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RESUMO: 
 
Em 1886, o pintor Henrique Bernardelli realizou, juntamente com Nicolao Facchinetti, uma 
exposição que despertou fortes reações nos críticos de arte do Rio de Janeiro. Tendo como 
parâmetro as reflexões estéticas que circulavam na Europa do período, esses críticos 
destacaram nos quadros de Henrique, bem como no próprio aspecto físico do jovem artista, 
qualidades como originalidade, sinceridade e autenticidade - qualidades estas 
estreitamente associadas aos ideais de Modernidade que então se afirmavam nas artes 
brasileiras.  
 
Palavras-chave: Modernidade; Henrique Bernardelli; Pintura de Paisagem; Auto-Imagem 
do artista. 
 
 
ABSTRACT: 
 
In 1886, the painter Henrique Bernardelli mounted, together with Nicolao Facchinetti, an 
exhibition that awakened strong reactions among the Rio de Janeiro’s art critics. Having as 
parameters the aesthetic reflections then circulating in Europe, the critics had detached in 
the paintings of Henrique, as well as in the physical aspect of the young artist, qualities as 
originality, sincerity and authenticity - closely associated with the ideals of Modernity that 
were being affirmed in the Brazilian arts of the period. 
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Foram com as seguintes palavras que o crítico de arte Oscar Guanabarino 

registrou as suas impressões ao visitar a Exposição que Henrique Bernardelli e 

Nicolao Facchinetti realizaram conjuntamente no saguão do prédio da Imprensa 

Nacional, no Rio de Janeiro, em finais de 1886: 

Somos os últimos, talvez, a tratar da exposição dos quadros de Facchinetti 
e de Bernardelli.  

Ao entrar nas salas da Imprensa Nacional recebemos um catálogo em que 
o nosso ilustrado colega Alfredo Camarate, crítico do Jornal do 
Commercio, faz a apresentação dos dois artistas.1 

O prefácio diz assim: 

“Os quadros que compõem a pequena exposição que ides ver são 
trabalhos de dois artistas, diferentes no temperamento artístico e no amor 
a arte”. [...] 

Entramos.  



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas 
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil 
 

 

134 

Entramos e vimos os mesmos quadros que há muitos anos expõe o mais 
festejado pintor de miniaturas à óleo - como diz o catálogo. 

Entramos com o chapéu na cabeça e percorremos com o olhar aqueles 
vinte quadrinhos em que o desenho rivaliza com o luxo das molduras. 

Vimos tudo em poucos instantes e passamos a sala vizinha, onde, 
parando em face do quadro n. 1, que representa uma cena de abril, 
tiramos o chapéu em presença da grandeza artística.   

Sentimo-nos pequenos e mal podíamos conter o peito, que se dilatava em 
larga aspiração.  [...]  

Nunca nos sentimos dominados pela pintura como ontem; e, ao passo que 
cada vez mais nos enchíamos de entusiasmo por esse enorme talento, 
mais e mais nos sentíamos pequenos e esmagados pela superioridade da 
arte. (GUANABARINO apud GRANGEIA, 2005, p. 108-109).2 

Esse depoimento, originado do confronto direto de Guanabarino com as obras, é 

duplamente revelador. Por um lado, descreve o impacto que as pinturas de Henrique 

Bernardelli causaram no crítico, e, por outro, deixa entrever que tal impacto foi 

acentuando por uma situação específica: a exposição simultânea, em um único 

ambiente, da obra dos dois artistas, aparentemente antagônicos na sua forma de 

fazer e pensar a arte.  

Para compreendermos a reação de Guanabarino, bem como a dos demais críticos 

de arte que a seguir citaremos, assim como as implicações suscitadas pela 

exposição conjunta das pinturas de Bernardelli e Facchinetti em 1886, vale a pena 

discorrer, ainda que brevemente, sobre as condições concretas em que tal mostra 

ocorreu, bem como sobre a cultura artística brasileira daquele momento.  

