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RESUMO  
O texto aborda o painel do Chemin de la Croix (1948–1951) de Henri Matisse e sua inserção 
na Chapelle du Rosaire, à luz dos conceitos de pathos e anacronismo na história da arte. A 
composição do painel é indicial e integra o que ele denominou como programa iconográfico 
da capela, ao criar uma rede transtextual de imagens sob um regime sobredeterminado por 
diferentes temporalidades. Assim, tornou-se necessário cotejar a função da estrutura interna 
do painel à sua relação com as demais obras da capela como espaço expositivo. Daí, a 
hipótese que a relação projetiva de Matisse com a Paixão tenha subvertido a função 
característica deste tema em um templo, assim como pode ter implicado uma última virada 
de sua própria poética. 
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ABSTRACT  
This work regards the Chemin de la Croix panel (1948–1951) of Henri Matisse and its 
placement at the Chapelle du Rosaire, under the pathos and anachronism concepts in Art 
History. The composition of the panel is indicial and it integrates the iconographic 
programme of the chapel, as explained by Matisse, by creating a transtextual network of 
images involving different temporalities. Therefore it was necessary to collate the function of 
the panel’s inner structure to the others artworks of the chapel as an exhibition space, hence 
the hypotheses that the Matisse projection over the Passion has subverted the characteristic 
function of this theme at a temple, engaging in a last turning point of the artist's poetic 
structure. 
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Uma das últimas obras referenciais de Henri Matisse é a Chapelle du Rosaire 

(1948–1951), em Vence, cuja concepção é considerada a síntese plástica do 

percurso do artista, um todo orgânico e não um conjunto de obras, que possibilitou 

abrir sua pintura espacialmente (MATISSE et al., p. 10; 72). Os painéis cerâmicos 

desenhados em negro que a compõem são o Saint Dominique e a Vierge et l’Enfant 

na face Norte e, na Leste, o Chemin de la Croix. A capela é banhada por vitrais nas 

paredes Sul, a Arbre de la Vie, e Oeste, a Jérusalem Celeste. Ela foi criticada pelo 

engajamento de Matisse à religião e pelo Chemin, cujo caráter indicial que ora se 

suspeita sobrepor-se ao espírito mimético tradicional da Via Crucis. Embora ele seja 

figurativo, cada Passo é uma referência "sinalética" (MATISSE, 1972, p. 169) da 

subida do Calvário, que interessa compreender como foi apropriada pelo artista. 

No interior da capela, o Chemin é o único painel animado por outra lógica e 

exigências poéticas, sofrendo, como os vitrais, modificações entre 1948 e 1950. A 

Via Dolorosa só se torna legível devido à numeração de cada Estação, cuja 

referência icônica foi transformada em um índice. A concepção e a fortuna crítica 

deste painel levantam a suspeita de que ele subverteria a poética do artista de modo 

paradoxal. Se a Chapelle parece ser uma síntese coerente das grandes viradas de 

seu processo de criação ao longo de 5 décadas, o Chemin negaria, 

pressupostamente, seus princípios (PUGLIESE, 2013a, p. 169, 198). 

Daí a necessidade de se compreender o papel de Matisse na Modernidade, quanto 

à sua contribuição relativa à construção de um novo espaço plástico; a premissa de 

liberdade temática; a problematização da imagem diante da abstração no início do 

século XX; as investigações sobre a relação figura/fundo. Assim, verificou-se a 

ênfase da relação entre a linha e a cor em sua obra, reportado a um uso peculiar do 

cloisonnisme1, e a sua apreensão da síntese cubista, conduzindo-o a um “sistema” 

(BOIS, 2009a, p. 74ss) que envolve operações de tensão, expansão e concisão, em 

que as relações figura/ fundo e sujeito/objeto se fundem, propondo questões 

composicionais voltadas para a potência formal das soluções plásticas com forte 

carga expressiva. 

Interessa, portanto, refletir sobre a relação entre a tipicidade da figuração tradicional 

da Via Crucis e o Chemin, concernente à estrutura interna da obra e à sua função no 
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jogo com a Chapelle em virtude da relação projetiva do artista com a Paixão. Ao 

rejeitar o aspecto narrativo-descritivo da Via Crucis, Matisse (1972, p. 169) a tratou 

de “modo alusivo”, voltado para sua referência ao percurso do humano, consciente 

da sua condição precária no mundo. Longe de uma relação biográfica com sua 

história pessoal, trata-se da identificação com o “ator” dessa tragédia como projeção 

patética. Daí tal análise se vincular à sua função orgânica na Chapelle, aqui tratada 

como espaço expositivo. 

