e 

responsável pela obra e pelo catálogo Raisonné de Bellows, H. V. Allison & Co., em Nova York; 

em 1961, no The Brooklyn Museum, no Brooklyn, e, no mesmo ano, volta a ser exibida na H. 

V. Allison & Co.; e em 2003, é exibida em Rochester, na Memorial Art Gallery.  

“If Bellows was active, outgoing, quick, sociable, and vocal, Hopper was ponderous, 

deliberate, and introverted [...]”105 O silêncio na obra de Hopper já foi há muito debatido, e ao  

analisarmos suas obras, não nos resta muitas dúvidas sobre seu papel nas obras de Hopper. 

Contemporâneos, conterrâneos e amigos que foram, Hopper e Bellows apresentam formas 

distintas de ver o mundo. Em Eleven A.M., o silêncio é quase palpável na pele da modelo, que 

se esconde atrás de sua cortina de cabelos. Poucos elementos narrativos, apenas o essencial para 

                                                 
101 Dimensões da obra: 129.54cm x 160.02cm 
102 Bellows constrói uma casa na área de Woodstock, em 1922, seguindo os preceitos de Jay Hembidge, de uma 
simetria dinâmica. (BROCK, Charles. George Bellows. Washington, National Gallery of Art. 2012. P. 308 
103 Que curiosamente, morreu neste ano, em 1924, um ano antes de George Bellows. 
104 Famoso merchant das artes do século XIX e XX, com forte mercado para obras Impressionistas, sendo uma 
das referências do assunto nos Estados Unidos. 
105 BROCK, Charles. (ORG.) George Bellows. Washington, National Gallery of Art. 2012. P. 26 
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nos situarmos de sua solidão, e seu aspecto cinematográfico não poderia ser mais exposto: 

ângulo e paleta que permeou boa parte do cinema estadunidense. Ao nos depararmos com 

NWHQ, uma análise à primeira vista não poderia ser mais diferente: a modelo não se esconde, 

ao contrário, seu corpo se mostra ciente de que é observada através de sua pose intencional; 

vemos uma profusão de detalhes que Hopper ignora em suas obras.  

 

Figura 72 Nude With Hexagonal Quilt. George Bellows. 1924. Óleo sobre tela. 129,54cm X 160,02cm. National Gallery of Art, 
Washington, DC. 

 

Figura 73 Eleven A.M. Edward Hopper. 1926. Óleo sobre tela. 71,3cm X 91,6cm. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, 
Smithsonian Institution. 
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Em NWHQ, temos boa compreensão de seu corpo, seus seios fartos, suas mãos não 

apresentam movimentos de quem tenta se esconder, seu cabelo acobreado caindo ao longo da 

mama direita, deixando óbvia sua sedosidade. Vemos na modelo uma linha horizontal que 

atravessa seu abdômen, uma linha tão natural, mas que pouco vemos. Em Eleven A.M., a 

modelo está descalça, e olha para a janela talvez como quem espera: o tempo passar, alguém 

chegar, o silêncio tomar forma. Em NWHQ, não há o trânsito do tempo, não há a interferência 

do mundo exterior, da qual somos poupados com as janelas fechadas – ainda que, pelas gretas, 

essas mesmas janelas nos lembrem que o sol continua a brilhar.  

Mas mesmo com tamanha discrepância de personalidades e composições, há algo nas  

obras desses dois artistas de similar: o silêncio próprio da melancolia. Bellows com sua 

composição extremamente detalhista, traz na modelo um grito que se encerra em seus olhos 

totalmente negros. A profusão de detalhe que abunda no ambiente parece ser uma forma de 

suprir o silêncio deixado, como quem tenta, nervosamente, achar algo para suprir a falta.  

E nossa aproximação com Hopper, que não mereceu um subcapítulo mas cresce em 

nosso trabalho a cada momento, parte também da técnica. Já que os temas da solidão, da 

angústia e do pesar foram comentados por nós, e estão presentes na obras dos dois pintores. As 

teorias que começam a nortear as produções de Bellows dão a suas obras uma dinâmica maior, 

elas parecem de fato parte do mundo de três dimensões. Hopper tem uma pincelada um pouco 

mais presente do queo Bellows no final da vida, mas trabalha a luz de forma muito similar a de 

Bellows (com poucas cores e glaze), dando não só um volume maior, mas uma carga dramática 

também mais intensa. E, novamente, aquela falta que comentamos no subcapitulo do realismo 

reaparece aqui.  

Outro ponto a se destacar nessa obra é o papel de parede que parece ser de uma temática 

recorrente para Bellows: Vemos uma composição similar em NGWF, na saia da modelo, e 

também em NWF, no robe usado pela modelo – em ambas situações, o padrão de um tecido 

azul com flores em tons avermelhados pode ser apreciado, e mesmo sendo possível ver que não 

são as mesmas flores, há algo de semelhante. Em NWHQ, as flores da estampa do papel de 

parede recebem atenção ao serem iluminadas e vemos o degrade que se forma ao chegar 

próximo ao teto. Esse jogo de sombra nos faz pensar que a luz possa ser artificial, já que 

sabemos haver luz solar, mas se essa estivesse vindo de uma janela, similar à que vemos, em 

frente à modelo, ela iluminaria o papel de parede por completo. Isso nos dá espaço para pensar 

no controle da luz utilizado por Bellows mais no final de sua carreira.  

O fato de aqui vermos a quina da parede e as linhas delimitantes da janela não parecem 

ser por acaso. Se pensarmos nas teorias de Hambidge e como essas formas angulares foram 



120 

 

importantes na construção de Elinor, Jean and Anna, vemos como essas linhas da parede e da 

janela dão maior sensação de profundidade, além da luz que Bellows começa a usar de uma 

forma que também aumente a sensação de volume. Ao compararmos com a próxima obra a ser 

comentada Two Women, ou até mesmo com Mr. And Mrs. Phillip Wase (1924), também vemos 

uma grande preocupação com a forma e com a luz de suas composições. 

Em The Elements os Dynamic Symmetry, Hembidge deixa claro que a “[...] dynamic is 

a symmetry suggestive of life and movement”106, e podemos ver a ambiguidade dessa frase na   

obra de Bellows que, ao mesmo tempo em que tenta compor obras mais alinhadas e simétricas, 

também explora o movimento, com as várias formas de utilizar a luz. Em Mr. And Mrs. Phillip 

Wase, vemos a ênfase que Bellows dá para a reflexão da luz no paletó do Mr. Phillip, no sofá 

em que estão recostados e até na foto pendurada na parede. Em NWHQ, vemos um tratamento 

similar na pele da modelo, que recebe forte feixe de luz, deixando-a em evidência, além da luz 

no tecido preto do sofá que acolhe a modelo, e no lençol vermelho aos seus pés. Nessas obras, 

há um reflexo da luz que nos remete a um certo movimento estático, para não fugirmos à 

complexa ambiguidade da modernidade. Ao mesmo tempo que pensamos haver movimento de 

luz e de corpos, pensamos ver um momento único que o artista foi capaz de captar. É um 

movimento diferente da que podemos ver em NGMLH. Na obra de 1909, Bellows nos faz 

pensar em movimento devido à pose da modelo nada estática, além de suas pinceladas rápidas 

e vigorosamente aparente. Aqui, sua pincelada se torna sútil e a modelo parece confortável em 

sua pose e sem intenções de se mover.  

A colcha de retalhos, como é normalmente conhecida no Brasil, tem um peso social 

grande na sociedade estadunidense, principalmente entre as mulheres, tendo várias referências 

no mundo artístico-visual. No filme e no livro107 (que deu origem ao filme), Colcha de 

Retalhos108, podemos acompanhar a história de várias mulheres que se encontram para um 

casamento e se juntam para costurar a colcha. O detalhe que dá nome a obra109 faz parte de uma 

extensa tradição nos Estados Unidos, em que mulheres se reúnem para coser a manta, sendo 

cada bloco (como são chamados os retângulos ou hexágonos) costurado por uma mulher, com 

a intenção de estreitar os laços entre as mulheres. Outra menção notória é no livro, e seriado 

                                                 
106 HEMBIDGE, Jay. The Elements of Dynamic Symmetry. New York: Dover Publications. 1967. Locais do Kindle 
152. 
107 OTTO, Whitney. How to Make an American Quilt. New York: Ballantine Book, 1991 
108 COLCHA de Retalhos. Direção de Jocelyn Moorhouse. Roteiro: Jane Anderson. Música: Thomas Newman. S.I.: 
Universal Pictures, 1995. (117 min.), son., color. Legendado. 
109 Importante frisar que não sabemos se o título foi dado pelo autor, mas cremos que sim, pois não encontramos 
registros dessa obra com outro título. 
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homônimo, Alias Grace, da canadense Margaret Atwood, em que personagem principal cose 

uma manta para seu enxoval.  

Além da tradição de conectar mulheres, é também uma forma de manter viva a tradição 

de contação de histórias, sendo um amplo universo com diversas técnicas e fontes para 

interessados na arte. E Whitney Chadwick nos aponta uma outra importância: a de ser sustento, 

resistência e autobiográfica. Sendo considerada uma arte predominante feminina, costurar 

colchas era também uma forma de conectar as esferas sociais e as privadas, e muitas vezes com 

conteúdos explicitamente sociais110, contando historias através dos retalhos. E Chadwick ainda 

explora uma esvaziamento de sentido, quando a colcha se torna apenas um item na parede. Ela 

diz: Pieced quilts also began to show reform thought. [...] The fact that these striking examples 

of women’s skill and labor have been taken out of contexto and commodified must not, 

however, blind us to their narrative, autobiographical, social and political content.”111. Na 

colcha de Bellows, não nos parece haver nenhuma estampa que reflita algum comentário social, 

mas é notável o fato de que Bellows escolhe não só compor a cena de uma mulher nua, em seu 

ateliê, com um objeto marcante, mas decide também nomear a obra com esse objeto. Isso nos 

faz pensar que aquele objeto ali não está apenas como composição de cena, está ali para ter seu 

próprio retrato. 

E como acreditamos que Bellows foi o responsável pelo título da obra, cremos ter um 

peso na composição. Poderia ser uma manta em alta estima da modelo, poderia ser uma manta 

do próprio pintor, mas aqui, o palpite é o guia e podemos apenas imaginar a intenção por trás 

da colcha, contudo, não podemos ignorar o peso social que essa colcha traz para um quadro tão 

íntimo. O olhar da modelo segue a linha da sua perna em posição triangular, a sobrancelha que 

parece se elevar criando uma expressão de incômodo, contradiz a mão que cai molemente, ao 

tocar o cabelo, e o corpo quase sem tensão. O sol lá fora brilha, mas dentro a escuridão 

predomina. O corpo mostra uma intimidade com a situação, mas os olhos mostram uma 

escuridão que chega até nós. E aqui, mesmo com tantas coisas gritando pela nossa atenção, 

disputando nosso olhar, vemos o silêncio de um olho negro, tão sutil e tão eficaz. O silêncio 

que em Hopper perpassa toda a narrativa, aqui grita através dos detalhes, que nem mesmo a 

delicadíssima cortina de renda é capaz de calar.  

 

                                                 
110 Chadwick fala especificamente das colchas de conteúdo abolicionista. 
111 CHADWICK. 2012.P. 207. Tradução nossa. Texto original: “Essas colchas remendadas também começaram a 
refletir o pensamento de reforma. [...] O fato de que esses exemplos brilhantes de habilidade e de trabalho das 
mulheres tenham sido retirados do contexto e mercantilizados não deve, no entanto, nos cegar para seu 
conteúdo narrativo, autobiográfico, social e político ”. 
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3.9 Two Women (Sacred and Profane Love, 1924)112 

 

The Christians struggled for a moral, the Greeks for an intelectual law. The 

two ideals must be united to secure the greatest good. As moral law without 

intelectual direction fails, ends in intolerance, so instinctive art without mental 

control is bound to fail, to end in incoherence. In art the control of reason means 

the rule of design. Without reason art becomes chaotic. Instinct and feeling 

must be directed by knowledge and judgment.113 

 

Assim, adentramos o mundo alegórico de Bellows, aberto a interpretações e com 

grandes narrativas. A subjetividade começa com dois nomes associados à obra, podendo levar 

a uma interpretação apressada, já que não sabemos qual de fato foi dado pelo pintor. No 

catálogo Raisoneé do Bellows, a obra se encontra apenas com o nome Two Women, assim como 

no livro organizado por Charles Brock. Como o título Sacred and Profane Love não aparece 

nas fontes oficiais sobre Bellows, pode ser que o título não tenha sido confirmado. 

