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RESUMO 
No presente artigo comento a fundação do Museu Camille Claudel, instituição dedicada à 
escultora francesa Camille Claudel, inaugurada em março deste ano. Além da gênese desse 
Museu e sua provável influência sobre a imagem predominante da artista na historiografia 
da arte, discuto sobre a trajetória de suas obras no Museu Rodin, local que até então 
abrigava o mais importante conjunto de obras da escultora.  
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ABSTRACT   
In this article I comment on the founding of the Camille Claudel Museum, an institution 
dedicated to the French sculptor Camille Claudel, whose inauguration is scheduled for March 
this year. Besides the genesis of this Museum and its probable influence on the predominant 
image of the artist in the historiography of art, I discuss a little about the trajectory of her 
works at the Rodin Museum, site that until then housed the most important set of works of 
the sculptress. 
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Inaugurado em 27 de março de 2017, na pequena cidade de Nogent-Sur-Seine, o 

Museu Camille Claudel virou notícia no mundo todo. Contando com pouco mais de 

vinte obras da artista, a instituição e todo o burburinho acerca de sua abertura nos 

intriga tanto no que se refere às condições de sua fundação quanto nos rumos que 

tomará, de que forma contribuirá para uma narrativa diferente sobre a escultora – 

mais pelo viés de sua produção do que por sua trágica história pessoal.   

Ao nos referirmos a Camille Claudel (1868–1943), é comum apresentá-la a partir de 

seu relacionamento com o também escultor francês Auguste Rodin (1840–1917) 

mesmo hoje, passadas tantas pesquisas dedicadas à artista, pelas mais diferentes 

abordagens. A ênfase dada à sua vida pessoal mesmo nas bibliografias que 

parecem lhe fazer mais justiça foi tema central de meu trabalho de conclusão de 

curso no Bacharelado em História da Arte (UFRGS, 2015) e por meio da qual 

identifiquei que a imagem de Camille Claudel que resiste até a atualidade é, em 

síntese, a de amante, aprendiz e musa de Rodin. Os estudos feministas 

despontados principalmente a partir dos anos 1970 contribuíram com diversas 

indagações no que diz respeito ao espaço das mulheres nas artes visuais, assim, 

artistas como Camille Claudel, ofuscadas por suas biografias, passaram a ser 

revisitadas, tornando-se objeto de pesquisas mais aprofundadas. Apesar disso, a 

escultora continua sofrendo a escassez de abordagens mais voltadas para sua 

produção ou mesmo para sua contribuição como artista mulher em seu contexto 

histórico. Se compararmos com outras artistas mais ocultadas ao longo da história 

da arte, falar de Claudel pode parecer desnecessário, visto que ela de fato, tem 

recebido cada vez mais atenção. Mas lançarmos um olhar crítico para as biografias 

e filmes1 dedicados a ela, podemos notar que o espaço reservado à sua produção 

artística em relação ao que é dado à sua vida privada é bem menor. Em alguns 

casos – Claudel é um entre inúmeros exemplos – a ideia de revelar artistas 

mulheres pode levar a um resultado tão equivocado quanto não fazê-lo. 

A temática dos acervos e das instituições têm sido bastante incorporada aos estudos 

feministas. Um recente levantamento realizado pela revista ArtNews em 20162 

revela números preocupantes, mesmo quando se referem a mulheres na arte 

contemporânea. O estudo mostra que entre 2007 e 2014, apenas 16% das 

exposições individuais exibidas no Centre Georges Pompidou foram de artistas 
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mulheres. Nos Estados Unidos, os números são um pouco melhores, mas seguem 

desiguais. Analisando o mesmo período, somente 29% das exposições individuais 

realizadas no Whitney Museum, era de artistas mulheres. No ano 2000, o 

Guggenheim não apresentou absolutamente nenhuma mostra individual de artistas 

mulheres. O coletivo de arte Guerrilla Girls, engajado nessa questão, já realizou 

diversos levantamentos nesse sentido. Em um deles, realizado entre 2004 e 2005, 

as ativistas questionam se as mulheres devem estar nuas para entrarem no 

Metropolitan Museum, já que as mulheres representam apenas 5% dos artistas 

presentes na seção de arte moderna, porém, 85% dos nus são femininos. Em outro 

cartaz, de 1985, elas questionam quantas exposições individuais de artistas 

mulheres aconteceram em Museus de Nova Iorque (Guggenheim, Metropolitan, 

Modern e Whitney). Quando atualizados em 2015, essa realidade mudou muito 

pouco, como podemos verificar na imagem a seguir. (Figura 1). 