A afirmação de que a capela foi concebida como um “programa iconográfico” 

(MATISSE et al., 1993, p. 69) impõe, ainda, discutir o uso poético do conceito 

proposto por Erwin Panofsky (1986, p. 19–28). Mas o deslocamento da estrutura 

mimética para a indicial apresenta problemas para os quais o método panofskyano 

se mostraria insuficiente, devido a elementos perturbadores que regem a concepção 

do painel: o pathos e o anacronismo. Daí a investigação de sua fisiologia e sua 

relação com a capela, palmilhando as etapas de seu processo de criação, 

confrontados com discursos do artista e da crítica. 

A poética de Matisse  

Nos anos 1900, Matisse começou a desenvolver sua linguagem envolvendo o 

conceito do cloisonnisme, que implica um uso estrutural específico de linha e cor; 

elementos formais e fatores composicionais oriundos das artes têxteis islâmicas, 

tencionando a representação de espaço mediante a potencialidade formal de seus 

elementos ornamentais. A 1ª virada de sua poética, em meados dos anos 1910, é 

marcada pelo contato com o Cubismo Sintético, que questionava o espaço plástico, 

envolvendo o agenciamento sintético de imagens figurativas em estrutura abstrata 

mediante uma estratégia metonímica e o uso do collage (PUGLIESE, 2013b, p. 

3908). A apreensão desses elementos permitiu a Matisse rever o problema da 

representação ao longo dos anos 1920, em sua 2ª virada, ao criar o que Elderfield 

(1992, p. 38) denominou “efeito flash”, que neutralizaria a figura, quase ofuscada 

pela reversibilidade óptica do jogo com elementos decorativos do fundo.  

Mas Bois (1999, p. 34) contesta este conceito e propõe a noção de cegamento, 

porque tal inversão não foi concluída, provocando uma tensão formal insolúvel, que 

impõe o paradoxal caráter abstrato de suas obras (PUGLIESE, 2013b, p. 3919). Daí 
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Bois (2009a, p. 74) utilizar três metáforas para abordar a obra do artista: a 

ondulatória, a circulatória e a pneumática, que geram uma tensão de superfícies, 

promovida pela utilização formal de elementos decorativos em um sistema elástico 

de forças dinâmicas, na qual expansão e centrifugacidade se equilibram. Bois 

(2009a: 80, 137) compreende esta expansão como uma força vital, provocada pelas 

relações internas de escala e tensão da relação figura/fundo, em uma estrutura 

acêntrica. Este agenciamento promove uma sensação de espaço que implica uma 

impregnação passiva no observador, além de envolver o anacronismo por meio de 

operações transtextuais, incluindo a sobredeterminação histórica dos elementos 

formais. 

A exploração desses fatores o levaria a uma 3ª virada, no início dos anos 1930, com 

a introdução do collage, que permitiria questionar fronteiras de categorias de 

linguagem2, em direção à espacialização dos sistemas linear e cromático-tonal na 

Chapelle, transbordando a relação figura/fundo através da relação entre o artista 

como sujeito e a obra (PUGLIESE, 2013b, p. 3920). Nesta virada, o cloisonnisme foi 

submetido a um processo de síntese em seus primeiros collages, abertos à potência 

heurística do papier gouaché, découpé et collé: a criação de campos de cor 

desenhados com a tesoura, como peças de vidro em vitrais góticos que compunham 

o espaço pictórico com a cor.  

Na Chapelle, seu princípio do collage se inseriu em um contexto de extrema 

depuração da imagem e limpeza formal, polarizando a relação entre linha (painéis 

cerâmicos) e campos de cor (vitrais) em equilíbrio (PUGLIESE, 2005, p. 186), de 

modo coerente à sua poética. Ou seja, as luzes coloridas dos vitrais pintam os 

desenhos em negro da faiança branca brilhante, interditando a consideração isolada 

de qualquer obra deste espaço expositivo, embora elas comportem certa autonomia. 

Daí a análise do Chemin suscitar a indagação da Chapelle como a 4ª e última virada 

em sua poética, complexificando a relação entre os painéis cerâmicos e vítreos, em 

uma composição espacial, num espaço imersivo que coloca o observador no interior 

do campo pulsante de forças como uma instalação avant la lettre (PUGLIESE, 

2013a, p. 262). 