Com isso em mente, a comparação é rápida e difícil de escapar. Até mesmo no Raisonné 

de Bellows, a obra está na categoria Sporting and History Scenes114. A obra atualmente parece 

não estar localizada em nenhum museu, coleção ou galeria específica. Mas como quase todas 

as obras aqui analisadas, ela foi listada no espólio do artista, passando para sua mulher, Emma, 

e, após a sua morte, listada no espólio de Emma. Passa então a ser responsabilidade da casa H. 

V. Allison & Co; em 1967, passa as mãos de Karl Jager, de Columbus (Ohio); e então passa 

para Berry-Hill Galleries, em Nova York, sendo a última galeria, de conhecimento público, por 

onde a obra passou. As suas exibições foram variadas, mas a única obra que foi exposta somente 

após a morte de Bellows – dando indícios de que foi a última obra dos dois nus sentados a ser 

realizada. A sua primeira exibição ocorre no memorial de Bellows, em 1925, no Metropolitan 

Museum em Nova York. Em 1932, em pleno governo fascista, é exposta na Bienal de Veneza; 

em 1940, passa pelo Columbus Museum of Art; vinte anos depois, em 1960, é exposta na casa 

responsável pelo catálogo, H. V. Allison & Co.; em 1992, é exposta no County Museum of Art, 

em Los Angeles, sua última exposição, é no Memorial Art Gallery, em Rochester, juntamente 

com NWHQ.  

Nessa cena, vemos duas mulheres sentadas em um sofá vitoriano, sendo que a mulher 

da esquerda está completamente nua, apenas com um lençol apoiado em uma de suas pernas de 

forma a esconder o sexo, e a da direita, completamente vestida, de forma até exagerada para o 

                                                 
112 Dimensões da obra: 149.86cm x 165.10cm 
113 HEMBIDGE, Jay. The Elements of Dynamic Symmetry. New York: Dover Publications. 1967. Locais do Kindle 
177 
114 Ao entrarmos em contato com Gleen Peck, responsável pelo catálogo, para perguntarmos de possíveis 
informações sobre as intenções do artista sobre o tema da obra, não recebemos resposta. 
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clima aparente. A moça nua é única que nos encara, mas seu olhar nos atravessa e vai ao longe, 

não parece nos encarar ou ainda nos desafiar. Essa obra possui uma história interessante 

referente ao título – que  primeiramente recebeu o nome de Two Sisters, porém, Bellows 

renomeia o quadro, temendo um processo envolvendo um escultura de nu feminino115 (que 

pressupomos ter o mesmo nome). Mas há controvérsias: Charles Morgan afirma que o título 

original foi de fato Sacred and Profane Love, de fato ele diz que 

Bellows tentou uma último grande retrato em 1924, uma menção da obra Amor 

Sacro, Amor Profano, de Tiziano. Ele deu esse título primeiramente, mas mais 

tarde mudou para Two Women parcialmente por causa de Emma e também 

para evitar o censura de Anthony Comstock e a Liga da Decência.116   

 

Essas histórias abrem um leque de interpretações, todas elas bem distintas entre si. Se Quick 

estiver correto (já que sua fonte foi uma das cartas de Bellows para Walter Grant), e elas forem 

de fato duas irmãs, podemos ler na imagem um cenário de maior competição, semelhanças e 

inequidades e que poderiam ser mais exploradas. Mas se Morgan estiver correto e seu título 

original for Sacred and Profane Love, como referência direta a obra de Tiziano, ai a comparação 

toma outros rumos, assumindo mais os moldes da famosa alegoria. 

 

                                                 
115 QUICK. 1992. P. 87 e 95. 
116 MORGAN. 1965. P. 278. Tradução nossa. Texto original: “Bellows tried one last big picture in 1924, a 
recollections of Titian’s ‘Sacred and Profane Love’. He gave it that little at first, and later amended it to ‘Two 
Women’, partly because of Emma and also with a piquant eye toward Anthony Comstock’s ‘League of 
Decency’.” 
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Títulos a parte, o corpo feminino aqui se apresenta mais aos moldes tradicionais, com 

maior enfoque a proporção e ao aspecto sedoso da pele, com linhas bem definidas, seios 

medianos e firmes, e um forte vinco no meio dos seios seguindo a linha do umbigo, dando 

longitude para a figura. Uma mão pousa sobre a perna e a outra se encosta carinhosamente na 

perna, enquanto os pés estão tensos, de forma a manter a pose ideal. Seu rosto é um universo 

privado: com o cabelo bem apresentado, com fortes divisões na franja, a modelo apresenta uma 

sobrancelha extremamente bem delineada, arqueada e fina, emoldurando o olhar que nos 

perpassa. Sua boca e suas maçãs, rubras de um vermelho sedutor. Essa figura, calma, consciente 

do seu corpo nu, não poderia ter maior contraste com a sua companheira de cena.  

A modelo ao lado está, ao menos, desconfortável. Não nos olha, seu olhar cai, sem forças 

para se sustentar na linha do olhar, o peso das várias camadas de roupa, certamente se faz 

presente nos seus ombros. Bellows volta à sua paleta roxo-avermelhada nas suas peças de 

roupa: o casaco vermelho de botão reflete uma luz arroxeada nas mangas e em alguns pontos 

do casaco. A estola vermelha de veludo orna com o chapéu também vermelho, que ironicamente 

Figura 74 Two Women. George Bellows. 1924. Óleo sobre tela. 149,86cm X 165,10cm. Coleção particular. 
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lembra os ushankas, famosos chapéus russos, popularizado na União Soviética, com o símbolo 

da foice. Sendo essa uma obra de 1924, o fascismo e o nazismo ganhando força, não nos 

impressionaria se a referência fosse real, ainda mais considerando o engajamento político de 

Bellows, que não só participou da marcha a favor dos direitos das mulheres na Fifth Avenue 

juntamente com Emma, como também votou, em 1912, para um dos poucos candidatos 

autoproclamados socialistas, Eugene Debs117. Aqui não temos o símbolo da foice e talvez seja 

apenas um chapéu usado no frio norte estadunidense, mas a associação nos é inevitável. A 

modelo apresenta uma das mãos enluvadas, e a outra, desnuda, segura seu próprio revestimento. 

Seu rosto se apresenta de forma mais dura, menos leve que sua companheira de cena. Suas 

sobrancelhas escondidas pelo chapéu, deixam o rastro de um vinco carrancudo entre seus olhos.  

George Bellows as coloca em uma típica casa americana, com profusões de detalhes, 

que vai da cortina decorativa logo atrás das modelos até o tapete floral que aconchega dois 

cãezinhos alertos. Aqui, ao contrário do cão que acompanha a Vênus, de Tiziano, os cãezinhos 

estão acordados e um deles, até brinca com o lençol que tampa o sexo da modelo.  

 

                                                 
117 BROCK, Charles. (ORG.) George Bellows. Washington, National Gallery of Art. 2012. P. 305.  

Figura 75 Vênus de Urbino. Tiziano. 1534. Óleo sobre tela. 119cm X 135cm. Galeria Uffizi. 
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Do lado oposto aos cães, na direita superior, temos uma janela aberta, deixando visível 

o céu límpido e azul, contrastando com as diversas camadas de roupas usadas pela modelo e 

dando ênfase para tal – uma escolha consciente do artista, que poderia simplesmente não retratar 

a janela, ou ainda deixá-la fechada. Outro ponto bem curioso que nos permite novas 

interpretações, é o sofá que as modelos estão sentadas. O sofá preto, brilhante, com espaldar 

alto nas extremidades, de estilo vitoriano, está presente em diversas composições de Bellows, 

entre elas Portrait of Elizabeth Alexander (1924), Emma and Her Children (1923), Mr. And 

Mrs. Phillip Wase (1924) e o já comentado Nude With Hexagonal Quilt (1924). O sofá aparece 

em todas essas composições e provavelmente uma aquisição recente de Bellows, já que todas 

as obras são dos últimos anos de sua vida. Sendo o sofá o mesmo de fato, nos faz pensar que 

todos essas obras foram feitas no atelier do pintor, que era em sua própria casa em Nova York, 

ou ainda em Woodstock, onde passou seus últimos anos. Além disso, é possível vermos uma 

janela com venezianas muito similar em todas essas composições, parecendo mudar apenas a 

parede escolhida como fundo.  

Como já foi falado na obra anterior, Bellows em seus últimos anos começou a se 

preocupar com a simetria e sua dinâmica, indo beber em fontes greco-romanas e em artistas dos 

séculos XV e XVI. Sua pincelada mais clara, mais precisa e uma esmerada atenção à utilização 

da luz e como ela revela os objetos que toca – como em NWHQ em que a luz toca os seios da 

Figura 76 Portrait of Elizabeth Alexander. George Bellows. 1924. Óleo sobre tela. 134,62cm X 109,22cm. Hirschl & Adler 
Galleries, Nova York. 
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modelo, ou no couro brilhante, e no panejamento que resvala aos pés da modelo dando volume 

e chamando a atenção do espectador. E pela iconografia de duas mulheres em que uma está nua 

e a outra não e pelo título como a obra é conhecida, não poderíamos não sinalizar a alusão tão 

discutida118 à obra do mestre Tiziano, Amor Sacro e Amor Profano (1514).  

 

 

Apesar das semelhanças que saltam aos olhos, como a posição das mulheres e, 

principalmente, o fato de uma estar desnuda e a outra completamente vestida, nos chama a 

atenção a notável diferença de que aqui vemos que Bellows troca a ordem das modelos nuas e 

vestidas: em Tiziano, a mulher vestida está do lado esquerdo da tela e a mulher nua, no caso a 

Vênus, está do lado direito; já em Bellows, a mulher nua está do lado direito, e a vestida do 

lado esquerdo. Entendendo um pouco da trajetória de Bellows nossa interpretação pode ganhar 

novos contornos.  

Bellows vinha de uma família tradicionalmente religiosa, protestante, e já tinha seu 

futuro delineado por sua mãe como pastor e por seu pai como banqueiro; mas para infelicidade 

de seus pais e encorajado por sua tia Fanny (retratada algumas vezes), Bellows persegue seu 

dom e se matricula na New York School of Art, e logo tem Robert Henri como seu mentor. 

Quebrar regras e ir de encontro a convenções não era nenhum imprevisto para Bellows, e não 

nos surpreende vê-lo trocando as mulheres de Tiziano de posição, como quem questiona os 

conceitos de sagrado e profano dentro de uma sociedade já tão contraditória. E considerando 

que a obra é de fato uma referência à Tiziano (lembrando que essa consideração é penas uma 

suposição nossa, que nos dá espaço para explorar a obra de diversas formas), Bellows também 

escolhe colocar os dois amores dentro de uma casa típica americana, trazendo à tona a dualidade 

                                                 
118 BROCK, Charles. (ORG.) George Bellows. Washington, National Gallery of Art. 2012. P. 281. 

Figura 77 Amor Sacro e Amor Profano. Tiziano. 1515. Óleo sobre tela. 118cm X 278cm. Galleria Borghese. 
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de todo ser. E essa dualidade se apresenta em Bellows não apenas pela temática, mas também 

pela forma. Em suas últimas obras, como já dissemos, sua preocupação com a forma e sua 

dinâmica se desenvolve exponencialmente, e o fator moral versus racionalidade toma moldes 

ainda mais distintos. Nesse ponto retomamos a citação que abre esse subcapítulo, para 

pensarmos a dualidade no trabalho de Bellows e na modernidade como processo histórico.  

