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Com sua obra  
revolucionária,  
Rodin se tornou  
um ‘ícone’ francês 

Peça de  
Rodin em  
exibição  
no Palacete  
das Artes,  
em Salvador 
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Rodin

Com 62 peças originais de Auguste Rodin 

(1840-1917), a exposição Auguste Rodin, 

Homem e Gênio, aberta à visitação desde o 

último dia 26 no Palacete das Artes Rodin 

Bahia, em Salvador, é uma chance imperdível 

de ver de perto a obra do mais importante 

nome da escultura moderna. Resultado de um 

investimento de cerca de R$ 20 milhões feito 

pelo governo da Bahia, a mostra que fica em 

cartaz até 2012 reúne de criações famosas 

como O Pensador e O Beijo a trabalhos menos 

conhecidos – a exemplo de Homem que Anda, 

A Meditação e Eva 

| JOSÉ MEIRELLES PASSOS 
Agência O Globo 

Salvador, BA – Na infância, quan-
do ele era apenas o pequeno Au-
guste, roubava nacos da massa 
que a mãe utilizava para fazer 
pães e com eles criava pequenas 
figuras de animais e rostos hu-
manos. A habilidade do menino, 
nutrida pelo talento nato, desen-
volveu-se de uma forma tão revo-
lucionária que por volta dos seus 
40 anos de idade ele passou a ser 
mais conhecido pelo seu sobre-
nome – Rodin –, que logo passa-
ria a ser usado como sinônimo de 
“pai da escultura moderna”. 

Sessenta e duas obras desse 
mestre francês, todas em ges-
so, podem ser vistas agora por 
quem visitar a capital baiana nos 
próximos três anos. Auguste Ro-
din, Homem e Gênio é o nome 
dessa exposição inédita no País, 
uma vez que cada uma daque-
las peças é original. É a matriz  
que serviu de molde para cópi-
as que foram feitas em bronze, 
mármore e também em gesso, 
algumas das quais já estiveram  
por aqui. 

A emoção de se apreciar tais 
peças raras a curta distância é 
enlevada pelo fato de que em al-
gumas se veem claramente as 
marcas de dedos de Rodin fazen-
do o seu trabalho: “Através des-
sas marcas é possível compreen-
der o processo de criação do ar-
tista”, disse a museóloga Heloí-
sa Helena Costa, responsável pe-
lo Projeto Rodin Bahia. 

Não foi fácil convencer o go-
verno francês, proprietário de 
todo o acervo do Museu Rodin 
de Paris, a ceder as 62 obras 
em comodato por um período 
tão longo. Trata-se de um acordo 
inédito, que levou sete anos pa-
ra ser estruturado mediante exi-
gências que iam sendo cumpri-
das uma a uma. 

Uma delas implicou num in-
vestimento de R$ 15 milhões do 
governo da Bahia para restau-
rar um elegante casarão cons-
truído em 1912, no bairro da Gra-
ça, por um industrial português, 
o comendador Bernardo Martins 
Catharino – e que décadas de-

pois foi tombado como patrimô-
nio histórico. Reaberto em 2006, 
o imóvel de 3.055 metros qua-
drados, plantado num terreno de 
4.850 metros quadrados, ressur-
giu sob novo nome: Palacete das 
Artes Rodin Bahia. E já evidenci-
ava, então, uma pretensão ago-
ra consolidada: ele passaria a ser 
a única filial do Museu Rodin de 
Paris fora da Europa. Quatro ré-
plicas de obras do escultor, em 
bronze, foram adquiridas (por R$ 
3,3 milhões) e instaladas em seu 
jardim em 2006. 

No Brasil para a abertura da 
mostra, Dominique Vieville, di-
retor daquele museu, disse à re-
portagem que, além da nomea-
ção de um diretor técnico que 
se especializasse em Rodin, era 
preciso também que a Secre-
taria de Cultura do Estado da  
Bahia montasse uma equipe de 
alto nível, “à altura do merecido 
por Rodin”. 

“Queríamos um sistema per-
feito de conservação das obras, 
além de um projeto científico e 
cultural destinado a lidar com 
dois públicos: o mais intelectu-
alizado, apreciador da arte; e o 
segmento popular, de forma que 
este viesse a conhecer os aspec-
tos mais significativos da arte de 
Rodin”, disse Vieville. 

Por isso, as visitas serão guia-
das por monitores que darão in-
formações sobre cada uma das 
obras, a grupos de no máximo 30 
pessoas por vez. Além disso, ar-
tistas plásticos e escolas baianas 
poderão participar de pequenos 
cursos sobre as técnicas e os mé-
todos utilizados por Rodin. 

Para o secretário de Cultura da 
Bahia, Marcio Meirelles, “a Bahia 
está muito presa ao seu próprio 
umbigo cultural”. “Por isso é im-
portante trazer para cá referên-
cias estrangeiras”, diz. 