A Chapelle du Rosaire como espaço expositivo  
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A Chapelle foi concebida como uma grande composição espacial (MATISSE et al., 

1993, p. 10; 72) tornando-se, pode-se suspeitar, uma espécie de collage, sob o 

princípio da síntese, o que impõe a análise da função do Chemin em seu “programa 

iconográfico”. A Jérusalem compõe com o St. Dominique a função de retábulo. A 45° 

destes painéis, da nave e do presbitério, o altar promove a circulação das imagens 

na capela. O pavimento polido da elevação do altar espelha a Jérusalém e o St. 

Dominique como cor e desenho. Essas minúcias equivalem às da diferenciação das 

texturas dos vidros (amarelo translúcido; verde e azul transparentes) na relação com 

os espaços interno e externo do templo, que deixa transparecer o jardim ao mesmo 

tempo em que o separa dele (MATISSE, 1972, p. 199), jogando com os dois 

espaços simultaneamente.  

 
Henri Matisse (1869–1954) 

L’Arbre de la Vie e La Jérusalem Celeste, 1948–1951 
Vitrais, altura aprox. 5 m  

Chapelle du Rosaire, Vence, Provence (França) 
 

Matisse se afastou da iconografia tradicional no St. Dominique, evocando o conceito 

de devoção e não de predicação, mas a "atmosfera bizantina" da capela, segundo 

ele se deveria ao painel da Vierge, em especial o Menino Jesus, inspirado em El 

Greco (PUGLIESE, 2005, p. 93-94). A ambiguidade espacial desta figura, que 

parece simultaneamente levitar com os braços abertos, evocando Seu destino, é 

enfatizada pelas nuvens estilizadas ao fundo.  
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Henri Matisse (1869–1954) 

Jérusalem Celeste, Saint-Dominique e Altar, 1948–1951 
Vitral, faiança esmaltada e pedra, altura dos painéis aprox. 5 m  

Chapelle du Rosaire, Vence, Provence (França) 
 

No Chemin, junto à porta de acesso dos fiéis, os 14 Passos foram enfileirados em 

três níveis, enumerados com algarismos arábicos, iniciando a 1ª Estação à esquerda 

da linha inferior e terminando no canto superior direito, segundo a fórmula do 

bustrophedon3. Começando pela Arbre e encerrando no Chemin, os 5 painéis 

nucleiam o diálogo plástico entre a linha e a cor no templo, entrecruzados por 

elementos periféricos. Mas a urdidura dos painéis recai sobre eles, com função 

análoga ao elemento ornamental da arte islâmica.  

 
Henri Matisse (1869–1954) 

La Vierge et l’Enfant e Le Chemin de la Croix, 1948–1951 
Faiança esmaltada, cada painel 355 x 635 cm  

Chapelle du Rosaire, Vence, Provence (França) 
 

Junto aos dois últimos painéis, encontra-se a porta branca do confessionário em 

ferro fundido, que remete àqueles motivos ornamentais. No confessionário e na 

sacristia as duas pequenas Crucificações cerâmicas, em positivo e negativo, talvez 

aludam à dupla natureza de Cristo, assim como o vitral do nártex alude à simbólica 

cristã do pescador, e as duas pias de água benta reportam ao imaginário polinésio 
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da viagem do artista ao Taiti, em 1930 – remetendo a Gauguin. Assim como os 

instrumentos litúrgicos e os paramentos para os oficiantes, eles citam o vocabulário 

matisseano mais do que se referem às obras dominantes da “iconografia” da capela, 

como os dois breves painéis no exterior e o telhado azul com nuvens estilizadas e a 

imensa cruz. 