Sendo essa a última obra analisada, nos permitimos aqui um pouco mais de liberdade e 

tempo. Em sua curta vida, Bellows se depara com a ambiguidade e a incoerência em diversas 

formas. Sendo um artista do começo do século, mas também um homem de grande 

envolvimento familiar; sendo um homem tido como extrovertido, mas também com longos 

períodos alheio a tudo no Maine ou em sua casa em Woodstock, Bellows parece confortável 

com as dualidades da vida. Começando seu trabalho com uma estética diversa da que vemos no 

final da sua obra, podemos entender que Bellows é vários em um só. Aliás, isso não é uma 

característica apenas sua – em tempos de mudanças, questionamentos e mais dúvidas do que 

certezas, ser multifacetado é pré-requisito, é modernidade. O Bellows-família organizou um 

estúdio na sua casa para que pudesse produzir mais litografias e ilustrações para revistas afim 

de dar à sua família uma condição melhor. Mas também constrói uma casa em Woodstock 

baseado em ideias que estima, para pintar mais, pintar aquilo que aquece o espírito. Mesmo sem 

ter saído uma vez sequer dos Estados Unidos, há em Bellows um universo em si.  

 

3.10 O corpo feminino ao olhar do outro e o ser moderno bellowsiano 

O prazer feminino, apesar de ser ainda tabu e muitas vezes relegado a segundo plano, 

possui seu próprio espaço na história da arte. E, apesar, de não ser nosso tema principal, 

achamos difícil passar por obras em que mulheres nuas são representadas sem adereçar essa 

questão. Duncan ao falar da virilidade e da representação do corpo feminino por pintores do 

entresséculo traz o estereótipo da mulher ligada a natureza, como algo ainda mais parte da 

natureza do que os homens, que normalmente são associados a cultura/sociedade. Esse não é o 

estereótipo que vemos aqui, na Ashcan School – ainda que temas naturais, como flores e frutas 

sejam parte de muitas obras. O que vemos em Bellows, e em muitas obras de outros ashcanners 

é o nu reprsentado em ambientes internos e muitas vezes urbanos. 

Bellows traz mulheres que estão nuas, mas nenhuma delas usufrui do próprio corpo. 

Essas mulheres parecem presas em mundos imaginários, de angústia e contemplação. Duncan 

fala um pouco sobre isso também, e apesar de seus comentários serem dirigidos a arte de 
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vanguarda, ao movimento simbolista e fauvista, vemos algo de similar acontecendo nas obras 

de Bellows. Duncan discorre sobre as força mística das femme fatale e de suas almas 

enigmáticas e uma escuridão própria de forças ocultas; sobre os arquétipos de mulheres que os 

simbolistas representam, ela diz que “Elas freqüentemente são possuídas por almas obscuras e 

enigmáticas. Eles costumam representar um ou outro mito arquetípico - Eva, Salomé, a Esfinge, 

a Madonna.”119 Bem claramente, Bellows não retrata nenhuma Eva, nenhuma Esfinge e 

nenhuma Salomé (como seu mentor Rbert Henri, que as retratou diversas vezes)120, mas há algo 

nessas mulheres que evoca o tom de almas enigmáticas.  

 

 

Em todo os nus,  com a exceção do último Two Women, as modelos não nos olham. E 

isso significa que não olham para Bellows. Por ser um padrão entre os nus, nos faz pensar que 

a escolha da recusa do olhar parte de Bellows. Esse não olhar confere as modelos uma certa 

timidez, um certo mistério e uma inacessibilidade que nos parece ser a nossa quintessência. Há 

nessas mulheres algo que os homens não tem acesso, e isso pode e deve ser visto como um dos 

vários fetiches masculinos, aquele da mulher inalcançável. Ao vermos as obras assim, juntas, 

vemos a predominância de tons sóbrios (com a exceção da primeira obra, NGMLH, mas que 

ainda assim reflete em sua pele uma luz rosada), com muito roxo e muitos tons rosa-azulados: 

                                                 
119 DUNCAN. 1982. P. 295. Tradução nossa. Texto original: “They are often possessed by dark or enigmatic souls. 
They usually act out one or another archetypal myth – Eve, Salome, the Sphinx, the Madonna.” 
120 Se alguém realmente quisesse encaixar os nus de Bellows em algumas dessas alegorias, o mais próximo seria 
Madonna, em NWWS (como já falamos no subcapítulo dessa obra). 
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cores normalmente ligadas a realeza, mas também a espiritualidade e aos mistério da vida. Não 

é a toa que Bellows emprega tais cores aqui. E se sua intenção foi marcar a introspecção, a 

profundidade e magia que essas mulheres possuem, certamente foi efetivo 

Mas como colocar que esses artíficios são de fato para o prazer masculino? Nos parece 

ser difícil de disntinguir essa faceta em Bellows, mas Chadwick fala sobre a dificuldade de 

separar essas conotações; ela diz que 

A dificuldade de distinguir entre o excesso da sexualidade (voyeurismo, 

fetichismo e escopofilia) e outras formas de olhar, a questão da subjetividade 

e a identificação do corpo feminino com a natureza, geração e os instintos se  

tornaram importantes áreas de investigação para o feminismo 

contemporâneo.121 

Mas ainda que essa dificuldade seja latente e perniciosa, essas mulheres carregam consigo a 

marca de serem retratadas por olhos que implicam o desejo. Não vemos nos nus de Bellows 

esse desejo lascivo, seja o da femme fatale ou da mulher na relva – vemos uma mulher mais 

recatada, e menos sexualizada. Nessas obras, o nu, apesar de claro e em primeiro plano, parece 

ser coadjuvante, ainda que não pareça ser por acaso. Vemos a intencionalidade daqueles corpos 

desnudos, mas parecem falar mais sobre as tormentas da alma próprias de seres daquele tempo, 

e despí-las talvez fosse uma forma visualmente eficiente de dar a esses sentimentos enterrados 

um pouco de luz e glória.  

 As representações dessas mulheres bellowsianas parecem muito distantes daquelas 

representadas em obras como Morning Light e Reclining Nude, do xará George Luks.122  Nessas 

obras como colocamos, vemos um corpo de uma mulher que se aprecia e que se coloca 

ativamente no prazer que aquele corpo oferece. E mesmo que o questionamento de “para quem 

é esse prazer?” permaneça, vemos nessas obras (e nas de Bellows!) fontes inesgotáveis de 

compreensão do olhar.  

 Esses profundos questionamentos sobre obras e representações tão díspares e tão 

similares de corpos femininos nus nos leva a um outro questionamento que nos cosqueiam faz 

tempo. A questão da multiplicidade de corpos e representações não pode ser uma mera 

fatalidade; ou ainda que seja uma mera fatalidade, seria essa possibilidade de ser fatalidade 

parte da compreensão moderna de ser? Assim começou nosso trabalho: com essas questões que 

há muito abandonamos, mas não poderíamos deixar de dar um lugar para esses pensamentos 

tão resistentes. Principalmente porque vemos nesses corpos nus de Bellows, ainda mais do que 

                                                 
121 CHADWICK. 2012. P. 282. Tradução nossa. Texto original: “The difficulty of distinguinshing 

between overly sexualized (i.e. voyuerism, fetishism, ans scopophilia) and other forms of looking, the issue of 

female subjctivity, and the identification off emale body with nature, generation and the instinctual life have 

become important areas of investigation for conteporary feminism.” 
122 Ver Figuras 14 e 19, respectivamente. 
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a encarnação do sexo, a encarnação da dúvida, daquilo que nos desassoga. 

Trata-se, para ele, de tirar da moda o que esta pode conter de poético no 

histórico, de extrair o eterno do transitório. [...] A Modernidade é o transitório, 

o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e 

o imutável. Houve uma modernidade para cada pintor antigo [...].123 

 

A modernidade é o transitório, o efêmero, fugaz, fugidio, instantâneo. Mas mais do que 

isso, é estar ciente de sua própria efemeridade. Isso faz-se pensar o próprio tempo, a própria 

existência, já que a noção de tempo se fluidifica, e o presente passa a ter um peso como nunca 

antes. A vida passa a ser centrada no humano enquanto ser produtor, e o tempo passa a ser o 

tempo do homem, não mais dos céus. O aqui e o agora passam a ter uma importância que se 

espraia por todas as esferas, trazendo, sobretudo, a dúvida e autocrítica. Quando nos 

percebemos responsáveis por nós mesmos, perdemos o referencial externo, e a autocrítica passa 

a ser nossa melhor aliada. Mas com resquícios de uma vida centrada na redenção divina, nos 

paradigmas religiosos, ainda buscamos o idílio, o que perpassa o tempo. Voltamos na história 

para ver o que conseguiu resistir ao martírio do tempo. E isso passa a ser o essencial, o eterno, 

por mais que o eterno agora tenha a possibilidade de se dissolver. Assim, Baudelaire cria uma 

de suas frases mais icônicas, trazendo aos nossos olhos, a questão da modernidade nas artes.  

Greenberg tem um extenso debate sobre arte estadunidense, e, nos anos 50 e 60, retoma 

Kant, ao falar da racionalização nas obras de arte. Para Greenberg, a autocrítica era parte 

intrínseca do fazer moderno, e para tanto a arte que ser quer moderna deveria questionar seus 

suportes e meios. Greenberg estrutura o debate dicotômico, colocando em opostos a arte 

figurativa e arte abstrata. E esse será um ponto importante para nosso debate a seguir.  

Transformando a forma como o mundo se percebe mundo, e como se percebe o outro e 

com o self no centro do mundo, passamos a ver nós mesmo no outro, e então vermos o outro 

em nós. Ao vermos uma possibilidade de conexão, de identificação entre os mundos privados, 

ao termos o relance da vida em comum, de algo imutável mesmo nas particularidades, nossa 

curiosidade persiste, e nos guia pelos Boulevard des Capucines da vida.  

A modernidade, como bem disse Baudelaire, sempre existiu. Em todos os momentos 

históricos, o tempo foi moderno para si próprio, foi concomitante, permitindo novas formas de 

olhar, de entender e de produzir. Mas o que torna esse tempo o século XIX e início do XX, 

como marco d’A modernidade? Talvez a racionalização retomada em Kant seja uma resposta. 

Talvez a tecnologia em alto desenvolvimento, seja outra.  

                                                 
123 BAUDELAIRE. P. 25. 
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E então temos em nós questões não respondidas,  como: como os nus de George Bellows 

sentados poderiam ser considerados modernos? Mesmo tendo um traço muito diferente do que 

se era tido como moderno na época, Bellows apresenta sutilezas que nos fazem vislumbrar a 

modernidade possível em seus traços. Ainda mais se pensarmos em seus nus em cum contexto 

maior, como parte da obra de um artista complexo e multifacetado. Além do mais, não cremos 

em uma ideia artecentrista, não acreditamos em uma arte que seria melhor ou pior. Acreditamos 

em uma arte que serve a si mesma, que responde aos seus próprios questionamentos e 

demandas.  

E impossível ver essa obra de Monet, de 1873, com essas “cuspidelas pretas” a povoar 

a tela, e não pensar em Upper Broadway, de Bellows, de 1907. Em Upper Broadway, temos o 

povo a passear pelas ruas, temos os prédios como presença passiva ao fundo, e temos a rua, 

acentuando na composição a sensação de profundidade.  

 

Figura 78 Boulevard des Capucines. Claude Monet. 1873. Óleo sobre tela. 80,3cm X 60,3cm. Coleção privada. Nelson-
Atkins Museum of Art. 

Figura 79 Upper Broadway. George Bellows. 1907. Painel. 27,94cm X 28,74cm. Coleção privada. 



133 

 

Principalmente nos primeiros anos de sua carreira, vemos em Bellows uma experimentação 

maior de técnicas e de estilo. Com um pincelada mais rápida, mais a la Monet, ele faz da 

expessura das pinceladas a própria textura da neve das ruas de Manhattan.  