Se, até a década de 70 do século XIX, o principal certame artístico do país e o 

mais importante espaço do qual os artistas dispunham para tornar suas obras 

conhecidas a um público mais amplo continuava sendo a Exposição Geral de Belas 

Artes, organizada pela Academia Imperial das Belas Artes (AIBA), os anos de 1880 

foram marcados por um gradativo aumento na frequência de exposições 

particulares, sobretudo no Rio de Janeiro. Em certa medida, esse fenômeno foi 

consequência da irregularidade na realização das Exposições Gerais, motivada, no 

mais das vezes, pelas carências da instituição que as promovia3. Só para termos 

uma ideia, depois do certame de 1879, marcado pela polêmica exposição conjunta 

das enormes ‘batalhas’ de Victor Meirelles e Pedro Américo, a Exposição Geral 

seguinte só ocorreu em 1884 - e esta viria a ser a derradeira no período Imperial. 
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Mas o incremento da quantidade de exposições particulares nos anos 1880 

respondia também a outros motivos. Foi precisamente nesse momento, pouco 

anterior à proclamação da República, que o mercado privado de difusão de arte no 

Brasil se desenvolveu4, concomitantemente com o surgimento do colecionismo, 

que, até então, possuía aqui contornos relativamente tímidos. Alexandre Eulálio 

definiu os colecionadores emergentes como membros da nova burguesia agrária 

que surgia, principalmente, devido “à vertiginosa ascensão do eixo amazônico e do 

café de São Paulo” (EULÁLIO, 1984, p. 120).  

Nesse contexto, os artistas que haviam contado quase exclusivamente com as 

Exposições Gerais para mostrarem as suas obras e conquistarem reconhecimento, 

passaram a realizar as suas próprias exposições, que visavam, por sua vez e cada 

vez mais, não somente às encomendas oficiais de órgãos vinculados ao Império, 

mas também ao gosto artístico dos colecionadores.  

A principal característica de tais exposições particulares, como o próprio nome 

adianta, é que nessas um determinado artista expunha unicamente obras de sua 

autoria. Só para lembrarmos alguns exemplos: nos primeiros anos da década de 

1880, Antonio Parreiras e Benno Treidler expuseram seus quadros na galeria De 

Wilde, Rodolpho Bernardelli exibiu as suas esculturas nas salas da AIBA e, ainda 

em 1886, Giovanni Battista Castagneto expôs várias obras na Galeria Vieitas. Esse 

movimento de exposições particulares se prolongou ao longo do ano de 1887 e, no 

começo de 1888, o público fluminense pode ver exposições de Firmino Monteiro e 

Rodolpho Amoêdo, artistas que voltavam ao Brasil depois de temporadas de 

estudos na Europa, bem como de Belmiro de Almeida e outras dos referidos 

Parreiras e Castagneto (CAVALCANTI, 1999, p. 149). 

A exposição conjunta de Henrique Bernardelli e Facchinetti de certo modo se 

configurou como uma exceção nessa série. Nela, como adiantamos, os dois 

artistas expuseram as suas telas compartilhando ambientes muito próximos: em 

uma primeira sala, à esquerda, estavam reunidos vinte quadros de Facchinetti, e, 

em uma segunda sala, “dividida em três partes por um biombo de veludo grénat” 

(DUQUE, 2001, p. 140), cerca de vinte e oito pinturas a óleo e a pastel, de 

Henrique Bernardelli.  
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O fato das obras dos dois artistas terem sido expostas conjuntamente interferiu na 

recepção e na interpretação feita pelo público e, em particular, pelos críticos de arte. 

Diferentes leituras e compreensões certamente teriam sido suscitadas se estas 

mesmas obras tivessem sido mostradas como conjuntos independentes e 

desvinculados. A partir do estudo das apreciações publicadas em periódicos sobre a 

mostra, percebe-se que, para alguns críticos, a exposição conjunta das obras de 

Henrique Bernardelli e Facchinetti se apresentou como uma excelente oportunidade 

para o estabelecimento de comparações valorativas, cujo intuito explícito era 

construir uma imagem modelo do pintor moderno brasileiro. Essas comparações 

recaíram sobre as posturas artísticas dos dois pintores, que foram, por sua vez, 

associadas às suas próprias personalidades. 

