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RESUMO: Fan Tchunpi (1998-1986), artista chinesa, com formação inicial na tradição 
européia francesa, entre 1910 e 1920 estudou na ‘Academie Julian’ (Paris), na ‘Ecole de 
Beaux Arts’ (Bordeaux), e no atelier de Humbert (Paris). Em 1926,  estudou com Besnard 
(1849-1934), quando ele sofria a influência impressionista mas se manteve fiel à tradição. 
Depois de 1930 completou sua formação na China com Qi Baishi (1864-1957) e com os 
irmãos Gao Jianfu (1879-1951) e Gao Qifeng (1880-1935), fundadores da  Escola Lingman, 
voltada para o resgate da tradição chinesa. Fan Tchunpi alcança a cor na pintura  sobre a 
seda e o papel, e com a caligrafia e a poesia, antiga e moderna na China através do contato 
com obras de sua coleção particular. Tradição e modernismo, da europa e da china 
emergem dos retratos de Fan Tchunpi.  
 
Palavras-chave: Fan Tchunpi. modernismo e tradição. pintura chinesa. arte chinesa.  
  
 
ABSTRACT: Fan Tchunpi (1998-1986), Chinese artist with initial training in the French 
European tradition, between 1910 and 1920 he studied at the 'Academie Julian (Paris), the' 
Ecole de Beaux Arts' (Bordeaux), and the workshop Humbert (Paris). In 1926, he studied 
with Besnard (1849-1934), when he suffered the Impressionist influence but remained true to 
tradition. After 1930 completed his training in China with Qi Baishi (1864-1957) and brothers 
Gao Jianfu (1879-1951) and Gao Qifeng (1880-1935), founder of the School Lingman, 
focused on the rescue of Chinese tradition. Fan Tchunpi reaches the color in painting on silk 
and paper, and calligraphy and poetry, ancient and modern China through contact with works 
from his private collection. Tradition and modernism in europe and china portraits emerge 
Fan Tchunpi. 
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Inicial 
 
 

O início da formação artística de Fan Tchunpi (1898-1986) tem que ser pensado na 

perspectiva histórica do mundo cultural chinês, da primeira década do século XX, 

como refere Brentini 1 . No momento em que a família de Fan Tchunppi se muda 

para a França, havia no mundo letrado chinês, um grande interesse cultural pelo 

Ocidente. 

Depois de radicados na França para estudar, alguns jovens optavam pelo estudo 

artístico. O primeiro grupo de artistas chineses em formação na França interessava-
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se em adquirir conhecimento prático, em ter intimidade com a matriz das técnicas 

artísticas ocidentais. 

A geração posterior de modo diferente, faria estágio no Japão, onde se podia travar 

um primeiro contato com o mundo Ocidental, antes de alcançar a Europa. Estes se 

abririam desde cedo às inovações estilísticas modernas.   

O caminho de Fan Tchunpi foi singular. Nos primeiros anos de sua vida viveu no 

seio de um ambiente letrado, de prósperos comerciantes do chá. Chegou à  Paris 

em 1912 com a família, a qual ao final do ano se estabeleceu em Montagis onde a 

artista estudou chinês clássico com  o  educador chinês Cai Yuanpei (1868-1940), 

conhecido por sua avaliação crítica da cultura chinesa e propósito em efetuar uma 

síntese entre o pensamento chinês e o ocidental 2. Com ele a artista desenvolveu a   

“faculdade de exprimir seus sentimentos sob a forma de poema classico a na arte da 

caligrafia com pincel’, como revelou seu filho Chunglu Tsen 3.  

Na França a artista acompanhou em regime de internato o liceu feminino  em 

Montagis e em Bordeaux, onde a famíla fixou residência em 1914, por causa da 

guerra.  

Escolheu estudar arte e como era natural iniciou sua formação em contato com a 

arte ocidental. Deste modo estudou com mestres da tradição artística francesa, 

antes de entrar em contato com mestres da tradição chinesa. 

A formação francesa 

Em 1917, durante a guerra, hospedou-se por três meses num   convento, a fim de se 

vincular à Academia Julian, a maior academia privada de Paris, com a intenção de 

se preparar para o exame da Ecole de Beaux Arts de Bordeaux. Bem sucedida, ali 

se diplomou após ter sido aprovada no concurso anual de desenho de modelo vivo, 

em 1920. 