Estes pormenores visariam suscitar certos efeitos no visitante. Nos depoimentos 

(MATISSE e al., 1993), o artista afirma trabalhar com diferentes modelos de tempo, 

o que evidencia o altar, esculpido em uma pedra calcária recorrente nas igrejas 

românicas provençais, além de inscrever o sacrário que guarda o ostensório (o 

Corpo) e a taça com o vinho (o Sangue) (PUGLIESE, 2005, p. 235). Assim, o centro 

litúrgico da capela manifesta um jogo de matérias, objetos e obras de arte, que se 

associam, sinteticamente, à lâmpada do Santíssimo Sacramento sustentada por 

arabescos, que remete ao Santo Sepulcro, em Jerusalém. Trata-se de citações 

anacrônicas à Modernidade, mais do que de intertextos. As relações entre esses 

elementos envolvem remissões à tradição da arte cristã no Ocidente, ao caráter 

exegético das escolhas de Matisse, à sua longa trajetória artística. O jogo entre os 

painéis e os vitrais centraliza esta trama concernente, de fundo, ao problema 

plástico da relação entre linha e cor na pintura, e, portanto, à poética de Matisse, 

que permite situar a especificidade do Chemin. 

O Chemin de la Croix 

Historicamente, a presença da Via Crucis tornou-se lugar comum nas igrejas, 

amiúde transformada numa unidade quase independente das demais decorações do 

templo. Mas legibilidade do Chemin é garantida por sua enumeração, mediante uma 

relação que paradoxalmente abala o tradicional vínculo legenda/emblema devido a 

seus os fatores estruturais, e se revela como montagem de diferentes pathos de seu 

protagonista em parataxe, não apenas precedendo a Crucificação, mas 

sobredeterminando-a. A submissão anacrônica desta sequência ao bustrophedon 

parece inserir uma perturbação da leitura, que rompe com a expectativa de uma 

recepção demasiado linear e ilustrativa da Paixão (PUGLIESE, 2013a: 153). 
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Henri Matisse (1869–1954) 

Le Chemin de la Croix, 1948–1951 
Faiança esmaltada, 355 x 635 cm 

Chapelle du Rosaire, Vence, Provence (França) 
 

A preparação da 1ª Estação4 reporta ao Giudizio di San Tiago (f. do séc. XV), de 

Andrea Mantegna5, da qual Matisse se afastou ao enfatizar as duas naturezas de 

Cristo, evidenciando Sua força interior. Este Passo introduz o tema da projeção de 

Matisse no sofrimento de Cristo a partir da 2ª Estação, na qual Ele cede ao peso da 

cruz, relacionando-se com a fragilidade de Maria, amparada na 8ª. No 3° Passo, a 

cruz e o corpo de Jesus, formando uma parábola ao centro desta linha do painel, 

começam a se fundir, dificultando a leitura das imagens. O Passo seguinte alude à 

aceitação do destino do Filho por Maria. Sua inclinação reforça a orientação da 

leitura desta linha do painel. 

Na linha média, o sofrimento de Jesus foi enfatizado no 5° Passo, diferente da 

postura resignada no 2°. Ele se apóia em Simão de Cirene (Mt 27, 32), mas continua 

a sustentar o peso da cruz, ressaltando Sua força interior. A 6ª Estação remete à 

impressão do rosto de Cristo no sudário de Verônica, uma metaquestão da arte 

cristã que toca o problema da identificação do devoto ao pathos do sofrimento de 

Jesus (Is 53, 2-3). Longe da iconografia tradicional, Matisse apenas aludiu suas 

mãos, parecendo o lenço ser suspenso por uma força invisível. O 7° Passo reforça o 

pathos do tema, aludindo à ascese espiritual por meio da superação da fraqueza da 

carne que permite que fortalecer o espírito, o que evidencia Seu sacrifício. Caindo 

em perfil esquerdo, Seu corpo cria uma diagonal ao centro das linhas inferiores e se 

vincula às Estações 4, 6 e 12. A 12ª Estação, a Crucificação, que ascende do eixo 

vertical da obra desde a 7ª e a separa das Estações anteriores, afirma a mudança 

de postura de Jesus. O 8° Passo parece dividir Suas duas essências, transpondo a 

dor para a Virgem como Seu vínculo terreno. Aqui Matisse apreendeu do retábulo de 
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San Zeno de Verona (1457-59) de Mantegna o detalhe das mulheres ao pé da cruz 

(Jo 19, 25) para oferecer apoio a Maria na subida do Calvário, associando-as a 

Cristo e a cruz num jogo de verticais paralelas, evidenciando o deslocamento da 

concepção icônica para a indicial do painel. A próxima Estação contrasta com a 2ª e 

7ª, na qual Ele se encontrava aos pés da Sua própria Crucificação. Voltado para o 

céu, Ele alude à ascese como processo de purificação por meio do sofrimento, 

sendo o ponto de virada que leva à linha superior do bustrophedon e ao 

cumprimento das profecias. 