 

Figura 1 
Guerrilla Girls, 1985–2015 

Fonte: sítio virtual Guerrilla Girls 

 

Esses dados podem ser considerados apenas a ponta de um iceberg, já que o baixo 

número de exposições de artistas mulheres pode ser devido à uma provável baixa 

quantidade de obras de mulheres nos acervos dessas instituições. Porém, mais do 

que estabelecer uma relação entre causa e consequência, é preciso compreender a 

complexidade desse ciclo. Se observarmos a ausência das mulheres nas seleções 

dos grandes livros de História da Arte que abordam até o período moderno, 

podemos entender esse problema tanto como fundador, quanto como produto dessa 

quantidade inferior de obras e de exposições de artistas mulheres. Perpassado por 

todas essas questões, o exemplo de Camille Claudel convida a um estudo 

aprofundado, já que o maior e mais importante conjunto de obras de sua autoria 
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encontrava-se, até então, no Museu Rodin e essa relação entre as obras e o local é 

decisiva para a imagem que temos da artista.  

Camille Claudel no Museu Rodin  

É importante resgatar aqui um pouco da história do Museu Rodin, a fim de 

compreender como foi criada a coleção de obras de Camille Claudel – pouco mais 

de 30 obras3, incluindo estudos, – e o quanto isso influencia na imagem de da artista 

fortemente reproduzida até hoje. Conhecido também como Hôtel Biron, o Museu se 

situa nessa construção de arquitetura neoclássica, construída entre 1727 e 1732, 

por Abraham Pyrene de Moras (1686-1732). Em seus primórdios, esse edifício já foi 

propriedade particular, funcionou como espaço de locação para eventos, festas e 

concertos. Quando arrendado para a Igreja, Biron serviu de sede para uma escola 

para meninas. Os famosos jardins do Museu Rodin, que hoje abrigam obras 

monumentais do artista, já foram horta, pomar, pastagens, no século XIX. O edifício 

foi colocado à venda no início dos anos 1900 e, enquanto não encontravam um 

comprador, renomados artistas ocuparam os espaços como inquilinos, entre eles 

Jean Cocteau (1889–1963), Henri Matisse (1869–1954) e a escultora Clara Westhoff 

(1878–1954), que teria sido a primeira artista a comentar sobre o espaço com Rodin, 

de acordo com a página do Museu.  

Abreviando a cronologia, em 1908 o escultor aluga quatro quartos no piso térreo e 

instala algumas obras de grande porte no jardim. Em 1911, ele passa a ocupar toda 

a propriedade, mesmo ano em que o edifício foi vendido ao Governo Francês, com a 

finalidade de receber departamentos públicos. Porém, Rodin continuou ocupando o 

local, até que em 1916, em uma Assembléia Nacional, o Governo decide aceitar seu 

pedido, datado do final de 1909, no qual ele se comprometia a doar suas obras 

recebendo em troca a garantia de poder residir no local até sua morte.  

Eu dou ao Estado todas as minhas obras em gesso, mármore, 
bronze e pedra, e meus desenhos, bem como a coleção de 
antiguidades que eu tive tanto prazer em reunir para a educação e 
formação de artistas e trabalhadores. E peço ao Estado que 
mantenha todas essas coleções no Hôtel Biron, que será o Museu 
Rodin, reservando-me o direito de residir ali toda a minha vida. 
(RODIN, 2014, p. 258) 
 

Véronique Mattiussi, que traçou a trajetória das obras de Camille Claudel no Museu 

Rodin para o catálogo da exposição Camille Claudel: Au Miroir D´Un Art Nouveau 

(Roubaix, La Piscine, 2015), comenta que, em 1914, Mathias Morhardt (1863–1939), 
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apreciador do trabalho de ambos os escultores e primeiro crítico a escrever sobre a 

obra de Camille Claudel, teria proposto a Rodin que dedicasse uma sala especial 

para as obras da artista, antes mesmo da inauguração do espaço como Museu, o 

que ocorreria somente em 1919. A carta enviada por Morhardt evidencia sua 

preocupação com o destino das obras da artista, em posse de diferentes 

colecionadores, inclusive ele.  