Com o fim da guerra retornou à Paris no mesmo ano e se vinculou como ouvinte ao 

atelier de Ferdinad Humbert, na ‘Ecole de Beaux Arts de Paris’. 
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Em 1924 a aceitação da tela a óleo ‘La Joueuse de flûte’  pelo Salon des Artistes 

Français tornou-a a primeira mulher ‘do extremo oriente’ a ali expor, segundo nota 

crítica no peródico da época.    

 

FIG. 1.                                                                                                                                                                

Les Analles politiques et literaires,                                                                                                                       

nº 2153, de 28 set 1924, p.333. 
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FIG 2.                                                                                                                                                     

Fan Tchunpi                                                                                                                                            

“La Joueuse de flûte”, 1924.                                                                                                           

Assinado “Fan Tchunpi 1924” e em chinês “Tchunpi”. 

Óleo sobre tela.                                                                                                                                           

H: 73,1 cm. L: 59,9 cm.                                                                                                                                  

 

Em 1925 a artista volta a expor no mesmo salão e devido ao  reconhecimento de 

seu talento na França foi convidada a ensinar pintura a óleo no College Zhixin, 

Cantão. Ainda em 1925 participou da exposição organizada pelos irmãos Gao para 

angariar fundos para a construção de um memorial em homenagem a Sun Yatsen 4 . 

A artista retorna a Paris em 1926, ocasião em que inicia estudos no Atelier de Albert 

Besnard, pintor de formação na tradição acadêmica mas de expressão 

impressionista naquele momento. 
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FanTchunpi expõe quatro retratos a óleo (até o momento considerados perdidos) no 

Salon de Tuileries de 1928, do qual ela foi eleita membro. 

Aos trinta anos tinha alcançado o domínio da estética acadêmica ocidental, sabia 

como  utilizar o óleo para se expressar, valia-se do estudo do tipo, do tema, numa 

composição, bem como fora iniciada na arte da cópia e da pintura ao ar livre. As 

estratégias da técnica acadêmica tradicional de fins do século XIX lhe eram caras, 

pois seu objetivo, como de resto o dos demais artistas chineses com passagem pela 

europa naquele período, era representar o mundo de modo realista. 

O contato com o modernismo europeu trouxe-lhe a possibilidade de abertura à 

experimentação expressiva quando de sua permanência posterior na China, onde  

se dedicou à renovação da arte chinesa. 

A formação chinesa 

Ao retornar a Cantão em 1930 Fan Tchunpi estreitou o contato com os irmãos Gao, 

“dois dos mais influentes artistas da escola de Lingnan, os quais também foram 

pioneiros no uso das técnicas ocidentais para reformular a pintura tradicional 

[chinesa]”  como atesta Kao Mayching, (1978) 5 . 

Como quer o historiador da arte e arquiteto Tao Ho (1978) 6 artistas chineses em 

produção na década de 1920 até o início dos anos 1930 muito se esforçaram na 

direção de renovar a arte chinesa, a qual havia estabelecido princípios sólidos por 

mais de mil anos.  

Ao seguir a tradição  chinesa de pintura   que se estende até o século XIX,   alguns 

artistas das duas primeiras décadas do século XX primeiro valorizarem a cópia de 

mestres antigos para obter a maestria, depois se permitiram dialogar com os ares da 

modernidade, ensina o arquiteto. Este foi o caminho trilhado por Qi Bai Shi, com o 

qual Fan Tchunpi entrará em contato na década de 1940. Já aqueles formados 

primeiro na tradição artística ocidental, ao retornarem para a  China 

complementaram seus estudos com o contato com a tradição artística e filosófica do 

país de origem. Este foi o caso de Fan Tchunpi. 
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Alinhada com as premissas de seu treinamento acadêmico na França, a artista se 

recusou a copiar os mestres antigos, a fim de obter a técnica, antes ela persistiu 

estudando a natureza. No entanto sua recusa pela cópia não a fez ignorar a pintura 

tradicional chinesa. Por esta época Fan Tchumpi em conjunto com seu marido, 

deram início à coleção familiar de obras artísticas chinesas, muitas de pintura 

chinesa tradicional. Esta coleção, a qual em parte hoje se abriga no Baur Museum 

de Genebra e no Museum of Fine Art Boston, provavelmente favoreceu a intimidade 

de Tchunpi com os mestres da pintura tradicional chinesa. Com eles se aproximou 

tanto da técnica no uso do pincel, do nanquim e da aquarela, quanto das escolhas 

da tradição ao se aproximar do modo chinês de expressar os temas: animais, flores, 

paisagens e retratos. 