Da 10ª Estação, presume-se a figura de Jesus entre dois soldados, evocando o 

despojamento do orgulho humano e a dilaceração de Seu corpo. Sua simetria se 

equilibra com o 14° Passo, indício das preocupações formais do artista relativas à 

legibilidade do painel. A Estação seguinte seria inspirada pelo Retábulo da Elevação 

da Cruz (1610) de Pieter P. Rubens, mas Matisse arrefeceu sua diagonal, talvez 

para verticalizar o próximo Passo. Na 12ª Estação, na qual Matisse teria optado pelo 

“«Está consumado!» E, inclinando a cabeça, entregou o espírito” (Jo 19, 30) como 

fonte, suprimindo o grito de desemparo de Jesus (Mt 27, 46, 50; Mc 15, 34; Lc 23, 

46), denotando as forças e a ação do homem e não da divindade. Ao 

antropomorfizar a cruz de Cristo em sua postura de entrega e redenção, Matisse 

alude ao axis mundi do humano ao divino, de modo ao eixo do Chemin se prolongar 

na arquitetura da capela. O 13° Passo teria como fonte a Descida da Cruz do 

Retábulo da Deposição da Cruz (1612-14) de Rubens até quase repetir a 

composição do 12° em menor escala, reforçando sua diagonal à direita, com a 

escada apoiada na cruz (Jo 19, 38). Na última Estação, já isenta de dramaticidade, a 

inumação se torna uma transição para a Arbre. 

Se a remissão de Matisse à iconografia cristã, que comportaria intertextos e 

paratextos, a remissão do artista à sua própria obra, estendida à Chapelle como um 

todo orgânico, envolve hipertextos e metatextos (GENETTE, 1982). Contudo, a 

estratégia indicial do Chemin ultrapassa o campo discursivo e se converte em um 

jogo de anacronismos, de citações de condensações culturais de projeções 

patéticas oriundas da criação medieval da Via Crucis, a partir da construção de 

capelas pelos franciscanos em Jerusalém, no século XIII. 
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Henri Matisse (1869–1954) 

Esquema dos movimentos da composição do Chemin de la Croix, com a legenda: 
 movimento; X estabilidade; Ο especial, 1949 

 

Daí a suspeita de que o Chemin teria sido agenciado por uma lógica ligada ao 

patético concernente ao sofrimento de Cristo, culminando na Crucificação. Em 1949, 

o artista comentou a dinâmica da composição do painel (MATISSE et al., 1993, p. 

171). Ele indicou graficamente o equilíbrio gerado pelas Estações “estáticas” (1, 5, 8, 

10, 12 e 14); pelas direções das Estações 2ª, 3ª, 4ª, 7ª; pelos movimentos 

ascendente da 11ª e descendente da 13ª, que reforçam o triângulo composicional, 

que remete ao Renascimento, e pela ênfase da passagem da 9ª para a 10ª Estação, 

quando Jesus se recompõe da terceira queda para assumir sua missão. Além disso, 

a 6ª Estação, da passagem apócrifa de Verônica, recebe uma acentuação “especial” 

devido ao seu vínculo com o topos do incarnat da imagem (PUGLIESE, 2013a, p. 

193). 

Não raro aparecem linhas de correção das figuras, donde a crítica sobre o painel 

depreciar sua “falta de acabamento”, sem considerá-las como um vestígio do 

processo artístico. Mas uma leitura do Chemin como obra autônoma é inviabilizada 

diante do problema da espacialidade da capela. Diferente de uma pintura na qual o 

traçado das figuras e sua estrutura linear seriam indissociáveis do modo de 

utilização da luz e da cor em um sistema plástico em um espaço pictórico, esta 

relação se dá, na Chapelle, a um só tempo por meio de um espaço tridimensional, 

gráfico e pictórico, relacionado ao que Bois (2009b, p. 4) entende por arquidesenho 

de Matisse. 