 E nessa cena nova-iorquina, com esses ilustres transeuntes desconhecidos, o homem da 

multidão de Edgar Allan Poe ganha espaço. Aliás, Edgar Allan Poe, em seu conto, O Homem 

da Multidão, coloca em seu conto o que Baudelaire chamava de flaneur, e que poderia estar nas 

várias obras que Bellows traz Nova York como cena. O conto é sobre um homem em um café 

em Londres (mas que poderia ser nos EUA, país natal de Poe) que se interessa por um 

passageiro e o segue pelas ruas londrinas. Difícil é não ver nessas obras a fumaça sufocante de 

uma realidade que não se nega. Seria ser moderno reprsentar o ao redor? Representar a 

realidade? Ainda que seja a realidade inventada? Seria ser moderno trazer em si o frisson calmo 

de quem se vê desnudo? O interesse pelo outro guia o personagem de Poe pelas ruas da vida, e 

guia Henri, e guia Bellows e boa parte dos pintores da Ashcan School. 
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CAPÍTULO IV: A MULHER DE RELANCE 

  

Se há algo que não falta no conjunto da obra de Bellows são as figuras femininas. 

Velhas, moças, meninas e bebês, ele as representa em várias idades e várias formas. Cândidas 

ou turbulentas, Bellows tem uma apreciação pela figura feminina, sem cair na sexualização de 

suas modelos. Como vimos no caso de Girl on Couch, Bellows sempre esteve muito atento a 

não exposição da modelo e de como a obra seria recebida pelo público. Mas a variedade dos 

corpos, das personas e dos tipos femininos sempre foram parte do cardápio bellowsiano. E é 

isso que vamos analisar nesse capítulo, sendo o nosso foco é o nu feminino sentado, cremos ser 

fundamental para a compreensão da figura feminina no trabalho bellowsiano o estudo dos 

corpos e da iconologia do corpo feminino, que nesse capítulo estarão cobertos precedidos por 

camadas de roupas.  

O número de retratos beira os cento e cinquenta, e são muitos os retratos femininos, e 

não temos a menor intenção de abrenger a compilação de retratos em nossa análise; temos total 

consciência de que seria um projeto de vida, quiçá uma tese de doutorado. Por questões de 

tempo, espaço e competência, seria impossível e desnecessário analisarmos todas os cento e 

quarenta e sete retratos. Aqui, nos deteremos ao que nos compete, ao que achamos relevante 

para a compreensão do nosso objeto principal. E assim, por questões pragmáticas e de certa 

forma autoritária escolhemos treze obras dentro os cento e quarenta e sete retratos; muitos dos 

quais já comentamos brevemente em outras passagens. É considerável ressaltarmos que o 

método que normalmente impregamos será aqui levemente diferente: com os nus, nosso objeto 

principal, nos dedicamos a cada detalhe, e descrição, comparação e análise de cada pormenor 

era essencial para esse trabalho; aqui, porém, nos deteremos numa descrição mais branda, e as 

comparações apenas onde forem imprescindíveis, já que não é o nosso foque o estudo dos 

retratos de Bellows, e sim como essas obras se relacionam com os nus apresentados. 

Achamos importante também salientar o número de retratos compostos por Bellows. 

Com um total de seiscentos e noventa obras catalogadas124, cento e quarenta e sete foram 

consideradas como retratos. Dessas cento e quarenta e sete obras, oitenta e sete são 

exclusivamente de mulheres, com uma ou mais figuras femininas; e sessenta com figuras 

masculinas, porém, não exclusivamente. No gráfico composto por nós, vemos todas as obras 

catalogadas e aquelas consideradas retratos (categoria em que se incluem os nus). É a segunda 

maior categoria perdendo apenas para Maine e a costa que apresenta dez por cento de obras a 

                                                 
124 Por Glenn C. Peck, responsável pelo catálogo Raisonné de Bellows. 
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mais em relação a retratos. Ela aparece empatada com Obras não localizadas, que inclusive 

inclui vários retratos como Girl on Couch. Já no segundo gráfico temos os números relativos 

aos retratos. Cinquenta e nove por cento são retratos femininos (incluídos os nus que analisamos 

no capítulo anterior) e quarenta e um por cento de retratos masculinos. Vemos o peso que o 

corpo feminino tem na obra de Bellows, que ao contrário de seus colegas artistas, teve apenas 

um casamento durante toda a sua vida. Aliás, vemos uma acentuada presença de sua esposa 

Emma nos retratos femininos, seja sozinha, tocando piano, no balanço, ou com suas duas filhas, 

Anne e Jean. 

 

 

 

Como já falamos anteriormente, a escolha das obras analisadas é compulsória, seja pela 

relação que percebemos com os nus sentados, seja pela nossa escolha e gosto pessoal. Mas 

tentamos fazer jus a produção de Bellows, escolhendo obras mais do começo da carreira e obras 

do final; tentamos escolher obras de anos variados, mas não nos limitamos a escolher uma obra 
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por ano, escolhemos obras ao longo da vida de Bellows, que achamos relevantes para a 

composição de seu legado, e para interpretação dos nus sentados. Das oitenta e sete obras 

consideradas retratos femininos, escolhemos treze, que acreditamos que serão bons exemplares 

do conjunto da obra. Como Jane Myers bem coloca, não só boa parte de seus retratos são de 

figuras femininas (assim como Thomas Eakins), mas boa parte desses retratos são de suas 

próprias familiares. E seus motivos por retratar suas familiares podiam ser variados  

There were diverse motives for painting individuals from his own Family. 

Working with familiar (and accessible) subjects somewhat mitigated the 

continual uncertainty of rendering na apt likeness. Moreover, Bellows’s 

Family members readily conformed to his mature understanding of the portrait 

as a vehicle to express ennobling sentiments. While the preponderance off 

emale relatives probably ensured that few men would figure in the artist’s 

portraiture, his attention  to female models nonetheless recalls the work of 

Thomas Eakins , whom he greatly admired.125 

 

E vemos essa preferência por mulheres, não só nos retratos mas também nos nus, que 

de onze nus, apenas um era masculino, de 1910. Um homem de costas, retorcido em uma 

cadeira, com seus músculos bem torneados e aparentes, com os vincos de suas costas e de sua 

coxa direita proeminentes que para um olhar mais libidinoso, poderia ser visto como uma 

compensação pela falta do nu frontal.  

Os tons ocres e marrons seguem do chão, passam pela cadeira e encerram na sua 

cabeleira basta com leve tons acobreados. Não conhecemos sua identidade e nem seu rosto – 

poderia facilmente ser um estudo, ou ainda um lembrete da sua escolha de não representar 

homens, pois a destreza ele possuía. Com pendor forte pelas figuras femininas, Bellows cria 

um mundo em que as mulheres reinam, soberanas, mas ainda assim, pelo olhar e pelo 

enquadramento e pelo desejo masculino. E damos a algumas dessas mulheres, tão silenciadas 

de diversas formas, mais um capítulo de nosso trabalho. 

                                                 
125 MYERS, Jane. 1993. P. 172. 
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3.1 Nude Miss Bentham (1906) 

 

A primeira obra estudada não poderia ser outra. Essa obra de 1906, produzida três anos 

do seu primeiro nu sentado NGMLH (1909), e já comentada brevemente por nós aqui, é o 

primeiro nu de Bellows. Miss Bentham não entra no nosso escopo principal apenas por não 

estar sentada. Seu corpo virado a 45º nos mostra apenas suas nádegas protuberantes, seu rosto 

e seu sexo estão na escuridão que a recobre. Seus braços encolhidos tampam o seio esquerdo 

deixando ao espectador apenas a imaginação. Miss Bentham não nos olha, mas não encara 

também o criador da sua eternidade. 

Figura 80 Seated Nude. George Bellows. 1910. Óleo sobre tela. 60,96cm X 40,64cm. The Fine Arts Museums of San 
Francisco, CA. 
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As reproduções online dessa obra apresentam várias tonalidades, deixando a análise de 

coloração mais sinuosa. Mas tomando por referência a imagem disponibilizada pelo site H. V. 

Alisson vemos uma luz amarelada recaindo sobre o ombro e as cotelas esquerdas da Miss 

Bentham. A luz amarela estourada nesses pontos captam rapidamente nosso olhar, deixando 

para mais tarde a exploração de seus músculos bem torneados, de seu calcanhar profundo e 

forte e de sua beleza não tão aplaudida. Seu corpo nu não carrega nada, nem roupas nem 

esplendor – apenas um chapéu, que de forma grotesca pousa em sua cabeça. Seu rosto 

desprovido de beleza poderia ter visto formas melhores se representado por outros pintores, 

mais dados às gentilezas. Aqui, ele penda na diagonal, alongando e alongado pela marcação 

forte dos zigomáticos. A inclinação reforça a noção de profundidade pouco explorada por 

Bellows, que como os Old Masters, decide pelo fundo escuro e neutro. 

Temos aqui um Bellows jovem, de apenas vinte e quatro anos. Um Bellows que ainda 

se deixa admirar por obras de Velazquez e Rembrandt. É um Bellows que ainda não teve muito 

contato com a vanguarda europeia e seus quadros abstratos e não figurativos; um Bellows que 

ainda não se importa com a simetria dinâmica das formas e das cores. Se pudéssemos olhar as 

obras de Bellows lado a lado, veríamos no começo um forte apelo pelo jogo de luz claro e 

escuro, com tons pasteis e amarelados e fundos não totalmente pretos, mas escuros com um 

sutil toque transparente, conferindo uma leve cor âmbar as suas obras. 

Essa obra possui uma curiosidade digna de nota: foi adquirida por Andy Warhol em 

1985, primeiro dono quando a obra foi a leilão. Warhol manteve a obra em seu acervo até a sua 

morte, em 1987, e a obra acaba por ser leiloada pela casa responsável pelo espólio de Warhol. 

Figura 81 Nude Miss Bentham. George Bellows. 1906. Óleo sobre tela. 182,88cm X 91,44cm. Coleção particular. 
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Interessante notar que a H. V. Allison, casa de leilão responsável pelo espólio de Bellows e de 

Emma Bellows, considera que seu último dono é Bruce Rosenthal, o que parece não ser 

acurado, já que o jornal The Guardian tem uma matéria, de 2015, sobre a obra compor o acervo 

do Barber Institute126. Como vemos no artigo, a fama de Bellows no Velho Continente foi tardia 

e só de fato ganhou apreciadores por lá, quando sua obra Stag at Sharkey (1909) apareceu em 

uma exposição na Royal Academy, em 2013. Esse fato nos salta aos olhos, pois vemos mais 

uma vez127 a hiato entre Bellows e a Europa do século XX e XXI (com a exceção de poucos 

como Manet e Courbet, em alguns aspectos). 

 

 

3.2  The Pink Scarf (1914) 

  

Essa mulher misteriosa coberta pela echarpe rosa mereceu entrar na nossa seleção de 

retratos femininos por uma razão peculiar: a pose da mãe que descansa ao colo e a echarpe que 

a recobre nos remete rapidamente a NWWS. Essa obra de dez anos depois, apresenta um mulher 

em movimento estático, explicamos: ela nos fita, com seus olhos firmes, porém doces, e sua 

mão ao véu que sustenta nos mostra o instante exato que Bellows resolveu representar.  

 

                                                 
126 Ver: https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/feb/03/george-bellows-nude-barber-institute-
warhol 
127 Pois há também um grande silenciamento sobre os nus (sentados ou não) produzidos por Bellows, com 
pouquíssima literatura e documentos sobre elas. Essa obra aparece em apenas um livro da bibliografia direta 
sobre Bellows a qual tivemos acesso. O livro compilado pela National Gallery of Art, traz a obra apenas em um 
nota de rodapé, em referência a outro nu NGMLH, e versa sobre a idenditade das modelos nuas.  
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A obra é opulenta, rica em detalhes que podem passar despercebidos a uma rápida 

olhadela. Se essa modelo estivesse desnuda, não se questionaria a coerência com os outros nus 

de Bellows. Mas essa mulher, diferentemente de NWWS, nos fita sem hesitar. Uma de suas 

sobrancelhas arqueadas nos passa um determinação abrandada pelos seus olhos doces e 

bochechas rosadas. Sua mão pousa em seu colo, deixando a já comentada ausência em 

evidência. Mas se antes preferimos destacar a falta, aqui vamos dar atenção a presença. A 

presença absoluta de seu olhar e de seus planejamentos que a recobrem massivamente. Esse 

véu de um rosado pálido transparente sobre parcialmente seu cabelo afofado e seus braços.  Seu 

colar de contas de cor âmbar desce até a altura de seus seios, compondo, juntamente com outra 

echarpe menor, um lugar farto e fértil – para o olhar e para a vida.  