Ainda segundo Tao Ho, durante os anos trinta Fan Tchunpi não apenas utiliza 

atributos da tradição chinesa numa pintura com características ocidentais, como o 

fazia até então. Ela começa a lançar mão  do uso da perspectiva ocidental e do 

desenho, em pinturas com características chinesas e das técnicas chinesas da 

aquarela e do pincel nas telas a óleo. Em retratos estas duas tendências ficam 

visíveis. 

A obra a seguir,  exposta em 2013 na exposição   “Between Tradition and modernity: 

the art of Fan Tchunpi no Hood Museum of Art 7, faz uso do pincel na aquarela e em 

‘sumi ink’, sobre o desenho e foi executada em papel chinês. Observamos a 

aproximação com a China na escolha do tema, o cotidiano do homem  comum 

habitante de pequenas cidades próximas do campo: um pedinte cego acompanhado 

de uma criança.  

O uso do desenho prévio sobressai na esquematização das duas figuras humanas e 

em outos objetos da cena como a bengala, o cajado e a flauta do pedinte cego. 

Observamos a correta anatomia das figuras, apreendida pela artista na França. O 

detalhe e a elaboração minuciosa da profundidade estão presents no rosto dos 

personagens. Na roupa do menino é expressivo o uso da cor na camisa, na calça e 

na sapatilha. O cromatismo audacioso, quase abstrato, é provavelmente fruto de 

uma combinação entre os ensinamentos do mestre Besnard e as técnicas utilizadas 

pelos irmãos Gao e aprendidas da pintura tradicional chinesa. Como em muitas 



 
 

58 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

representações dos mestres chineses tradicionais, o fundo embora esboçado no 

chão e na relva na parte inferior da imagem, permanece vazio dali para cima, 

oferecendo uma ambiência de abstração para a obra.    

 

FIG 3.                                                                                                                                                     

Fan Tchunpi                                                                                                                                                   

“Blind Beggar with Child”, 1936. 

Aquarela e ‘sumi ink’  sobre lápis em  fino ‘off-white Chinese Paper’.   

Coleção da família da artista. Foto de Matt Hamilton. 

 

Em 1938 a casa editora do Shangai Commercial Press publica um volume a cores 

das obras de Fan Tchunpi com uma introdução de Cai Yuanpei 8 . Isto demonstra a 

abertura para a recepção de suas obras na China.                                                     
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Após a morte de seu marido num atentado em 1939, a artista deixa a China pelo 

Japão.  Durante a estada na China no verão de 1943  a artista começa a pintar 

retratos à maneira chinesa, segundo Brentini 9. Reserva a pintura a óleo 

preferencialmente para as paisagens. No entanto quando utiliza a pintura a óleo em 

retratos, o faz segundo a maneira chinesa. Isto fica claro na obra a seguir, atribuída 

a Fan Tchunpi.  

 

FIG 4.                                                                                                                                                   

Fan Tchunpi  10                                                                                                                                                                                           

...incenso durante a noite, 1957.                                                                                                      

Óleo sobre tela.                                                                                                                                           

H: 92 cm. L: 71,5 cm.                                                                                                                                  
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Esta obra apresenta possivelmente o mestre zen Susuki, residente na Califórnia e 

amigo da artista. O mestre com vestes negras está a trabalhar, olhando atentamente 

para um texto de meditação. A cena é ambientada num quarto simples, no qual 

existem materiais de leitura e um incensário de jade banco, emitindo rajadas de 

sândalo. 

Aqui novamente aflora o contraste entre a face e as mãos do mestre zen, 

representadas em detalhe, segundo a técnica apreendida na França, com o uso dos 

volumes no desenho e na representação do corpo humano, contrastando com a 

resolução das vestes em preto, feitas à maneira chinesa de trabalhar. As pinceladas 

a óleo, imitam a aquarela, de modo expressionista, quase abstrato. No fundo 

transpareçam tijolos de uma parede da qual o estuque se desprendeu, o que adorna 

a figura com um ar realista.   As partes bem rebocadas da parede, envoltas pela 

fumaça do incensário oferecem à cena, ao mesmo tempo um ar de suspensão, a 

qual nos faz abstrair da realidade.  