De certo, a defesa de uma arte original, sincera e autêntica que a crítica de 

Guanabarino acima citada propõe, bem como a associação dessas qualidades à 

arte moderna, foi um topos recorrente nos escritos de teóricos e críticos das 

últimas décadas do século XIX. Émile Zola, em seu famoso texto Proudhon et 

Courbet, que compunha o volume Mes haines, de 1866, já fazia a apologia do 

temperamento individual do artista e expunha da seguinte forma a sua concepção 

da obra de arte: 

Eu sustento que a obra só vive pela sua originalidade. É necessário que eu 
encontre um ser humano em cada obra, ou a obra me deixa frio. Eu 
sacrifico completamente a humanidade ao artista. Minha definição de uma 
obra de arte seria, se eu a formulasse : Uma obra de arte é um pedaço da 
criação visto através de um temperamento. Pouco me importa o resto. [...] 
Você não compreenderam, portanto, que a arte é a livre expressão de um 
coração e de uma inteligência, e que ela é tão maior  quanto mais é 
pessoal. (ZOLA, 1903, p. 12, grifos nossos) 

Segundo o historiador da arte Denys Riout (1989, p. 24-25), na Europa, sobretudo 

a partir dos anos de 1880, originalidade, espontaneidade e sinceridade eram 

compreendidas como atributos do temperamento do artista.  Acreditava-se que o 

artista moderno, possuidor desse temperamento, daria fim à tradição acadêmica, 

que, segundo o pensamento de alguns autores da época, ao erigir as obras-primas 

do passado em modelos a serem seguidos, conseguia unicamente transformá-las 

em moldes destituídos de qualquer significado, em inúteis carcaças (RIOUT, 1998, 

p. 15). 
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Em um texto dedicado a exposição dos Artistas Independentes, publicado em maio 

de 1880 na Gazette des Beaux-Arts, Charles Ephrussi sintetizava o que deveria ser 

a postura do artista moderno, naquilo que ele denominou l’idéal de la nouvelle 

école: 

Compor seu quadro não no ateliê, mas na natureza, em presença do 
assunto tratado; se desembaraçar de toda convenção; se colocar face a 
face com a natureza e a interpretar sinceramente, brutalmente, sem se 
preocupar com a maneira oficial de ver; traduzir escrupulosamente a 
impressão, a sensação, por mais crua, por mais estranha que ela possa 
parecer [...] Eis o ideal da nova escola. Ela não se submeteu ao 
catequismo óptico; ela trata com desdém a legalidade pictural. 
(EPHRUSSI apud RIOUT, 1989, p. 233, grifos nossos).  

 A valorização da originalidade abria um espaço de liberdade no seio do qual se 

podia afirmar o artista, em toda a sua singularidade: este deveria pintar como via, 

como sentia, seguindo os impulsos do seu temperamento.  

As críticas sobre a exposição Henrique Bernardelli-Facchinetti de 1886 permitem 

perceber como as particularidades que críticos destacavam com o intuito de 

construir a imagem do artista moderno seguiam de perto uma tendência 

internacional. Tal postura se explica, ao menos em parte, pela necessidade, 

naquele momento, de apresentar uma alternativa de construção de uma ‘Escola 

Nacional’ que se distanciasse da proposta estética defendida pela AIBA. Como é 

sabido, essa instituição foi duramente criticada por pelo seu vínculo com o Império 

(não podemos esquecer que estamos à beira da proclamação da República) e por 

muito acreditarem ser o ensino artístico nela ministrado ultrapassado e retrógrado.  

Se os críticos viram em Henrique Bernardelli - e não em Facchinetti - o possível 

iniciador de uma escola brasileira moderna de pintura, isso certamente estava 

relacionado às impressões e sensações que tiveram ao entrar em contato o que foi 

exibido na mostra conjunta de 1886. Como procuraremos demonstrar, essas 

impressões e sensações não estavam vinculadas simplesmente ao aspecto 

inovador das pinturas de Bernardelli, mas, igualmente, à própria imagem do artista 

que então se difundiu.  

Comecemos pelas obras. Uma série de paisagens realizadas por Bernardelli na 

Itália nos anos 1880 revelavam “um novo e vibrante cromatismo, advindo de uma 

atitude de pesquisa e renovação da gama cromática revitalizada pela abordagem 
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ao ar livre” (MIGLIACCIO, 2001) [Imagem 1]. A pincelada aparentemente rápida e 

espontânea, a fatura de toques variados, as cores vibrantes e muitas vezes 

saturadas, bem como a forma de tratar a luz se apresentavam como uma novidade 

aos olhos dos críticos fluminenses e formavam um forte contraste com o aspecto 

minuciosamente trabalhado das paisagens de Facchinetti. 