Como bem coloca Clara Marcellán, esse é apenas um dos vários retratos produzidos nos 

anos 1914 e 1915, que levam no título o adereço de destaque. Como quem desenvolve a ideia 

primeiro e depois se coloca a pintar, esses adereços parecem direcionar a composição de 

Bellows, assim como nosso olhar, que percorre toda a sua silhueta. É uma obra, que 

diferentemente de boa parte da produção de Bellows, teve mais exposições enquanto Bellows 

era vivo, sendo exposto logo no primeiro ano, ainda em 1914 no The Art Institue of Chicago.  

 

3.3 Emma at the Piano (1914) 

  

“Ela é uma fêmea difícil de ignorar”128. São as palavras de Melissa Wolfe ao descrever 

esa obra.Nessa obra estonteante, de 1914, o efeito é rápido e efetivo. Emma nos olha com seus 

olhos incrivelmente azuis, que refletem e são refletidos pelo intenso azul de seu casaco. Na 

cena, temos Emma, esposa de Bellows, com sua mão direita ao piano, tocando as teclas 

gentilmente. Um anel dourado no mindinho direito traz um ponto de luz na escuridão que nos 

engole. Seu casaco azul com ares pesados, dá espaço para o detalhe do voal no colarinho e na 

manga direita. Seus cabelos cor de mel emolduram seu olhar proporcionando ao seu rosto 

alguns segundos a mais de contemplação. 

Ao fundo, vemos alguns vultos, quase todos na cor neutra; alguns mais visíveis, outros 

menos. O piano traz em si ornações típicas e na sua tampa superior um vaso arredondado de 

flores miúdas e azuladas. Nessa obra, Emma é uma estrela, e o azul, a outra. E quase como para 

nos lembrar da intensidade do azul e da carne humana atrás desse olhar profundo, Bellows 

                                                 
128 Ver WOLFE. 2012. P. 191. Tradução nossa. Texto original: “She is a female difficult to ignore.” 
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agrega tons leves de vermelho/rosa, no canal lacrimal de Emma, um pouco nos seus lábios 

pálidos e nas bochechas ainda mais pálidas, e nos nódulos da mão direita, como se Emma 

estivesse sentada sobre as mão momentos antes. 

 

Figura 82 Emma at the Piano. George Bellows. 1914. Óleo sobre painel. 76,20cm X 97,16. The Chrysler Museum of Art, Norfolk, 
VA. 

Não podemos deixar de apontar a escolha dos tons similares aqueles usados em NWWS. 

Esse azul brilhante, que traz nas nuances os tons de roxo já antes visto, traz uma profundidade 

e uma introspecção bem condizente com uma modernidade que tem em si o próprio 

questionamento ontológico. Uma intimidade pouco explorada por Bellows, temos acesso a sua 

esposa, que nos revela muito mais do que uma simples nudez faria por nós. Nesse momento 

descontínuo, nesse momento de pausa, de quebra, Bellows revela ao publico todas as coisas 

não ditas daquele casal. Aquele olhar que interroga, questiona, talvez insatisfeito com a pausa 

não desejada, mostra também o amor contínuo e as mágoas perduradas de duas pessoas que 

resolveram viver juntas. Bellows não só expõe sua esposa Emma, como se expõe também. E 

cada vez menos veremos isso na obra de Bellows, que explorará o seu próprio mundo com 

perspectivas cada vez mais impessoais, se retirando da cena da qual é criador pictórico e 

agregador.  
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Myers129 nos explica esse fenômeno de Bellows de cada vez se ausentar mais de suas 

obras. Ela explica que como forma de ter um leque iconográfico maior, Bellows decide por se 

distanciar psicologicamente de seus objetos. Bellows começa a dar a seus objetos e suas 

modelos ares mais universais, arquétipos mais facilmente reconhecidos através do tempo e do 

espaço. Myers não explora essa parte, mas nos vem a mente a vontade de Bellows de conjugar 

o ser moderno e o ser atemporal, como ele achava que os Old Masters faziam. 

 Mas se algo que Bellows assume nessa obra, intencionalmente ou não, é a sua carga 

sexual. Tendo se desfeito de um retrato de Emma no sofá, por ter repercussões com comentários 

sexuais sobre sua esposa, parece retomar inconscienteme esse desejo latente que sente por 

Emma, que raramente vemos em seus nus. A versão de Emma que seu desejo expressa, é aquilo 

que apele aos olhos dos homens, ao imaginário masculino sobre o corpo feminino; situação 

muito bem colocada por Wolfe, ao dizer que “Ainda assim, o retrato sustenta a construção 

masculina do corpo feminino como um algo predominante sexualizado”130 – uma reflexão 

necessária sobre o olhar masculino sobre os corpos femininos.  

 

 

3.4 Lucie (1915) 

 

Lucie, ao contrário de Emma na obra anterior, não nos diz muito. Uma bela moça, 

provavelmente com os ditos bons modos, e quem sabe uma vida sem muitos incidentes 

macabros, posa para Bellows com seus belos par de olhos azul cristalino. Suas bocas coradas 

induz o espectador aos desejos do baixo ventre. Suas bochechas coradas poderiam ser de uma 

                                                 
129 MYERS. 1993. P. 200. 
130 WOLFE. 2012. P. 191. Tradução nossa. Texto original: “Nonetheless, the portrait sustains the masculinist 
construction of the female body as a predominantly sexualized site”. 

Figura 83 Lucie. George Bellows. 1915. 55.88cm X 45,72cm. Thekla & Don Shackelford, Columbus, OH 
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jovem que, livre de suas obrigações na fazenda, resolveu posar para Bellows, mas com toda a 

a sagacidade própria de seu olhar atento. 

 

 Os tons de rosa de seus lábios se repetem nas vestimentas que recobrem seu colo, e até 

tons de roxo e lilás podem ser vistos nas pinceladas vigorosas na manga do seu braço direito. 

Seus cabelos ruivos acobreados trazem uma sagacidade para seu rosto tão delicado, e 

contrastam com o fundo verde musgo. De acordo com Young131, essa é Lucie Bayard, uma das 

alunas de Henri e com apenas dezesseis anos. Young também insinua um possível interesse 

romântico tanto por parte de Bellows quanto por parte de Henri (que teria ficado desgostoso 

com a ideia de Bellows retratar Lucie). Mas sem nenhuma outra fonte para nos basearmos, e 

com a importância tremenda que Bellows dava a imagem de sua família, nos questionamos se 

tal fato foi real. Há apenas um retrato em que Lucie é identificada e em 1915, Bellows já era 

casado e com uma filha.  

 Mais uma vez, pouco foi achado sobre esse retrato. Mas uma dúvida nos acompanha: 

não é um nu, não é aos nossos olhos de agora, desrespeitoso com a modelo. Duas notas apenas 

foram achadas em livros distintos, um sobre o possível interesse de Bellows em Lucie (e como 

esse interesse pode ter levado rusgas ao relacionamento de Henri e Bellows), e um outra nota 

de rodapé, sobre como Bellows regulou o tamanho da obra depois de pronta, assim como fez 

com outros dois retratos, Judge Peter J. Olney  e Portrait of Emma in Night Light, ambos de 

1914. Lucie que antes fora um retrato de 96,52cm X 76,2cm foi redimensionado para 

aproximadamente 56cm X 46cm132. Sabemos que o retrato de Judge Peter, foi a segunda 

tentativa de Bellows em retratá-lo, e foi recebido com duras críticas133, e isso nos leva a 

questionar se a repercussão de Lucie também não tenha sido negativa, levando Bellows à 

atitudes drásticas. 

 

 Tendo Lucie uma repercursão negativa ou não, é claro para que com seus olhos espertos 

e suas bochechas coradas, Lucie traz uma atmosfera não muito semelhante ao ambiente criado 

por Bellows em seus nus. Com exceção de Torso of Girl With Flowers (que é também do mesmo 

ano de Lucie), seus nus geralmente são pesados, introspectivos e voltados para uma reflexão 

                                                 
131 YOUNG. 1973. P. 92. 
132 QUICK, 1992. P. 92. 
133 Na ocasião, Bellows recebeu uma carta do Harvard Club (para onde o retrato fora destinado), negando a posse 
do retrato, mas Bellows insistiu no seu tempo e energia despensada ao retrato, e recusou a reembolsar o clube, 
oferecendo um desconto de 50% no valor previamente combinado e com a condição de que ele teria o retrato 
de novo. 
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interna. Aqui, vemos elementos de uma moça corada, que evoca a ideia de uma mente 

incessante, que tem a esperança como seu caminho. E com a obra que analisaremos a seguir, 

veremos que Lucie não é regra, e que a tendência de retratar a introspecção não se limita 

somente aos nus. 

 

 

3.5 The Widow (1917) 

 

 The Widow é uma obra que se impõe logo pelo título. Com um título desses seria difícil 

encontrarmos algo aos moldes de Lucie. Já esperamos um ambiente mais fúnebre, carregado, e 

conhecendo o trabalho de Bellows e sua encantamento pelos Old Masters, algo que nos 

direcionasse imageticamente para a obra desses pintores.  

 

Mas a obra não impressiona o espectador apenas pelo título. A primeira vista, a uma olhada 

rápida e desprenteciosa, vemos uma mulher de preto sentada em uma cadeira, ao lado de um 

ornamento de flor. Mas ao nos determos um pouco mais nessa obra, não vemos só o fundo rico 

em que essa senhora é representada, mas vemos o tempo e a dor instaladas em sua pele: e: em 

suas mãos vemos as veias saltadas de uma pele afinada com o tempo e a pele do rosto caem 

como uma massa que recobrem o esqueleto já mais velho. Com pinceladas vigosrosas e 

pastosas, Bellows traz as bochechas mais cavadas, de quem já perdeu a gordura saudável da 

Figura 84 The Widow. George Bellows. 1917. 101,6cm X 81,28cm. The Baltimore Museum of Art, MD. 
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juventude. Sua vestimenta (semelhante a de uma freira) e toda preta com alguns detalhes em 

branco nos mostra logo o tema do retrato. O preto de suas vestimentas nos dá uma mostra de 

como Bellows vai trabalhar o preto em seus quadros futuros, principalmente os nus: de tão preto 

e intenso, ele reluz clareando seu próprio peso de preto ser. Seu anel, no anular da mão esquerda, 

nos mostra ainda seu compromisso com seu falecido amor. Seu lenço em sua mão direita, talvez 

marque presença para secar lágrimas inesperadas de uma dor incessante; a cadeira de palha 

reúne em si um ponto de luz, para alumiar o rosto tão carregado. Ao fundo, uma estante com 

pertences nos faz pensar se essa senhora se sente acolhida nesse ambiente: será essa ambiente 

seu lugar familiar? Ou será apenas mais um lugar em que sua alma não encontra amparo? As 

flores ao lado, tão típicas de Bellows, dão um conforto não somente a viúva, mas também ao 

espectador,  que é engolido por essa escuridão milimetrada.  

            A modelo do retrato é a tia de Bellows, Aunt Fanny, ou Elinor Daggett134, de quem já 

comentamos brevemente, e que por várias vezes posou para Bellows. Fanny foi uma das 

grandes responsáveis por Bellows se tornar pintor, já que ela constantemente incentivava-o em 

suas incursões pelo mundo do desenho. Mas essa informação nos é fornecida por Myers135, já 

que Bellows não nos dá nenhuma pista da identidade da modelo. E Bellows, lá pela década de 

10, não identifica mais suas/seus modelos, ainda que sejam pessoas próximas e com retratos 

apropriados para suas posições sociais, criando o que Myers vem a chamar de uma 

universalidade de tipos, de uma iconografia maior, mais abrangente e menos impessoal.  