Gostaria de saber se você concorda com a ideia de reservar um 
quarto no Hôtel Biron para a obra de Camille Claudel”, ele sugeriu, 
então, ao mestre, em 1914. Nós reuniremos lá tudo o que ela nos 
deixou. Escusado dizer que, de minha parte, ficaria feliz em dar 
espontaneamente o que eu conservei dela. Tenho certeza de que 
nossos amigos Fenaille, Peytel, etc., farão o mesmo. E será um belo 
museu, digno de vizinhança com o seu. Você não concorda? 
(MORHARDT, 2014, p. 258) 
 

A construção do espaço acabou por não se concretizar devido às dificuldades já 

apontadas por Rodin, em sua resposta ao amigo:  

Quanto ao Hôtel Biron, nada está acabado ainda. A intenção de ficar 
com quaisquer esculturas da Srta. Say [pseudônimo fonético do C de 
Camille Claudel] me dá grande prazer. Este lugar é pequeno e eu 
não sei como vamos fazer com os quartos. Teria de fazer algumas 
reformas, para ela e para mim. Mas qualquer que seja a proporção e 
se isso for concluído, ela terá seu lugar. (RODIN, 2014, p. 258) 

Esse espaço dedicado à Camille Claudel foi conceitualmente criticado por Reiné-

Marie Paris, neta de Paul Claudel (1868–1955), irmão de Camille, na biografia que 

escreveu sobre a escultora, em 1988, especificamente no capítulo em que comenta 

a respeito da resistência da imagem e da produção da artista no período em que 

escreveu. De acordo com a autora, Rodin teria aceitado a proposta sem resistência, 

não como prova de respeito a ela, mas como reafirmação de uma autoridade quase 

paternal, ficando responsável pela guarda das obras da “filha adotiva” (PARIS, 1988, 

p. 222)4 Assim, Paris já nos alertava para o risco de uma coleção de Camille Claudel 

dentro do Museu Rodin, na relação de dependência que isso fatalmente sugeriria. 

Ao invés do tom de homenagem – provável intenção de Mathias Morhardt – para 

Reiné-Marie Paris, esta seria apenas mais uma tentativa de fortalecer e deixar mais 

evidente a relação hierárquica entre os dois artistas.  

De acordo Mattiussi, em 1949, Paul Claudel teria reivindicado que o Museu Rodin 

realizasse uma retrospectiva com obras de Camille Claudel. Tal pedido teria sido a 
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realização tardia de seu desejo de homenagear a irmã, falecida em 1943. Segundo a 

autora, ele idealizara uma exposição poucos meses depois da morte da artista, mas 

teria renunciado à ideia. O ressentimento de Paul Claudel com Rodin, demonstrado 

em inúmeros episódios, fazia desse pedido tão improvável que não poderia ser 

recusado. A exposição inaugurou em novembro de 1951, com ótima repercussão da 

crítica de arte local da época. Ao final da mostra, já em 1952, como forma de 

retribuir à dedicação empreendida na realização do projeto, Paul Claudel doou ao 

Museu Rodin quatro obras da irmã: o grupo em bronze de A Idade Madura (1898), 

Figura 2; o grupo em gesso de Idade Madura, em sua primeira versão, (1895), 

Figura 3. O Vertumme et Pommone (1905), Figura 4 e Clotho (1893), Figura 5, 

solicitando como contrapartida apenas a garantia tanto de conservação como de 

exibição das esculturas.  