 

1225 O CHEMIN DE LA CROIX, DE HENRI MATISSE: PATHOS E ANACRONISMO 
Vera Pugliese / UnB  
Comitê de História, Teoria, Crítica da Arte 

 

 
Henri Matisse (1869–1954) 

Fotografia com a cadeira de Matisse diante de um esboço do Chemin de la Croix, 1949 
 

Assim, a articulação imagética da capela se tornou mais presente em cada detalhe, 

o que pode indicar uma nova concepção da relação figura/fundo, concernente não 

apenas um espaço expositivo, mas um espaço imersivo. Daí a suspeita advinda da 

fortuna crítica sobre a Chapelle, de que o Chemin teria subvertido o processo 

poético de Matisse, permitindo supor que o painel catalisou uma última virada em 

seu “sistema”, presente em toda a capela. Um indício dessa virada já apareceria 

numa das alterações dos esboços dos Passos em 1949, fixados sobre um suporte, 

registrado em uma fotografia6. Não se tratava de apenas simplificar cada Estação, 

mas da transformação da própria natureza das figuras, que não mais representariam 

os Passos, mas encarnariam o sofrimento de Jesus.  

O Chemin de la Croix e sua fortuna crítica 

Matisse (1972, p. 257-259) comentou este processo em A Capela de Vence, 

conclusão de uma vida, em 1951, salientando que a claridade do branco do azulejo 

derivava da relação com as linhas negras. Ele se direciona à relação da claridade da 

Chapelle com a simplicidade, limpeza formal e depuração de sua poética, sem se 

referir a uma relação mensurável, mas a como o branco não foi visto pela crítica, 

não sendo um fundo neutro, mas por integrar a imagem, que não existiria sem a 

superfície branca (PUGLIESE, 2005, p. 115). 

Pode-se suspeitar que a Chapelle cita o espaço mallarmaico de modo mais 

complexo que em Le Chevelure7 (MATISSE et al., 1993, p.57), apoiando na 

"densidade" do branco o equilíbrio com a "parede oposta, formada por vitrais" 

(MATISSE, 1972, p. 257-58). Assim, o que joga com o colorido dos vidros é a massa 
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visual que se torna ainda mais branca pelo contraste com as linhas negras, e não a 

figura em si. Mas a "parede oposta" não é apenas vitrais, é um limite bidimensional. 

Mais que representar a planta característica da região, folhas estilizadas afirmam a 

presença da tradição provençal em seu sentido “decorativo”, relacionado à sua 

função formal, além de poder aludir à parábola da semeadura (Mt 13; Mc 4). Aqui, a 

relação do modelo com a obra de Matisse conquista um estatuto de integridade, a 

partir da noção da “impregnação passiva do modelo” (BOIS, 1999, p. 28), no sentido 

de uma presença, o que revela um processo de identificação com o modelo que visa 

à transmissão empática de sua emoção, evocando a noção da eficácia simbólica da 

imagem.  

Some-se a isso o “espírito decorativo” do St. Dominique e da Vierge, que, no jogo 

com os vitrais pode-se relacionar à asserção de Rémi Labrusse (2004, p. 55-57) 

relativa ao “acordo com a teoria do decorativo islâmico desenvolvida [...] por [Aloïs] 

Riegl”, no sentido de que “a forma é interiormente atualizada – segundo as leis [...] 

da relação infinita e da superfície absoluta”. Bois e Labrusse discutem a tensão entre 

forças convergentes e divergentes nas superfícies pictóricas de Matisse, cujas 

relações paradoxalmente afirmam espaços bidimensionais e as ultrapassam 

opticamente, o que se complexifica na Chapelle (PUGLIESE, 2013a, p. 213). Seu 

espaço parece se constituir como um ambiente que perturba a relação do 

espectador, transformado em sujeito que participa da obra, convidado a imergir no 

espaço, a se envolver em uma relação específica entre sujeito e objeto, que 

ressignifica sua percepção da imagem e a percepção de si na obra. Pode-se 

suspeitar que o ataque da crítica à obra se direcionou para a figuração, o ponto 

material que mais se relacionava com as fontes evangélicas da Paixão e as fontes 

hagiográficas de São Domingos e da N.S. do Rosário. Esta hipótese aponta para o 

fundo epistemológico em que se baseiam os discursos da e sobre a Chapelle. 

Deste modo, as relações das obras com a capela incorporam uma discussão sobre 

categorias, operações estéticas e conceituais e jogos de linguagem que remetem a 

um fundo teórico familiar à história da arte. Mas, sem se constranger a convenções 

iconográficas, Matisse utilizou a noção de programa iconográfico de modo peculiar, 

permitindo supor que o viés iconográfico seria insuficiente para abordar a Chapelle 

e, sobretudo, o Chemin. Matisse (1972, p. 259) busca explicitar o nexo entre as 
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obras da Chapelle em direção ao caráter "tempestuoso" do Chemin, concernente ao 

"encontro do artista com o grande drama de Cristo, que faz derramar sobre a capela 

o espírito apaixonado do artista", que negava o “espírito decorativo” do St. 