Vemos essa tendência forte em seus nus, que dos analisados aqui só um é identificado, 

deixando os outros abertos para as múltiplas interpretações e muitas vezes com nuances e 

detalhes que falam para  a universalidade do ser humano; mas revelando que a recepção dessas 

imagens pode se dar de forma muito íntima e específica; e alguns poderiam apontar esse traço 

com algo inerente a modernidade, que engloba e distingue ao mesmo tempo. Essa vontade de 

tirar o foco da modelo, colocando na mensagem se torna especialmente visível no último nu de 

sua carreira, Two Women (1924), em que Bellows claramente traz uma alegoria e uma 

referência a Tiziano, uma forma de representar de formas mais ampla e menos pessoal. Outro 

aspecto que já vemos aqui é o uso de cores intensas e constrastantes, com pinceladas mais 

limpas e brilhantes, que se acentua no decorrer de sua vida. 

                                                 
134 Anteriormente Elinor Smith, Elinor assume o sobrenome do marido, por quem esperou por anos, já que Henry 
Daggett era casado, e o casamento de Elinor e Henry só foi possível com a morte da primeira esposa de Daggett. 
135 Ver MYERS. 1992. P. 205 
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  3.6       Anne With a Japanese Parasol (1917) 

  Nessa obra temos Anne, a filha mais velha de Bellows. Com a obra datada de setembro 

de 1917, podemos ter um palpite fundamentado136 ao falarmos que tenha sido em comemoração 

ao aniversário de Anne, que nasceu nesse mês, seis anos antes. Bellows produziu, até o final de 

sua curta vida, uma serie anual de retratos de suas duas filhas, Anne e Jean, com variados temas 

e enfoques. Mas esse retrato mereceu seu lugar no nosso trabalho, pois sua paleta de cores é, 

além de voltada para tons azuis como já falamos anteriormente, incrivelmente formal para um 

retrato infantil – não que retratos infantis não fossem sóbrios, pelo contrário, mas essa obra traz 

a suntuosidade e introspecção própria de Bellows, ou melhor, de Anne. Anne é a mais velha 

das filhas, e a mais contida.  

  Na obra acima, vemos uma menina com um leve esboço de um sorriso em seu rosto, 

mas ainda assim um rosto acanhado e aquiescente. Seus cabelos bastos e louros contrastam com 

o preto do chapéu que, além de proteger do frio, lhe confere um ar infantil. Seus sapatos boneca 

com a meia branca combinam e reproduzem o contraste da camisa branca sobreposta com o 

vestido preto. Sua mão esquerda pende ao lado, sem muita intenção e sua mão direita, traz o 

objeto que dá título a obra, uma sombrinha japonesa, também conhecida como wagasa. 

Interessante vermos como um objeto normalmente associado a gueixas e a cultura japonesa, 

                                                 
136 Ver MYERS. 1992. P. 214. 
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cabe perfeitamente em um retrato infantil estadunidense, sem que haja um estranhamento. Esse 

conforto de um objeto tão icônico de uma cultura de alhures, talvez se dê pela cortina de flores 

do lado direito, ajudando a compor o ambiente  com a magnificência e detelhamento próprios 

da sombrinha. 

 

 Em uma outra obra um pouco mais tardia, Bellows retrata Anne (que dessa vez sentada) 

traz elementos muito similares. Em Anne in White, de 1920, Anne é indubitavelmente Anne; 

seus cabelos louros e grossos estão ali, seus olhos grandes e serenos também, até a roupa segue 

os mesmos moldes. 

 

Sua mão, assim como em AWJP, segura um acessório, que talvez estivesse ali apenas para fazer 

companhia a pequena Anne, que exaustivamente posou para o pai tantas vezes. Aliás, as duas 

mãos estão ocupadas, mas ambas em uma posição relativamente confortáveis. Aqui, no entanto, 

temos a presença de um fundo paisagístico, conferindo certa leveza a criança, que talvez fosse 

brincar após a longa sessão; e um descanso para os olhos do espectador, que tem na paisagem 

um refúgio da intensidade do olhar que o fita. Essa paisagem ao fundo é fato raro nos retratos 

de Bellows, que boas vezes preferia o fundo neutro contrastanto com a pele da pessoa 

representada. Esse fundo também é raro nos nus: apenas um, NWHQ, apresenta tal façanha. 

Não que Bellows não seja um exímio paisagista, ao contrário, como falamos no começo do 

capítulo, a categoria paisagem é a única a sobrepor em números a categoria dos retratos. Mas 

em seus retratos, sejam eles nus ou não, Bellows parecia buscar a magnitude de cada pessoa 

retratada, sem desvios e sem atalhos. 

Já em AWJP (e assim como em NWWS), vemos um fundo neutro azulado, que se 

expande criando uma alcova iluminada para Anne, como se a própria Anne emanasse a luz 

necessária para ser vista. Ao se distanciar, o fundo se torna escuro trazendo nosso foco para a 

fonte de luz que é seu rosto levemente corado. Myers cita a feminilidade como ponto crucial 

para Bellows “O conceito de feminilidade também era importante para Bellows, que antes do 

nascimento de Jean, deseja ter um filho[...]”137. Ela cita ainda, uma passagem que Bellows 

                                                 
137 Ver MYERS. 1992. P. 213. Texto original:  
“The concept of feminity itself also was important to Bellows, who before Jean’s birthdayw had hoped for a son 
[...]”137. 

Figura 85 Anne in White. George Bellows. 1920. Óleo sobre tela. 134,3cm X 108,9cm. The Carnegie Museum of Art, 
Pittsburgh. 
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reflete sobre os tipos representados (no caso o estereótipo do imaginário masculino), ao dizer 

que“[...] a mulher deve refletir toda a delicadeza própria de ser mulher”138 

 

 

3.7 Mrs. Dale With Red Coat (1919) 

 

 Com uma paleta bem diferente do que vemos nos retratos, Bellows traz uma obra rubra. 

Uma mulher sentada, com um casaco vermelho, um chapéu e uma gravata vermelha, e uma 

cadeira marrom com tons avermelhados, coloca o espectador nesse transe carmesim e 

andrógino. As vestimentas de Mrs. Dale são, no mínimo, provocativas, já que normalmente são 

aceitas para mulheres quando estão vestidas para cavalgadas, e aqui Mrs. Dale não nos dá 

nenhum outro indício de suas ações amazonas. 

Essa obra é dentre as outras quase uma raridade: um retrato comissionado. Maud Dale e seu 

esposo Chester Dale, uma família abastada e colecionadora de arte, encomendaram um retrato 

de Maud, coisa rara para um Bellows pós Armory Show. Bellows pinta uma série de retratos 

em 1919, e é difícil saber se essa obra especificamente foi rejeitada pela retratada, mas há uma 

série de queixas de ambos os lados: ela achou Bellows “um tanto vulgar, um tanto gritante”139 

e Bellows se queixou de como não conseguia compreendê-la.  

 

                                                 
138 Ver MYERS. 1992. P. 213. Texto original: “[...]and the girl must reflect the tenderness of all womanhood”. 
139 VER WOLFE. 2012. P. 189.  

Figura 86 Mrs. Dale in Red Coat. George Bellows. 1919. Óleo sobre tela. 107,95cm X 101,6cm. Metropolitan Museum of Art, 
New York. 
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Com o comentário de Maud em mente, e ao analisarmos os outros retratos, pensar que 

esse tenha sido o primeiro dos retratos, e um dos rejeitados pelo patronos, não nos parece 

absurdo. Esse retrato traz em si uma tensão não muito desejada para retratos femininos. Bellows 

que, como ele mesmo coloca, está sempre em busca da feminilidade própria da mulher, coloca 

nesse quadro uma presença que muitos diriam ser masculina. Maud nos olha, nos encara e não 

titubeia o olhar. Sua sombrinha na sua mão esquerda poderia funcionar como um apoio para 

sua certeza, ou ainda como um cetro disfarçado. Não há na sala nenhum arranjo de flores, 

nenhum ornamento florido, nenhuma objeto de composição de cena que possa contar algo sobre 

a doce Maud. Talvez tenha sido essa a dificuldade de Bellows em retratá-la: talvez não 

conseguisse ver em Maud a feminilidade que seus olhos tanto buscam.   

Mas ainda que seja uma obra fora da curva Bellowsiana, é uma obra que nos mostra que 

nem toda mulher tem em si a doçura como os homens definiam. 

 

3.8 Grandma Bellows (1919) 

 Ainda em 1919, Bellows retoma seu traço de retrato sóbrio. Como uma das poucas que 

ainda tem um título ligando a modelo ao pintor, vemos mais uma vez o tema da velhice ao 

longo do trabalho de Bellows; e mais uma vez Bellows busca na sua família, no conhecido, a 

fonte para seus retratos. Como Quick140 bem coloca, esse retrato faz parte de uma sucessão de 

obras que coloca Bellows na busca de um tempo saudoso e com ares heroicos.  

 

                                                 
140 QUICK. 1992. P. 71. 
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Nesse retrato, vemos a mãe de Bellows, Anna Bellows, sentada em uma poltrona de 

espaldar alto, com ambas as mãos em seu colo, com a esquerda a segurar uma bolsinha de 

contas, e preto suntuoso está ali novamente. Sendo de 1919, Anna Bellows já era viúva, 

explicando em partes a sobriedade da obra. O preto mais uma vez faz da sua aparição a grande 

estrela do quadro, contrastanto com a pele madura e rosada de Anna, o preto brilhante e sem 

rugas, captura nosso olhar e reflete a pouca luz ali disponível.   

Essa obra é mais um exemplo de como Bellows se dedica ainda mais a entender como 

os Old Masters conseguiam reunir tal magnificência em apenas uma obra, se aprofundando nos 

estudos de Hardesty Maratta. A composição triangular (base do corpo mais larga e escura, 

abrindo para um topo iluminado e afinado), as mãos aparentes, o preto intenso e brilhoso mas 

ainda assim austero, o rosto iluminado mas sem grandes expressões, o fundo abobalhado que 

pouco nos diz, não é necessariamente uma tendência que Bellows segue em seus nus; ao 

contrário, nos nus, vemos sempre muitos detalhes, muitos elementos de composição de cena, 

florais em diversas estampas, porém ainda assim, vemos a austeridade e a preocupação com a 

captura da essência de cada retratado se acentuando tanto nos retratos quanto nos nus. 

 Ainda mais interessante é notarmos que boa parte da bibliografia sobre Bellows se limita 

a analisar as obras de esporte, principalmente aquelas relacionadas ao boxe, as obras que 

mostram as grandes cidades e as fumaças da vida moderna, mas se esquecem de que boa parte 

da produção de Bellows não perseguia necessariamente as mesmas coisas que os pintores 

Figura 87 Grandma Bellows. George Bellows. 1919. Óleo sobre tela. 96,52cm X 76,20cm. Oklahoma City Art Museum, 
Oklahoma City. 
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modernos141 buscavam – ou pelo menos não da mesma forma. Tanto nos nus, quanto nos 

retratos e nas paisagens pós Armory Show, Bellows se entrega a essa busca interminável de 

conjugar, na mesma obra, a eternidade e a abrangência dos Old Masters com o particular e o 

específico de seus contemporâneos. Ainda sobre Grandma Bellows (e que também se aplica 

sobre os seus nus), Quick diz que “A maioria das interpretações sobre o trabalho de Bellows 

representa-o como um realista, que simplesmente pintava o que via. Essa análise pode ser 

acurada para a primeira parte de sua carreira, mas não se aplica as obras pós 1916.”142. 

 

 

3.9 Katherine Rosen (1921) 

 

Um retrato de uma mulher que não nos olha, e tão pouco se entretem com um outro 

afazer. Assim Bellows resolveu pintar Katherine, filha de seu amigo e artista, Charles Rosen143 

. Uma bela moça recosta em uma poltrona vitoriana (que faz par com o sofá vitoriano de 

Bellows, famoso por suas aparições em retratos, incluive nos nus), suas mãos caem ao colo 

exuberantemente apresentado pelos tecidos volumosos de sua saia de um tempo não presente.  

                                                 
141 Para não nos confudirmos, por modernos aqui nos referimos aqueles contemporâneos de Bellows. 
142 QUICK. 1992. P. 71. Tradução nossa. Texto original: “Most interpretation os Bellows’s work presente him as a 
realist, who simply recorded what he saw. This view of Bellows may be accurated for the earlier part of his career, 
but it does describe his paintings after about 1916.” 
143 Ver MYERS. 1992. P. 221. 