 

Figura 2 
Camille Claudel (1868–1943) 

A Idade Madura (1899) 
Bronze, 120 x 181,2 x 73 cm 

Museu Rodin, Paris  
 

  

Figura 3 
Camille Claudel (1868–1943) 

A Idade Madura (1895, primeira versão) 



 

 

 
COSTA, Ana Priscila. O Museu Camille Claudel: apontamentos sobre acervos, instituições e a imagem das artistas 
mulheres, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais 
do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.3433-3447. 

3439 

Gesso,  87 x 99,5 x 52,5 cm 
Museu Rodin, Paris  

 

 

Figura 4 
Camille Claudel (1868–1943) 

Vertuno e Pomona (1905 
Mármore,  95 x 82 x 40 cm 

Museu Rodin, Paris  

 

 
Figura 5 

Camille Claudel (1868–1943) 
Clotho (1893) 

Gesso,  89,9 x 49,3 x 43 cm 
Museu Rodin, Paris 

 

A autora comenta que essas doações não só deram origem à coleção de obras de 

Claudel, como também inauguraram o interesse do Museu Rodin em estabelecer 
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uma política de aquisições e doações. Ela constrói uma genealogia dessa coleção, 

iniciada por volta de 1960, contando como as obras chegaram até esse acervo e 

trazendo informações como data e os valores envolvidos nas negociações. A 

coleção inclui também algumas correspondências entre Claudel e Rodin, obtidas por 

doações.  

O Museu Rodin já realizou quatro exposições individuais de Camille Claudel: uma 

em 1951, com 40 obras; outra em 1984, contando com 59 obras; uma terceira em 

1991, com 80 esculturas, 19 pinturas e desenhos; a última, em 2007–2008, com 93 

trabalhos no total5. De acordo com o texto da exposição, seria uma retrospectiva 

para finalmente ver esculturas de Camille Claudel de forma mais 

independentemente de Rodin:  

Esta retrospectiva lança uma nova luz sobre a carreira artística, pontuada 
por obras-primas, de uma artista que é atualmente mais conhecida pela sua 
vida privada do que as suas próprias criações. Depois de ter sido julgado 
por um longo tempo em referência a Rodin, a arte de Camille Claudel é 
agora considerada como profundamente original, intensa e radiante em seu 
próprio direito. O objetivo desta exposição é examinar o trabalho desta 
artista livre de espírito fora do contexto de seu caso de amor com Rodin.

6
 

 

Conforme o catálogo raisonné de Camille Claudel (2005), há no total 108 obras, 

sendo 80 esculturas e o restante, desenhos, gravuras e pinturas. Além dessas, 

constam ainda 13 obras classificadas como “não localizadas” e 5 que seriam “novas 

atribuições”. Parte considerável desses trabalhos encontra-se distribuído em 

coleções particulares, mas poucos em instituições renomadas. Em Paris, por 

exemplo, além do Museu Rodin, há somente duas obras suas no Museu D' Orsay. 

Dessa forma, apesar de a ideia da sala dedicada à escultora jamais tenha se 

concretizado, o respeitável acervo de obras de Camille Claudel no Museu Rodin não 

pode ser ignorado.    

O Museu Camille Claudel 

O Museu Camille Claudel abriu ao público oficialmente no dia 26 de março de 2017, 

na cidade de Nogent-Sur-Seine, com notável repercussão na imprensa internacional, 

sob a curadoria de Cécile Bertran. Podemos nos perguntar “por que Nogent-Sur 

Seine?”, afinal, a última cidade em que Camille Claudel viveu e trabalhou foi Paris. 

Há duas respostas possíveis para essa questão. A primeira delas é o fato de a 

família Claudel ter residido na cidade entre 1876 e 1879, durante a adolescência da 
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artista. Foi nessa cidade que ela teve seu primeiro mestre, Alfred Boucher (1850–

1934), importante escultor, nascido em Nogent-Sur-Seine e peça-chave da mudança 

dos Claudel para Paris, no intuito de que a jovem escultora tivesse alguma chance 

de seguir com sua carreira. Além dele, nasceram nessa cidade outros dois 

escultores importantes: Joseph Marius Ramus (1805–1888) e Paul Dubois (1829–

1934) que, além de escultor, foi diretor da Escola Superior de Belas Artes de Paris, 

entre 1878 e 1905.  