 

Imagem 1. HENRIQUE BERNARDELLI (1858-1936): Vista de Roma, c. 1884. 
Óleo sobre tela, 63 x 45,5 cm. 

Rio de Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes. 
Foto: Arthur Valle. 

Vários articulistas estabeleceram comparações entre os quadros de Henrique e de 

Facchinetti, oscilando entre a moderação e o tom francamente irônico e/ou 

ofensivo. Entre eles se encontra Angelo Agostini. Em um texto que exaltava as 

qualidades inovadoras e a diversidade artística de Henrique, Agostini se referia de 

forma sutilmente irônica ao “sistema de pintar” de Facchinetti:  

Parece-nos inútil falar desse simpático artista, já tão conhecido do nosso 
publico. Estamos conhecidos de que ele encontrará apreciadores, pois 
que em matéria d’arte há gosto para todos os gêneros. O sistema de 
pintar do sr. Facchinetti pertence a ele só, em qualquer galeria de quadros 
de algum amador fluminense, e ainda mesmo colocado muito alto, com 
toda facilidade se dirá: aquilo é um Facchinetti. (AGOSTINI, 1886). 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas 
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil 
 

 

139 

Mais obviamente ácidas são as considerações de Gonzaga Duque. Ao resenhar a 

exposição conjunta em uma série de artigos intitulados Exposição de N. Facchinetti 

e Henrique Bernardelli, publicada n’A Semana, o crítico iniciou fazendo as 

seguintes considerações sobre Facchinetti: 

Reconhecemos, ao mais ligeiro golpe de vista, o artifício empregado pelo 
pintor para vencer tudo quanto escapou à sua faculdade de coordenação 
[...].  

Feita por esse sistema – sistema idêntico ao da confecção de 
maquinismos de pequenos relógios -, nenhuma parte de comoção do 
artista a obra possui. Torna-se indubitavelmente fria, embora correta, 
inútil, apesar de mui trabalhada. [...]  

E onde está o caráter da natureza brasileira nesse uniforme rendilhado 
das folhas? [...]  

A natureza para ele é impassível, é uma estampa de academia. Ali está 
em sua frente: quieta, silenciosa, inerte. Sempre com o mesmo aspecto, 
sempre com os mesmos acidentes. (DUQUE, 2001, p. 137).  

Na crítica seguinte da série sobre a mostra, Gonzaga Duque afirmava: 

A exposição de quadros de Henrique Bernardelli, na segunda sala da 
Imprensa Nacional, forma um grande contraste com a antecedente.  

Aí tudo é forte, tudo é vigoroso. Facchinetti vê a natureza por uma 
janelinha de sótão, um pequeno óculo de parede; Bernardelli, ao contrário, 
olha para a natureza por uma grande janela aberta à luz, ao ar tonificante 
do campo. (DUQUE, 2001, p. 140).   

Mas foi o já referido Oscar Guanabarino quem, em seus artigos publicados n’O 

Paiz, estabeleceu de maneira mais marcante os contrastes entre as duas posturas 

artísticas: 

Facchinetti é diametralmente oposto a Bernardelli.  

Um – a arte que amesquinha a grandeza das serras e o porte altivo e 
atrevido das florestas; o outro – a arte que surpreende a natureza e a 
deixa eternizada na tela.  

Facchinetti o miúdo – Bernardelli o grande. 

Enquanto este aplica o binóculo indagador que traz para o quadro o que o 
espectador não vê na natureza, aquele outro procura ver em torno de si o 
que a própria natureza lhe apresenta. 

A convenção e a verdade; a lantejoula e o ouro; a religião dos fanáticos e 
o culto divino. (GUANABARINO apud GRANGEIA, 2005, p. 110).   

Como Gonzaga Duque, Guanabarino comparou o sistema de pintar impessoal de 

Facchinetti a uma espécie de máquina industrial:   
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Voltamos de novo à sala Facchinetti e apenas nos admiramos, não da 
fecundidade artística referida pelo programa, mas da fecundidade 
industrial do pintor. [...] 