Figura 88 Katherine Rosen. George Bellows. 1921. Óleo sobre tela. 134,62cm X 109,22cm. Yale University Art Gallery, New 
Haven. 
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Tido como uma das obras-primas de Bellows, Katherine tem seus olhos negros afastados 

do espectador e do pintor que a retrata, nos falam da infinitude de interpretações que sua 

presença sugere. Pouca intimidade com o pintor, talvez uma declaração de Katherine que 

desafia o espectador que tem acesso a sua beleza, mas não ao âmago de seus pensamentos, ou 

ainda apenas a indiferença acertada de Katherine, que, resignada, aceita o desejo alheio. Suas 

sobrancelhas sobrancelhas negras contrastam os cabelos louros em camadas, dando ainda mais 

ênfase nesses olhos perdidos no pesar da vida. A janela ao seu lado encobre uma paisagem com 

luzes que não fogem da nossa atenção, e o tom alaranjado nos leva a um cenário apocalíptico 

lá fora, sem, no entanto, abalar a imensidão branda de Katherine. Se Bellows tivesse lido O 

Primo Basílio, de Eça de Queiróz144, muitos poderiam dizer que essa é Luisa, sentada à janela, 

no sossego de sua vida tediosa, e conformada com as limitações da existência.  

Aqui o espectador, como em muitos dos nus de Bellows, tem acesso ao físico, mas seus 

pensamentos e desejos continuam ocultos, e é exatamente essa mesma natureza que nos afasta 

de Katherine, nos impulsiona pelo curiosidade e pela cobiça ao que nos é negado – um recurso 

potente e efetivo, que Bellows por diversas vezes usa em seus nus, como uma forma de cobiçar 

o olhar do espectador sem de fato expor a modelo em situações não aceitas pela época. Bellows 

dá ainda uma atenção ao colarinho de renda de Katherine, que, sobreposto ao veludo preto e 

em contato com a pele alva de Katherine, cativa o olhar de quem a observa. Mais uma vez aqui, 

temos uma composição em que a base mais larga e volumosa formam uma base escura, tendo 

o colo, o rosto e os cabelos de Katherine como a ponta do triângulo que desponta em claridade.  

Esse é um dos poucos retratos que Bellows produz que não é de um familiar. Ainda 

assim, há algo ali que vemos também nos outros retratos e nos nus: mesmo com o 

distanciamento emocional, Bellows traz a público o sua forma única de que trazer a público o 

mundo íntimo de cada pessoa que retrata. A próxima obra analisada nos leva novamente para o 

âmbito familiar de Bellows,  

 

  

3.10 Emma and Her Children (1923) 

  

 Essa é uma obra do fim da vida de Bellows, que como o título bem diz retrata Emma, 

Anne e Jean sentadas no sofá vitoriano de Bellows. Emma,  a direita, olha para baixo sem 

grandes expressões. Sua roupa toda preta contrasta com sua pele alva e com o vestido branco 

                                                 
144 O que não teria sido impossível, já que Primo Basílio teve sua primeira versão em inglês publicada em 1878. 
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de Jean, a criança menor ao seu lado. Ela traz em sua pele uma pulseira, um colar e um brinco 

que poderiam facilmente ser parte do mesmo conjunto de gemas negras. Seu cabelo, como de 

costume, está preso em um coque, deixando a vista de seu rosto desimpedida para quem quiser 

apreciá-lo. Emma não olha e não toca suas filhas (o que condiz com que dizem sobre ela não 

gostar de ser beijada), mão da pulseira pende ao lado, e a direita segura um leque.  

Jean com seus cabelos ainda mais claros do que os de Anne, senta como “de banda” no 

colo de sua mãe, não parece ser uma posição muito estável, mas ali fica, imóvel, no colo que 

lhe acolhe. Suas vestes brancas azuladas traz para a composição o centro da atenção, sendo o 

ponto mais iluminado da tela. Seus braços de tão iluminados, parecem ser de um manequim 

qualquer. Jean vestes meias brancas levantadas com sapatos bonecas, assim como sua irmã 

Anne. Anne está distante na tela e na sincronia. Mantem seu corpo retesado, o mais afastado 

possível de sua família. Anne, ao contrário de Emma e Jean, tem vestes tons pasteis,  um vestido 

salmão e um casaco cinza que parece ser maior do que o seu corpo veste, mas a cor lhe cai bem, 

combinando com as bochechas rosadas e os lábios com tom mais acentuado. Sua mão esquerda 

parece brincar com algo em seu pulso, talvez um tique nervoso de quem, por ansiedade, precisa 

da válvula de escape do movimento.  

Esse é um dos poucos retratos que Bellows faz de sua família. Há um outro quadro de 

composição similar Elinor, Jean and Anna, que já comentamos anteriormente. Enquanto no 

Figura 89 Emma and Her Children. George Bellows. 1923. Óleo sobre tela. 150,5cm X 166,5cm. Museum of Fine Arts, 
Boston. 
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outro a dinâmica familiar era explicita, a sincronia era palpável, neste há uma desconexão, uma 

quebra de expectativa e de simbiose esperada com Anne tendo seu corpo tão reteso e reprimido. 

Mas o pequeno número de retratos em família talvez seja explicado por Emma, ao dizer que  

O retrato de Jean e de mim mesma deu certo desde o começo, mas pintar Anne 

foi bem difícil. A tensão era grande porque se George não conseguisse pintar 

Anne, não haveria obra. Talvez seja por isso que a maioria dos artistas evitem 

pintar retratos com mais de uma pessoa nele.145 

 

Parece que esse afastamento de Anne não foi só mera interpretação, havia algo em Anne e 

naquela dinâmica que não agradava muito nem a Bellows e nem a própria Anne. 

Sendo assim não é de surpreender que nenhuma delas olhe para Bellows ou para nós. Estamos 

aqui como um intruso que observa pela fechadura a dinâmica privada de uma família. Nenhuma 

delas olha para Bellows e nenhuma se olha – o abismo está também entre elas, que preferem 

estar cada uma seu próprio mundo.  

 A relação com os nus de Bellows aqui é tênue; vamos admitir. Talvez o sofá vitoriano, 

que a esse ponto já é uma outra personagem nos quadros de Bellows; mas há algo nessa pintura 

que parece estar também nos últimos nus de Bellows (coincidentemente ou não, ambos de 1924, 

um ano após Emma and Her Children). Talvez uma formalidade exagerada, algo que não nos 

pareça tão natural, algo que foi de fato composto seja implicada pela falta de movimento que 

essas obras demonstram, além de uma grande preocupação estética, com os focos de luz 

chapados, para realçar cada detalhe intendido.   

 

 

3.11 The Violinist (1924) 

 The Violinst é uma obra, digamos, inesperada. Datada de maio de 1924, foi produzida 

dois meses antes de NWHQ. Como o título diz, a obra retrata uma violinista, um dos poucos 

retratos que enfaticamente se refere a uma posição de labor146. Sentada em um cadeira, um 

mulher olha para o lado, com o violino em sua mão esquerda e o arco em sua mão direita, nos 

fazendo pensar que a minutos atrás, o ambiente era envolvido com uma música reconfortante. 

 

 

                                                 
145 MYERS. 1992. P. 224. Tradução nossa. Texto original: “The panting of Jean and myself went well from the start 
but Anne was very difficult. The nervous tension was very great because if George did not get Anne there was no 
picture. Perhaps this is why most artists avoid painting portraits of more than one person on one canvas”. 
146 Para outros retratos, ver Judge Peter J. Olney e The Pioneer. 
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Sem grandes comentários sobre essa obra, estamos aqui em um terreno pouco galgado, 

mas ainda assim bastante fértil. Tendo essa obra pouquíssimo (ou até mesmo nenhum) estudo 

sobre, e sendo tão rara também nos moldes bellowsianos, renderia um estudo apenas sobre ela. 

 O fundo mesmo neutro, já não é o dos tons verde amarronzados de outros retratos, segue 

o tom arroxeado bruxuleante de NWWS e NWF. Não possui o contorno extremamente brilhante 

de NWWS, mas mantém o foco no centro, se dissipando de acordo com o afastamento. A 

mulher retratada poderia ser Emma, que era versada nos estudos da música, mas acreditamos 

não ser a esposa de Bellows (que como já vimos, preferia o piano). Sendo Emma ou não, essa 

mulher de cabeça redonda apequenada, segura seus objetos de trabalho com uma delicadeza 

tamanha, com os seus dedos macabramente longos e pálidos. Seus ombros fracos e caídos, 

suportam uma cabeça pequena, com um cabelo chapado e cortado milimetricamente ao meio. 

   Seu pescoço sem curvas e largo nos lembra a longa tensão muscular de quem tem entre 

seus ombros o peso da música; deixando esses mesmos ombros fracos e caídos, abrindo para 

um colo largo, mas sem enfatizar o busto, coberto por um drapeado do vestido com de creme. 

Seu rosto pequeno eparece desproporcional para o resto de seu corpo, extremamente lânguido. 

Sua pele contrasta com os cabelos escuros e brilhantes, a renda preta acariciando seu seu colo 

aumenta ainda mais esse contraste, dando a violinista um tom mórbido e frio. Bellows aqui 

parece atenuar como pode a feminilidade de sua modelo, que com traços tao exóticos e 

Figura 90 The Violinist. George Bellows. 1924. Óleo sobre tela. 111,76cm X 86,36cm. Coleção particular do Mr. Haig 
Tashjian. 
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masculino deve ter desafiado a preferência de Bellows por mulheres que trazem em si a 

feminilidade própria de ser mulher. Essa obra traz de semelhante aos últimos nus de Bellows a 

preocupação exagerada com a estética e com a forma, há algo nesse corpo que parece 

desconjuntado, desproporcional. O apreço pela estética não chegou a deformar (se é esse o caso 

aqui) os corpos nos últimos nus, mas claramente há uma preocupação de Bellows com as formas 

e com o colorido em NWHQ e Two Women. A pose sentada, ¾ , típica de retrato, as mãos 

ainda com seus instrumentos de ofîcio indicando uma possível palsa e o fundo azul arroxeado, 

nos remete ao um Bellows de 1919, pintando NWWS e NGWF. 

 

 Nesse capítulo, vimos algumas das mulheres de Bellows. As mulheres que ele 

representou, da forma como ele quis representar, do jeito que ele achava melhor, mais 

apropriado e talvez mais atraente. Era seu olhar em como as mulheres eram. Acreditamos que 

entender um pouco mais como Bellows compreendia o que vem a ser chamado de 

“feminilidade”, é fundamental para lermos os seus nus. Esse olhar imposto de Bellows pode ser 

um acesso para a compreensão masculina do que é atrativo, aceitável socialmente, feminino, 

não feminino – conceitos que estão intimimante ligados quando olhamos para um nu. Além 

disso, o caminho que Bellows percorre, com Robert Henri, o seu apreço pelos Old Master, o 

contato com os modernos da Europa na Armory Show (e a vontade concilicar a eternidade dos 

Old Masters com a frugalidade vista na mostra), a leitura das teorias de Hardesty Maratta estão 

em cada obra que apresentamos aqui. Que essas mulheres vestidas de Bellows nos sirva de 

aporte imagético ao olharmos as mulheres que se despiram para o nosso olhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91 The Pink Scarf. George Bellows. 1914. Óleo sobre painel. 96,52cm X 76,20cm. Coleção privada de Mr. & Mrs. J. 
Kermit Birchfield. 
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CONCLUSÃO 

 

Nossa conclusão aponta caminhos, abre espaços, gera questões, mas não insere um 

ponto final. Talvez por já termos a modernidade enraizada no nosso âmago, as conclusões e 

dogmas ficaram para uma outra existência. Em sua arte, Bellows era trânsito, caminho, não fim. 