Dominique e a Vierge.  

O painel fora "concebido inicialmente com o mesmo espírito dos dois primeiros 

painéis" (MATISSE et al., 1993, p. 94), mas durante sua preparação, Matisse (1972, 

p. 259) ficou tão “preso ao patético desse drama tão profundo", que foi impelido a 

alterar "a ordem da sua composição", evocando a questão da empatia. Mas este 

"patético" implica uma experiência de participação com as potências das imagens, 

em conexão com a questão do sujeito diante delas. Daí se referir ao duplo processo 

de transformação do Chemin: "O artista tornou-se naturalmente seu principal ator: 

em vez de refletir esse drama, viveu-o e exprimiu-o assim", tendo “plena consciência 

do movimento de espírito que a passagem da serenidade ao dramatismo provoca no 

espectador". 

O artista procurou transmitir por empatia sua identificação, o que impõe indagar se a 

rejeição sintomática da crítica ao caráter moderno da Chapelle teve como mote o 

Chemin por concentrar a perturbação anacrônica unida ao patético, inabordável pela 

Iconologia. Donde se questionar se a irredutibilidade do painel ao legível provocaria 

discussões sobre os limites da interpretação da imagem no nível epistemológico, 

além do metodológico (PUGLIESE, 2013a, p. 216). 

A polêmica da crítica sobre a Chapelle surgiu em 1950, com a exposição na Maison 

de la Pensée Française, reduto de intelectuais e artistas comunistas em Paris 

(EDELFIELD, 1992, p. 418). A crítica foi encabeçada por André Lejard (apud 

MATISSE, 1972, p. 263), em 1951: “A arte deve ter um conteúdo religioso ou 

espiritual? Ela não basta a si mesma? Pode-se dizer que a pintura moderna, por 

exemplo, deve ser uma arte de deleite?” Daí Matisse (1972, p. 257-259) explicar o 

motivo do tratamento diferenciado do Chemin, com o qual se identificou no nível 

patético, envolvendo a questão subjacente da autonomia da arte frente a um 

pretenso engajamento religioso, recusado por ele. 

Pathos e anacronismo 
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Ao penetrar no domínio do patético, Matisse teria aderido não à iconografia cristã 

quanto a seus tipos ou configurações, mas ao que concerne à condição humana, 

fundante desta religião marcada pela identificação com o drama de Cristo. Daí o 

contraste do painel com a leveza da capela, cuja polaridade exalta o caráter 

dionisíaco da paixão do artista8 diante da espacialidade da Chapelle. A angulosidade 

das formas e o “espírito diferente” do Chemin, que parecem se contrapor à sua 

poética, contrasta com as suaves linhas presentes na capela. Daí a hipótese de que 

a transfiguração do artista diante da obra está relacionada ao pathos e ao 

anacronismo, no sintomatal deslocamento do sujeito-artista provocado pelas 

diferentes temporalidades, irredutíveis a um programa iconográfico ou a uma rede 

transtextual, mas seria consistente com a noção de participação, numa abordagem 

que ultrapassa a panofskyana. 

Matisse pressupôs criar uma cadeia interpretativa mediante a constituição das 

relações entre os elementos transtextuais, reportados à sua obra e à história da arte, 

envolvendo deliberadamente o anacronismo. Mas este anacronismo animado pela 

vitalidade das origens das imagens que permanecem vivas na memória individual e 

coletiva. Trata-se, portanto, da noção de uma personificação de gestos significativos, 

aludidas por cada Estação no próprio nexo forma/conteúdo do Chemin, e não de 

uma questão de tipificação das personagens da Paixão, que remeteria a uma cadeia 

interpretativa linear característica da abordagem panofskyana, fundada pela 

primazia do regime que compreende a mimesis como fundamento das Artes Visuais. 

Daí se propor que haveria no jogo do Chemin com a capela, a sobrevivência de 

fórmulas de pathos9 que, transformadas ao longo da história, passaram a se 

manifestar mediante novos expedientes poéticos em Matisse, por meio do 

deslocamento da figuração para uma lógica indicial, “sinalética” (PUGLIESE, 2013a, 

p. 267). 