Uma paisagem vista de tal distância que se tornasse reduzida as 
proporções dos quadros de Facchinetti, - o que representaria? 

Um fundo ligeiramente esboçado, com suas manchas coloridas 
representando massas, e nos primeiros planos, pequenos detalhes ao 
lado da luz. Tudo detalhe, tudo erro tudo falso. Tudo comércio, como a 
ignorância artística deste povo, que não sente a arte apesar de viver na 
mais franca manifestação do belo da natureza. (GUANABARINO apud 
GRANGEIA, 2005, p. 109-110).  

E, em seguida, na mesma crítica, exaltou a técnica de Henrique:  

Em qualquer uma das telas de Bernardelli o colorista se manifesta 
prontamente. 

Tons vigorosos, traços largos, desenho observado com escrupuloso rigor, 
tinta pastosa, ligada como que por encanto. Movimento, claro escuro 
verdade, e – coisa rara – unidade. (GUANABARINO apud GRANGEIA, 
2005, p. 111).   

A comparação estabelecida entre o posicionamento distanciado de Facchinetti 

frente à natureza, com aquele, “moderno”, adotado por Henrique Bernardelli fica 

evidente ainda nos comentários de um outro articulista, França Jr.: 

Cada quadro de Henrique Bernardelli é um estudo do que ele viu e 
observou, ou antes, para nos servirmos de uma frase bastante utilizada 
pelos modernos críticos de arte – é uma janela aberta para a natureza.  

Quem uma vez já viu o céu italiano e sobretudo o do sul da península, 
facilmente o reconhecerá no azul carregado de algumas daquelas telas. 
[...]  

Nessa luta constante, por assim dizer, que o artista deve travar corpo a 
corpo com a natureza, não para estudá-la tão somente em suas linhas, 
mas para surpreendê-la, na vida que a agita, está o único programa da 
arte moderna. 

Eis porque os quadros de Henrique Bernardelli encantam e seduzem. 

Ele pinta como a vê, como a sente através de seu temperamento. 
(FRANÇA JR., 1886). 

É muito fácil reconhecer aqui os ecos do posicionamento dos críticos e escritores 

franceses acima mencionados. Mas, além da referência à postura artística e 

técnica de Bernardelli, os críticos lançaram mão igualmente da própria 

personalidade e da compleição física deste último para construir um paradigma de 

artista moderno. A aparência física de Henrique, suas vestimentas, sua postura de 

artista errante e andarilho, percorrendo a campagna italiana, sempre munido de 
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cavalete e caixa de tintas, são mencionadas por diversos articulistas, com o 

propósito evidente de acentuar o caráter moderno e independente do artista. 

No referido catálogo da exposição Henrique Bernardelli-Facchinetti, na introdução 

intitulada Ao Visitante, Alfredo Camarate foi talvez o primeiro a se deter sobre a 

descrição física de Henrique: 

Corpo de atleta, espírito fogoso e irrequieto, percorre do nascer ao por-do-
sol as esplendidas Campinas da Nápoles, vestido de malha, de calções 
curtos, para que não despedace as urzes de agreste caminho, chapéu de 
abas largas e sapatos de sola forrada. (CAMARATE, 1886, p. 1-2). 

No artigo acima citado, França Jr. retomou, em traços gerais, a mesma 

representação idealizada:  

Metido em fortes sapatões e grossas meias de lã, com um grande chapéu 
de feltro desabado, tendo por complemento de vestuário a blusa 
tradicional da classe e uma camisa de flanela, o jovem pintor viaja toda 
Itália, instalando-se com seu cavalete de campo, com sua caixa de tintas, 
e o bojudo guarda sol de linho e o banco portátil [...] como são felizes 
esses romeiros da arte! A natureza não lhes passa a correr através das 
janelas de um wagon, como acontece a nós burgueses que viajamos 
comodamente sentados. (FRANÇA JR., 1886).  

O que poderia ser mais oposto a isso do que a imagem, construída por 

Guanabarino e Gonzaga Duque, de um Nicolao Facchinetti vendo, com o auxílio de 

um “binóculo indagador”, “a natureza por uma janelinha de sótão” - sótão que, 

somos levados a imaginar, lhe serviria de ateliê?   