O governo baiano gastou 
mais R$ 1,5 milhão para cum-
prir uma outra exigência france-
sa: arcar com os custos do trans-
porte e com o seguro das obras, 
avaliadas em R$ 26 milhões. O 
palacete foi equipado com na-
da menos do que 70 câmeras 
e 200 sensores especiais contra 
roubos. “Este é hoje o museu 

Contemporâneo da criação 
da fotografia, Auguste Ro-
din soube utilizar a inven-
ção patenteada por Louis 
Daguerre a seu favor. Pri-
meiro, ele abriu seu ateliê 
para fotógrafos desconhe-
cidos e usou as fotos como 
forma de aprimorar suas 
obras. Depois, Rodin con-
vidou fotógrafos célebres a 
fazer ensaios sobre suas es-
culturas, tática que ajudou 
na divulgação de seu traba-
lho. Essa face do genial es-
cultor pode ser vista na ex-
posição Rodin: Do Ateliê ao 
Museu – Fotografias e Escul-
turas, aberta no início do 
mês no Masp (SP), apresen-
tando 193 fotografias e 22 
esculturas do artista. 

“São leituras pessoais 
que ajudam o escultor a 
enfrentar os períodos em 
que era mal visto pela crí-

tica. Ele assume o controle 
sobre essas imagens e sua 
divulgação”, explica Maria 
Eugênia Saturni, responsá-
vel por trazer a exposição 
ao Brasil. 

As 22 esculturas dia-
logam com as fotografi-
as, mostrando ao públi-
co o trabalho acabado, 
após uma série de reto-
ques e mudanças que estão  
retratados nas fotos. Ne-
las, veem-se ainda os ma-
teriais usados por Rodin 
e seu ambiente de traba-
lho. Entre as esculturas tra-
zidas ao Brasil, destaca-se 
a peça em bronze As Três 
Sombras (1902-1904), que  
pela primeira vez sai do 
Museu Rodin. 

A mostra ficará em car-
taz até 13 de dezembro, 
com visitação de terça a do-
mingo. |JMP 
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O quê: exposição Auguste 
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mais seguro do Brasil”, gabou-
se Meirelles, lembrando que da-
qui a um ano será acertada com a 
França uma exposição de outras 
obras de Rodin, para substituir 
esta que vai até fins de 2012. 

A aposta é a de que nesse pe-
ríodo a filial baiana do Museu Ro-
din receba um milhão de pesso-
as. A sua grande atração é a obra 
mais famosa do escultor que, na 
juventude, chegou a ser rejeita-
do três vezes quando tentou se 
matricular na Escola de Belas Ar-
tes de Paris: O Pensador (de 1880). 
Trata-se da figura de Dante, com 
2,80 metros de altura, e que ti-
nha sido originalmente batizada 
como O Poeta. 

A sensual O Beijo (1886) tam-
bém cativa os visitantes, numa 
sala onde numa das paredes es-
tá inscrita uma frase de Rodin 
que sintetiza a sua filosofia de 
trabalho: “Eu não invento nada, 
eu redescubro”. A escultura de 
um corpo masculino sem cabe-

ça, Homem que Anda (1907), fas-
cina pela sensação de movimen-
to – inovação introduzida por 
Rodin, que abriu a possibilida-
de de se integrar uma outra di-
mensão ao trabalho escultórico: 
o tempo. “Ele é tido como o pai 
da escultura moderna justamen-
te porque rompeu com os câno-
nes clássicos”, disse a museólo-
ga Heloísa Helena. 

Segundo ela, a exposição po-
derá estimular artistas plásti-
cos brasileiros a dar mais aten-
ção ao corpo humano. Trabalha-
se muito, ultimamente, segundo 
ela, com os aspectos geométri-
cos das esculturas, deixando de 
lado o anatômico – o ser huma-
no: “Vemos muito a intolerân-
cia e a irreverência na escultura. 
Não refletimos mais a grandio-
sidade de um corpo”, afirmou a 
museóloga. 

Os primeiros visitantes fica-
ram fascinados por uma peque-
na sala no segundo andar do ca-

Fotos mostram 
criação de obras 

vai à 

Bahia 

quem mais um para ver Rodin. 
Isso vai ajudar muito o fatura-
mento do nosso comércio”, disse 
Emília Silva, presidente da Bahi-
atursa. 

Empolgados com a presença 
de 62 obras originais do famo-
so escultor francês em sua capi-
tal, os baianos encontraram uma 
maneira gaiata – um apelo em 
forma de trocadilho – para atrair 
visitantes: “Venham ver Rodin à 
baiana”. 

sarão. Ali foi montada uma ré-
plica do ateliê de Rodin. Além 
de uma fotografia dele, de cor-
po inteiro, colada numa das pare-
des, vê-se um grande torso, vári-
as cabeças, pequenas estatuetas, 
alguns braços, pernas e mãos. 
Num canto está um manequim 
de vitrine, atrás de um biombo, 
representando uma das modelos 
do artista, e muito gesso espa-
lhado pelo chão. 

A expectativa é de que a mos-
tra de Rodin fará subir para 20% 
o índice do turismo cultural, que 
regularmente tem representado 
14% das atividades dessa área na 
Bahia – que no ano passado re-
cebeu 3,5 milhões de visitantes. 
“Rodin é uma nova ferramenta 
de vendas para nós. Ela vai nos 
ajudar não só a trazer mais bra-
sileiros como também vizinhos 
latino-americanos a Salvador. A 
expectativa é de que, além de 
atrair mais turistas, eles, que em 
média passam três dias aqui, fi-
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