Françoise Magny, então curadora de patrimônio na fase do projeto do museu, 

comenta a respeito das motivações para sua fundação no texto para o catálogo da 

exposição no museu La Piscine. De primeira, já descobrimos que a instituição não 

será propriamente fundada, mas reformulada. O Museu Boucher – Dubois (Figura 

6), dedicado à escultura e construído em 1902, com mais de 400 obras em acervo, 

passaria por uma reformulação, conceitual e física, passando a se chamar Museu 

Camille Claudel. A autora justifica isso que ela chama de “presença privilegiada de 

Camille em Nogent-Sur-Seine” (2014, p. 270), pelo fato de que sua história andava 

junto à história do museu e porque foi nessa cidade que a artista teve suas primeiras 

lições de escultura, com modestos doze anos.  

 

Figura 6 
Vista do Museu Boucher-Dubois. 

Fonte: sítio virtual da Prefeitura de Nogent-Sur Seine 
 

A idealização do museu teria começado em 2008, com a aquisição de duas 

significativas coleções: a maior, de Reine-Marie Paris e a segunda mais importante, 

que pertencia a seu amigo, Phillipe Cressent. Além delas, a instituição adquiriu a 

obra Perseu e Medusa (189?-1905), com ajuda do Fundo Nacional Francês, do 

patrocínio de algumas empresas e do apoio da Associação Camille Claudel. Nesse 
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mesmo ano, a prefeitura da cidade manifestou o interesse de comprar a casa onde a 

família Claudel viveu durante seus anos de residência na cidade. Com uma 

construção anexa à casa dos Claudel, depois de diversas instâncias de aprovação 

desde 2009, o Museu Camille Claudel (Figura 7) finalmente teve sua obra inciada 

em 2013. 

De acordo com o sítio virtual do museu, o projeto da nova construção é de autoria de 

Adelfo Scaranello, que o imaginou como “um farol visível de dia como de noite”. O 

edifício possui três pavimentos, com grandes janelas e com um material de 

revestimento típico da cidade, semelhante ao que reveste as casas no entorno, 

deixando claro o quanto a construção aposta na identidade local. 

 

Figura 7 
Vista obra Museu Camille Claudel (2013 – 2015) 

Fonte: sítio virtual Museu Camille Claudel 
 

Françoise Magny defende que havia por parte do conselho da instituição um forte 

interesse de revisitar a obra de Camille Claudel, colocando-a em contexto com 

outros três grandes escultores. A autora reitera as dificuldades enfrentadas por 

Claudel, em decorrência da formação em escultura ser destinada a homens, pela 

resistência física exigida, pelo material envolvido, sobretudo naquele período de 

encomendas monumentais por parte do Estado, quase sempre para coleções 

públicas, de circuito bastante restrito, onde as mulheres raramente podiam se inserir. 

Como prováveis razões para seu esquecimento pela História da Arte, ela não 

descarta a relação passional e conflituosa com Rodin e comenta a comenta o a 

partir da produção, por entender que Camille Claudel se desenvolveu muito como 

artista no ateliê, junto do mestre.  
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A recente abertura do museu (Figura 8) nos propõe inúmeras reflexões e coloca 

algumas questões em conflito. Em um primeiro momento, podemos pensar 

unicamente no que isso significa para a memória de Camille Claudel. Ter esse 

espaço dedicado a ela que representa um novo olhar à sua produção, um esforço de 

contextualizá-la com seus outros pares e não somente com Rodin. É inegável que 

temos aqui um divisor de águas. Entretanto, fica claro também uma estratégia de 

renovação ao vincularem esse museu histórico de escultura ao nome de Camille 

Claudel, destituindo os homenageados até então, em uma manobra estranha, para 

dizer o mínimo. Mais do que uma revisão à sua obra, trata-se também de uma 

reavaliação da própria instituição, que provavelmente se deparou com a 

necessidade de revisitar suas referências na escultura. Fica claro que houve aqui 

uma apropriação, um posicionamento – que pode ser de interesse, estritamente – da 