Não se conformava, não se adequava, e buscava sempre a exploração. Baudelaire diria que esse 

é o espírito da modernidade, que é guiado pela curiosidade, pelo inquietamento do olhar. Essas 

teorias não eram só de Baudelaire, estavam espalhados pelos pensamentos. Sem esconder 

minhas raízes, vale lembrar que os antropólogos começam a sair de seus gabinetes, deixam seus 

preciosos livros e começam a ir à campo, começam a ir ao outro. Aliás, tanto na esfera artística 

quanto no mundo acadêmico, o exótico ganha impulso e se torna pauta de vários estudos e 

produções. Mas esse encanto pelo outro, pelo diferente, traz também uma forma evolucionista 

de ver o mundo e a arte147. Mas logo surgem críticos dessa ideia, e começam a perseguir uma 

ideia de arte e cultura de forma menos etnocêntrica, como bem fez o antropólogo naturalizado 

estadunidense e curador do Smithsonian, Franz Boas.  

Tudo isso, para compormos uma linha de raciocínio sobre arte que não se limita, não se 

termina em si mesma. Os saberes estão ligados, e quando partimos para a exclusão, acabamos 

caindo em extremismos, como o de Greenberg. Não que o trabalho dele não acrescente algo 

novo, e não nos ofereça algo para pensar sobre: ao contrário, é por trabalhos assim que 

pensamos diferente. Greenberg reconhece a importância histórica de Bellows148 e outros 

figurativistas, mas ao criticar extensamente a arte figurativa, acaba contribuindo para a ideia de 

uma arte menor, pior – o que não era o caso. E mais do que isso, não só não era menor, como 

também moderno.  

The fragmentary silhouette of a human figure, or of a teacup, will do so, and 

by doing so alienate pictorial space from the literal two-dimensionality which 

is the guarantee of painting's independence as an art. For, as has already been 

said, three-dimensionality is the province of sculpture. To achieve autonomy, 

painting has had above all to divest itself of everything it might share with 

sculpture, and it is in its effort to do this, and not so much -- I repeat -- to 

exclude the representational or literary, that painting has made itself abstract.149 

 

 

Talvez Belows não tenha questionado tanto o seu próprio suporte quanto podem ter feito 

Kandinsky, Mondrian ou Pollock, mas cremos que a modernidade se quer inclusiva, ampla; ela 

aceita o contraditório e comporta a relativização, e não se basta apenas no suporte, não se limita 

                                                 
147 É relevante salientar que não temos aqui a intenção de relativizar tudo, mas queremos apontar incoerências 
e ocorrências observadas no estudo. 
148 BROCK, 2012. P. 23. 
149 GREENBERG, Clement. 1961. 
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as dimensões, não se preocupa em não ludibriar, porque traz em si a verdade que cada um 

carrega, e essas são muitas. A autocrítica aqui está em cada detalhe, em cada sutileza, está na 

angústia de sua própria existência.  

Bellows questionou, auto-questionou, explorou, duvidou, tentou. Suas obras trazem a 

melancolia própria da época e a solidão que a nova forma de viver impôs. Em cada corpo nu 

que ele representa temos poucas certezas, mas um ressabiamento: vamos além do corpo e 

invadimos o que as modelos tem mais de particular. Bellows não questionava diretamente seu 

suporte, estava preocupado com cores e profundidades, mas cremos que sem tentar ludibriar 

seu público, ao contrário, buscando sempre a honestidade em suas vontades e em seu 

entendimento. Das nove obras analisadas, apenas duas apresentam uma modelo que nos encara. 

Sendo uma um olhar que nos sobrepassa, como que olha aquém, e a outra, uma releitura de um 

clássico, Bellows apresenta as outras mulheres sem o conflito de olhares, um olhar muitas vezes 

caído ao lado, ou perdido ao lado. Entendemos a modernidade como algo inclusivo, vasto e 

contendo multidões150. Em tempo, como disse Bellows, “A work of art can be any imaginable 

thing, and this is the beginning of modern painting”151 

 

Ao nos propormos estudar os nus de Bellows, tão conhecido por suas violentas obras de 

boxe e pelos cenários urbanos de Nova York, tínhamos o medo que só um campo desconhecido 

por instaurar. Mas o tempo, o tempo de leitura sobre Bellows, o tempo que passamos discutindo 

e ouvindo cada pessoa que nos cedeu um minuto de seu acolhimento, e, principalmente, o tempo 

com as obras, nos mostrou que elas tinham sim suas próprias vozes. Os tantos livros em inglês, 

os não tantos artigos encontrados as custas na internet, só estavam ali para ladear a nossa visão, 

não para falar pelas obras, ou tempo, não para ver por nós. Importante dizer que cada obra não 

tem apenas uma voz, ou não pode ser lida e vista apenas de uma maneira; e é isso que faz essa 

trajetória tão rica e estimulante. Em tempos em que o conceito kantiano de juízo sintético é 

pouco exercido, e que os conceitos natos de apenas umas realidade se bastam, se abrir para 

novas possibilidades, novas verdades e novos olhares é essencial e parte do necessário do 

trabalho acadêmico.   

Começamos a dissertação com um capítulo em que apresentamos o mundo ao redor. 

Compreender Bellows e seus nus sentados foi o foco, mas ali essas obras deram espaços para 

outras, e entraram como referéncias, mas porque sabiam que para serem vistas, outras também 

precisavam de olhos.  Uma compreensão an passant pelo trabalho de seus colegas artistas da 

                                                 
150 Referência à Walt Whitman. 
151 BROCK, 2012. 
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Ashcan School  é de severa importância para compreendermos a educação formal de Bellows 

– a sociabilidade aqui é um tema crítico, mas que escolhemos não nos aprofundar nesse estudo, 

por acharmos que extrapolaria nosso espaço e nossa competência nesse momento. A forma 

como Bellows se relaciona com pintores conterrâneos não contemporâneos – como Thomas 

Eakins – é iluminador para entendermos principalmente a estética escolhida por Bellows, como 

os contrastes utilizados nos retratos dos mais idosos, presentes em obras como Grandma 

Bellows e Nude, Miss Bentham.  

Já seus conterrâneos contemporâneos colaboram principalmente com a primeira fase de 

Bellows, a fase que chamamos de pré Armory Show. Com seus temas urbanos, suas pinceladas 

rápidas, suas cenas enevoadas e envoltas em fumaças, cenas em que a sensação de solidão nos 

arrebata a cada vez que nos deixamos transportar para esses cenários, vemos como cada 

integrante da Ashcan School – e seus flutuantes – aparece nessas obras seja por movimentos 

diretos como Henri, seja por vivência e contatos indiretos, como Glackens. 

Com suas cenas de lazer, de dança, de feiras ao livre, de cenas noturnas com suas luzes 

esporádicas, vemos um Bellows muito diferente do que vemos no meio dos anos 20, que traz 

uma preocupação ainda maior com a composição, com o traço e com a, famosa, simetria.  Mas 

ainda assim, tão diferente, Bellows permance o mesmo. Permance o mesmo jovem de Ohio, 

que faz da solitude e da introspecção temas não só presentes como basilares em suas obras. A 

solidão e a individualidade dariam um estudo por si só, e que mesmo quando Bellows se propõe 

obras de grupos, de ócio e de lazer a solidão parece inerente de cada ser que habita o planeta – 

e não podia ser diferente com os seus nus. 

A trajetória de Bellows é única, assim como é a de cada pintor. Tendo boa parte do 

trabalho do final de sua vida sido relegada ao esquecimento, nos perguntamos por que essas 

obras tão incrivelmente belas foram silenciadas na bibiligrafia de Bellows. Sabemos que boa 

parte desses últimos anos foi em busca de uma compreensão de teorias como a Simetria 

Dinâmica152, despertando pouco interesse e muitas questões sobre o ato de pintar. 

No nosso capítulo estelar, apresentamos as nove obras de Bellows catalogadas que 

possuíam mulheres nuas sentadas. Essa nove obras analisadas aqui foram apenas um recorte de 

um pintor eclético, com muito interesse pelo ser humano e uma vida muito curta. As mulheres 

de Bellows são, indubitavelmente, as mulheres de Bellows. Elas faziam parte de seu circulo, 

seja familiar ou social, e eram as mulheres que ele queria retratar, da forma como ele queria. 

Não tentamos, em momento algum, deixar de lado a premissa simples (mas elementar) de que 

                                                 
152 Até mesmo sua casa em Woodstock Bellows construiu de acordo com as perspectivas da Simetria Dinâmica.  
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essas mulheres são representadas por um homem, e muito possivelmente para o prazer e para a 

experiência fruitiva de seus pares. Essas mulheres compartilharam não só um código com 

Bellows, mas também um momento e uma intimidade; poderiam muitas vezes não fazer parte 

do circulo social próximo a Bellows, mas ainda assim faziam parte do mundo de Bellows. 

Valemos mão de comparações mais alargadas e menos óbvias, trazendo para o leitor uma 

leitura, digamos fora da caixa, e deixamos para o primeiro capítulo as comparações mais 

confortáveis.   

As nove obras analisadas foram foram apenas um recorte compulsório e imperioso, mas 

que teve suas regras estabelecidas por si próprias, de acordo com o andamento do trabalho. 

Fazia sentido analisar essas nove mulheres sentadas e despidas, porque havia nelas algo em 

comum, algo que as fazia as mulheres de Bellows. Essas mulheres traziam em si o peso próprio 

de se estar viva em um momento em que ser mulher era um fardo imposto, e em que a 

consciência e a autorcrítica possuíam uma relação simbiótica, fazendo desse fardo ainda mais 

pesado. Além disso, esse recorte imperioso se deu também por vontade de Bellows, que 

produziu apenas esses retratos153 nus de mulheres sentadas. O recorte aqui é nosso e de Bellows. 

No terceiro capítulo, elencamos algumas obras de Bellows em que as mulheres são as 

retratadas. Esse recorte foi nosso e apenas nosso e extremamente doloroso. Com a consciência 

de que fomos injustas com obras que mereciam seu espaço aqui, a escolha se fez necessária, 

principalmente por espaço e um receio de que esse trabalho se tornaria sobre os retratos 

femininos. Retomando os critérios do terceiro capítulo, escolhemos aqui as obras que 

preencheram alguns requisitos como a relação com as obras de nu sentado, a relevância no 

conjunto da obra e ser um exemplar de estilo e conteúdo no trabalho de Bellows. 

Sem a certeza de que conseguimos transmitir esse algo inerentemente intangencial e em 

comum que essas mulheres carregam, nos reservamos aqui o direito de nos colocarmos: essas 

mulheres carregam muito mais do que o peso de compilarem em si a feminilidade de todas as 

mulheres, trazem também o peso de serem expostas, de terem seus corpos colocados de formas 

que talvez não lhe apetecessem, de terem suas batalhas internas transformadas em fetiches aos 

olhos do outro – e aqui, nos incluo como parte fetichista da tormenta alheia. Há algo de muito 

humano e de muito mundano nessa tristeza, nessa solidão, nessa introspecção e nesses corpos 

expostos, que nos move e que aguça a vontade de explorar mais, de compreender aquele 

universo tão particular e de tanta comunhão.  

                                                 
153 Das obras presentes no seu Catálogo Raisonné. 
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 As nove obras escolhidas aqui se sustentam por si só, mas não excluem do trabalho a 

possibilidade de conversa com outras obras, com outros artistas e outras esferas. Esse sempre 

foi o ponto principal do nosso trabalho: ler os corpos femininos sentados de George Bellows, 

sempre em conversa com outras obras e com outras formas de ver e de expressar, seja obras de 

outros pintores, seja outras formas de arte, seja com outras informações que não 

necessariamente estariam conectadas a principio.  

 Nessa jornada, os medos foram vários e o de sermos anacronicas foi latente, mas 

acreditamos que nosso trabalho não tem e nunca teve a intenção de julgar a partir de olhos do 

Entresseculos; nosso trabalho é uma interpretação atual de obras de outrora, e por isso questões 

como o olhar masculino sobre corpos femininos, ainda que não tenha sido uma questão da 

época, com as demandas de hoje, se fez imprescindível. Assim, deixamos esse trabalho. 

Deixamos porque o encerramento se faz necessário e o desejo por novas obras nos mantém 

curiosos, mas deixamos sabendo que não esgotamos o tema, e que novos questionamentos e 

comparações se farão no momento em que o ponto de fato for fina 
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