Gonzaga Duque também menciona características do temperamento e do aspecto 

físico de Henrique Bernardelli. No entanto, a sua crítica nos ajuda ainda a intuir o 

quanto o próprio artista era responsável por forjar a imagem que dele então era 

propagada: 

Os seus trabalhos inculcam um temperamento irrequieto, nervoso, sôfrego 
de impressões, uma dessas organizações atléticas, munidas de espáduas 
largas, forte peito, músculos desenvolvidos e reforçados pelo higiênico 
exercício das caminhadas ao ar livre. Em um canto da sala vê-se-lhe o 
retrato, esculpido em barro, por seu digno irmão Rodolpho Bernardelli. 
Deve ser aquele o artista. É um forte, o olhar miúdo, porém seguro, o 
pescoço rigidamente modelado, os lábios carnudos, o bigode atrevido, 
arrebitado nas pontas, a barba rente ao rosto, o grande chapéu desabado 
posto à banda, dando-lhe à bela cabeça a tradicional arrogância de um 
cavalheiro antigo.  

Ele é a sua obra, cuja expressão é original, cheia de calor e cheia de 
força. (DUQUE, 2001, p. 140, grifos nossos). 
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Na verdade, essa representação do artista era já anunciada em um desenho 

reproduzido na contra-capa do catálogo da exposição Henrique Bernardelli-

Fachinetti, possivelmente de autoria do próprio Henrique: em uma palheta de 

pintura apoiada sobre um cavalete de campo, tendo como fundo a baía napolitana, 

com o Monte Vesúvio à esquerda, se destaca o semblante altivo, entre desafiador 

e zombeteiro, do jovem artista. A aba do chapéu projeta uma sombra sobre seu 

rosto e podemos entrever, sucintamente indicada, a sua indumentária de ‘operário’ 

das artes [Imagem 2]. 

 

Imagem 2. Contra-Capa do Catálogo dos Quadros de Henrique Bernardelli e Nicolao Facchinetti, 
expostos no prédio da Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, em 1886. 

Rio de Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes. 
Foto: Arthur Valle 

Fotos do período por nós encontradas no Museu D. João VI/EBA/UFRJ mostram 

Bernardelli na Itália de uma maneira análoga, pintando ao ar livre, munido de 

cavalete e caixa de tintas, uma boina na cabeça, se fazendo acompanhar 

frequentemente por um fiel cão negro [Imagem 3]. A imagem propagada pelos 

críticos não era, portanto, uma simples idealização, mas correspondia, em grande 

parte, à própria forma como o artista se fazia representar. 
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Imagem 3. Henrique Bernardelli em Roma, fotografia de c. 1886. 
Rio de Janeiro, Museu Dom João VI/EBA/UFRJ. 

Foto: Camila Dazzi 

Essas representações de Henrique correspondem em muito às imagens difundidas 

de outros artistas considerados modernos na segunda metade do Oitocentos. O 

caso paradigmático é o de Gustave Courbet, sem dúvida bem conhecido dos nossos 

artistas e críticos, que mencionaram o nome do francês em diversos artigos da 

década de 1880. É sabido como Courbet manipulava a sua própria imagem, através 

de auto-retratos que conferiam uma nova posição para o artista. Um exemplo é o 

seu Auto-retrato com cão negro (1842), em que figura a si mesmo em uma postura 

altiva: nele, o pintor olha superiormente e julga, cabendo ao observador, 

timidamente, o olhar de baixo para cima. Esse tipo de figuração atinge uma espécie 

de auge na tela famosa e mais complexa hoje conhecida como Bonjour, Monsieur 

Courbet! (1854). 

O mesmo parece se verificar no desenho da Imagem 2 ou no busto de Henrique 

realizado por seu irmão Rodolpho, detentor, como disse Gonzaga Duque, da 

“tradicional arrogância de um cavalheiro antigo”. Fica evidente a posição de 

superioridade do pintor diante do publico, assim como fica clara, na fala de França 

Jr. acima reproduzida, a sua independência: é Bernardelli quem escolhe os seus 
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próprios caminhos, sem se importar com trens, diligências ou cocheiros. Sua 

postura é análoga àquela de Courbet: o artista ‘marginal’ não pede aprovação, ele 

está acima dela e, justamente por isto, precisa estabelecer uma ética particular 

com valores próprios; ele não vincula mais os valores oficiais - aqueles impostos 

pelas academias -, e sim os seus (COLI, 1992).  