Assim, pode-se compreender que o painel teria catalisado a última virada de seu 

processo poético, em uma síntese de elementos endóginos e exógenos a ele, 

manifesto em toda a Chapelle, cujo branco, como espaço mallarmaico, coloca o 

desenho em tensão circulatória com a força cromática dos vitrais. Daí a declaração 

de Matisse poder ser assumida como um convite para a imersão na capela, 

envolvendo a obra como discurso e o discurso do artista sobre a obra. Destarte, 
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compreende-se que o pathos exacerbado do Chemin teria atraído a crítica à 

Chapelle devido à imaterialidade das suas relações espaciais, cromáticas, 

transtextuais, à complexidade temporal envolvida e do caráter patético do templo, 

concentrado no painel, transformando-a não apenas em um espaço expositivo e 

imersivo, como em um espaço participativo. 

 

 

Notas 
1 O cloisonnisme surgiu como expediente técnico que envolvia a utilização de contornos negros que 
enclausuravam campos de cor planos, nos anos 1880, com o Simbolismo, a partir do japonismo e de elementos 
estruturais do cloisonné merovíngio e dos vitrais góticos. Paul Gauguin logo o transformaria em conceito, ao 
compreender suas implicações composicionais. O cloisonnisme permitia a substituição da relação figura/fundo 
em hipotaxe (segregação de planos) pela parataxe (justaposição) sem uma hierarquização formal ou conteudista 
tradicional (PUGLIESE, 2013b, p. 3910). 
2 Esta virada é protagonizada pelo La Danse (1931-33) da Fundação Barnes, Marion, Pensilvânia, que já 
anteciparia o conceito de instalação, devido à especificidade de sua relação com a arquitetura (HUCHET, 2012, 
p. 42). 
3 Modo de escrita grega arcaica na qual a sequência de cada linha era realizada na linha seguinte invertendo sua 
ordem como um arado que percorre o campo (PUGLIESE, 2013a, p. 192). 
4 Matisse se baseou no livro de Paul Claudel Le Chemin de la Croix (1911), com as respectivas denominações: 
1ª Estação: Jésus est condamné à mort; 2ª: Jésus est chargé de sa croix; 3ª: Jésus tombe pour la première fois; 
4ª: Jésus rencontre sa mère; 5ª : Simon porte la croix de Jésus; 6ª: Véronique essuie le visage de Jésus; 7ª: 
Jésus tombe pour la deuxième fois; 8ª: Jésus rencontre les femmes de Jésuralem; 9ª: Jésus tombe pour la 
troisième fois; 10ª: Jésus est dépouillé de ses vêtements; 11ª: Jésus est cloué sur la croix; 12ª: Jésus meurt sur 
la croix; 13ª: Jésus est deposé de la croix, le coté ouvert; 14ª: Jésus est mis au tombeau. 
5 A compilação La Chapelle de Vence (MATISSE et al., 1993) e a análise iconográfica de Marie-Thérèse Séligny 
e Zia Mirabdolbaghi (2001) fundamentaram as fontes iconográficas mencionadas. 
6 Esta fotografia é um indício de que haveria tanto uma impregnação passiva do modelo (Bois, 1999, p. 25), 
quanto uma impregnação passiva da própria composição. 
7 Esta gravura ilustra o livro Poésies (1932), de Stéphane Mallarmé, que se celebrizou por Un coup de dés 
jamais n’abolira le hasard (1897), que desconstruiu a rima e a organização formal da tradição da poesia 
ocidental, relacionando visualmente as palavras com o papel, desrespeitando os conceitos gráficos então 
vigentes. Daí o conceito de espaço mallarmaico impactar as Artes Visuais devido à transgressão das relações 
convencionais entre figura e fundo, convocados a participar da obra. 
8 Não se pode ignorar o estado cada vez mais precário da saúde do artista ao longo da construção da Chapelle, 
devido ao câncer que o levaria à morte em 1954. 
9 Esta noção se refere ao conceito das Pathosformeln como gestos intensos, condensados, que poderiam ser 
reconhecidos tanto na obra de arte quanto nos códigos gestuais de uma sociedade, que reportam à 
sobrevivência da mimetização da reação fóbica contra ameaças exteriores no encontro original do homem com 
seu meio, desenvolvido por Aby Warburg (1999, p. 279-280), ao identificar “fórmulas emotivas” antigas no 
Quattrocento. 
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