A partir de 1957 a artista passa a viver em Boston com um de seus filhos. Depois irá 

expor em varios países, demonstrando ter sua obra alcançado recepção 

internacional.  Ainda em vida, a artista fará exposição no extremo oriente,   em 

Tóquio, Kioto e Taipé e Hong Kong em 1966 e novamente Pequin e Hong Kong em 

1978; Nos Estados Unidos irá expor em Boston, 1980/81 onde tornará pública uma 

parte da coleção particular de obras de pintura chinesa tradicional, a qual cultivou 

com seu marido; Na Europa, na França, a artista fará uma exposição retrospectiva 

em 1984, no Musée Cernuchi em Paris; na América do Sul, no ano 1969 Fan 

Tchunpi irá expor em Buenos Aires e no Rio de Janeiro. 

Walmir Waiala foi testemunha da exposição carioca, dando notícia dela na seção 

Artes da Semana. Caderno B do Jornal do Brasil. JB.02.11.1969.p.8.     
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Caderno B do Jornal do Brasil. JB.02.11.1969.p.8.     

 

Duas esposições recentes a destacar: 2002, no Museu Baur em Genebra, Suiça e 

em 2013, no Hood Museum of Art, New Hanpshire, USA. 

Final 

O caminho de Fan Tchoupi vai a contra-corrente da tendência chinesa de alcançar o 

ocidente com óculos ocidentais.  Fan Tchunpi foi muito criticada por seus 

contemporâneos franceses e chineses.  

Os primeiros a reprovavam por não estar aberta às inovações da arte moderna das 

vanguardas históricas ocidentais européias. Esqueciam o fato da artista trazer 

consigo a mesma demanda dos artistas chineses  chegados à Europa na década de 

1910: buscar no estudo da tradição ocidental, aquilo que eles consideravam uma 

lacuna na formação artística chinesa: o conhecimento da perspectiva, o aprendizado 

do desenho de obervação ao ar livre, a prática das “academias” e modelo vivo, em 

especial o conhecimento do corpo humano e como representá-lo a partir do nu, até 

então na China considerado apenas do ponto de vista médico ou erótico.  

Os últimos a consideravam por demais restrita à tradição chinesa e pouco aberta à 

renovação moderna que a segunda geração de artistas provenientes da China, com 

estagio no Japão, antes de chegar à Europa estava afeita. 

Como revela seu filho, ao fim de sua vida a artista abandona a pintura a óleo em 

favor da técnica chinesa. Para redescobrir a China, ele prossegue, foi necessário 

reaprender pacientemente, valer-se de tenacidade e suportar todas as críticas. Para 

ele: 

“Se a viagem para o Ocidente é a conquista do progresso e da razão, 
este raro retorno parece revelar algo diferente. Talvez o da arte, com 
certeza o da beleza. Para Fan Thunpi e seu marido o que a China 
oferecia era perfeitamente tangível: o criativo movimento do pincel, o 
contato sensual com uma pedra rara, as fidelidades duráveis e, 
enfim, uma clara consciência do próprio lugar no curso universal das 
coisas.” 11 
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Se a trajetória artística de Fan Tchunpi foi de expressão intercultural, entre 

ocidente e oriente, sua escolha poética dos últimos anos de vida foi pela 

identificação com o país de origem. Isto de certo modo favoreceu ter a artista 

adquirido aceitação internacional e suas obras hoje serem de ampla recepção de 

norte a sul e de leste a oeste. 

 

NOTAS   

1. Dunand, 2002, p.50.  
2. O educador Cai Yuanpei  estudou psicologia, filosofia e história na Universidade de Leipzig, na Alemanha, na 
década de 1900. Depois de uma estada na China onde atuou no ministério de Educação  teve passagem pela 
França em 1912. 
3. Dunand, 2002, p.18. 
4.Dunand, 2002, p. 51. 
5. Kao Mayching é pesquisadora senior de História da Arte e curadora da Galeria de Arte da Universidade de 
Hong Kong. Dedica-se ao estudo da arte chinesa moderna e contemporânea.  
6. Tao Ho nasceu em Shangai, estudou arquitetura na Harvard University, foi assistente de Walter Gropius na 
Bauhaus.  Atuou como professor e arquiteto em Hong Kong desde 1964. Foi autor do projeto do Hong Kong Arts 
Center em 1977.  
7. Hood Museum of Art faz parte da Darmouth College está localizado em New Hampshire USA. 
8. Dunand, 222, p.44. 
9. Dunad, 2002,  p.45. 
10. Obra atribuída a Fan Tchunpi e possivelmente  proveniente de um parente da artista.  Disponível em busca 

com o nome da artista em chinês, seguido da data da obra: 方 君璧 1957 e em 

http://www.council.com.cn/XinWen/detail.php?nid=1579 (acessado opção de língua: inglês em 29/03/2014). 
11. Dunand, 2002, p. 34. 
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