Esta nova ética do artista não é teorizada, mas emerge através de seu 

comportamento e de seus quadros, em uma verdadeira militância. Courbet é talvez 

o exemplo mais conhecido, mas a verdade é que, depois dele, esta mesma postura 

pode ser percebida em vários artistas que se pretenderam modernos. Um caso 

muito próximo de Bernardelli é o do pintor italiano, da região do Abruzzo, 

Francesco Paolo Michetti, uma das principais referências de Henrique com relação 

às novas propostas da arte italiana que surgiram nos anos de 1880. Importantes 

obras de Michetti estiveram presentes em exposições que Henrique visitou em sua 

estadia de estudos na Itália, entre 1879 e 1888, como a Exposição Nacional de 

Turim, de 1880, na qual o favoritismo da crítica e do público recaiu sobre o artista 

abruzzese, ou na Exposição Nacional de Roma, de 1883.  

É compreensível a admiração que Michetti causou em Henrique Bernardelli. Com 

uma postura social parecida em certos aspectos com aquela do Courbet de 1848, 

Michetti era o protótipo do artista rebelde, anti-acadêmico, que procurava impor uma 

nova técnica e temática à pintura italiana de sua época - postura que certamente era 

fascinante para um jovem artista em formação como Henrique.  

As descrições de Henrique Bernardelli por volta de 1886 correspondem muito de 

perto a alguns dos auto-retratos de Michetti, como o que figurou na Exposição 

Nacional de Nápoles de 1877, ao lado da famosa tela do artista Corpus Domini, em 

que o italiano se apresenta com largo chapéu na cabeça, olhar de certeira 

superioridade, tendo ao fundo o esboço de um de seus quadros [Imagem 4].  
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Imagem 4. FRANCESCO PAOLO MICHETTI (1851-1929): Auto-retrato, 1877.  
Pastel a têmpera sobre cartão, 47 x 54,5 cm.  

Nápoles, Collezione d’Arte del Banco di Napoli a Villa Pignatelli. 
Foto: Arthur Valle 

Foi com uma imagem análoga que Henrique Bernardelli se apresentou ao público 

quando da sua exposição de 1886, como um inovador, “um espírito livre das 

prescrições e das normas” (FRANÇA JR., 1886), independente e original por 

excelência - o extremo oposto do que foi associado, no mesmo momento, a 

Nicolao Facchinetti. Foi essa mesma imagem que diversos críticos procuraram 

reforçar em seus escritos, vinculando Bernardelli aos modelos de modernidade que 

surgiam no âmbito europeu, e que, no Brasil, acabariam por assumir 

características peculiares.  

                                                 
1 Um fac-símile do catálogo original da mostra Bernardelli-Facchinetti se encontra disponível em: 
<http://www.dezenovevinte.net/catalogos/catalogo_hb1886.htm> Acesso em 1 mar. 2010.  

2 A grafia desta e de todas as outras citações foi atualizada. 

3 Em Relatório Ministerial sobre a AIBA, referente ao ano de 1880, pode-se ler: “Em consequência de não se 
haver recebido nem um trabalho dentro do prazo marcado, adiou-se a exposição geral que deverá efetuar-se em 
janeiro de 1881” (RELATÓRIOS, 1881, p. 106).  Todavia, a mostra não ocorreu nessa data, nem nos anos 
imediatamente seguintes. O motivo de tal contratempo, alegado no relatório de 1882, foi a obra de construção do 
sobrado no antigo prédio da AIBA, projeto de Grandjean de Montigny (RELATÓRIOS, 1882 - ANEXO E, p. 8). 

4 Novas galerias surgem, outras que já existiam ganham maior destaque, sendo as mais conhecidas: Insley 
Pacheco, Vieitas, Clément, De Wilde, Moncada, Atelier Moderno e Glace Élégante. 
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