instituição com relação à Camille Claudel, que tem sido foco de inúmeras pesquisas 

por sua representatividade quando se discute o lugar das mulheres na história da 

arte. Há uma atualidade, um frescor nessa temática que torna essa combinação 

extremamente interessante para o museu. Além disso, é preciso levar em conta o 

que a mudança significa para Nogent-Sur-Seine, visto que a instituição se coloca 

como estratégia de visibilidade para Camille Claudel, mas a escultora retribui da 

mesma forma, colocando uma cidade em evidência. O museu reflete mais do que 

um projeto cultural, mas um projeto também econômico e turístico. 

 

Figura 8 
Vista da fachada do Museu Camille Claudel.  

Projeto: Arq. Adelfo Scaranello 
Fonte: sítio virtual Museu Camille Claudel 

 

Outra questão que merece nossa atenção é que, apesar da importância 

dessa instituição na construção de uma nova abordagem de Camille Claudel, 

devemos ter cuidado ao depositar no museu toda essa responsabilidade. Convém 
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nos perguntarmos se seu papel aqui é oficializar a legitimidade da artista ou, antes, 

contribuir para uma mudança de discurso. Quero dizer, é um museu próprio que 

assegura ao artista seu lugar na história da arte? Ao que parece, as instituições 

funcionam mais como fatores fundadores de legitimidade do que propriamente como 

uma chancela da relevância do artista.   

Na ocasião da estreia do museu, as reverberações da notícia mostram que 

há muito o que refletir com relação à imagem de Camille Claudel. Os jornais 

garantem que a instituição seria o resgate de “décadas de obscuridade” (Figura 9), 

sua “saída da sombra de Rodin” (Figura 10), mas mesmo assim, precisam referir-se 

a ela como “Rodin´s Mistress” para tornar a matéria mais atrativa, o que enfraquece 

um pouco o otimismo.  

 

Figura 9 
Reportagem sobre inauguração do Museu Camille Claudel 

Fonte: Jornal The Guardian (online) 

 

 

Figura 10 
Reportagem sobre inauguração do Museu Camille Claudel 

Fonte: Jornal The Art Newspaper (online) 
 

Apesar das críticas necessárias, o Museu Camille Claudel deve contribuir muito para 

uma abordagem mais voltada para sua produção e não para a redutora associação 

direta à sua biografia, como costuma ocorrer com freqüência. Constituindo um dos 

maiores acervos de obras da artista – cerca de 20 trabalhos7 – e levando seu nome, 
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o museu já é bastante simbólico, visto que o Museu Rodin deixa de ser destino 

destino exclusivo para visitantes que queiram apreciar uma coleção significativa de 

obras de Camille Claudel.  
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Notas  

                                                           
1
 Biografias: Camille Claudel, 1864–1943, de Reine-Marie Paris, publicado na França, em 1984. Camille Claudel, 

A Life, de Odile Ayral-Clause, lançado em 2002. Filmes: Camille Camille Claudel. Dir.: Bruno Nuytten. França, 
1988. 164 min. DVD; Camille Claudel 1915; Dir.: Bruno Dumont. França, 2013, 96 minutos. 
2
 REILLY, Maura. Taking the measure of sexism facts figures and fixes. Disponível em: < http://www.artnews.com 

>. Acesso em 20 de janeiro de 2016. 
3
 De acordo com o levantamento quantitativo no sítio virtual do Museu Rodin. 

4
 Essa e as demais traduções de textos que nas referências se encontram em inglês ou em francês são de 

tradução da autora. 
5
 De acordo com levantamento de exposições realizado para o catálogo da exposição Camille Claudel, Au Miroir 

d´Un Art Nouveau, referenciado ao final deste artigo.   
6
 Fragmento do texto de divulgação da exposição retrospectiva de Camille Claudel no Museu Rodin, em 2008. 

Disponível em: <http://musee-rodin.fr>. Acesso em 15 de junho de 2017  
7
 Quantidade de obras de acordo com o catálogo da exposição Camille Claudel: Au Miriur D´Um Art Nouveau 

(2014). No sítio virtual do museu ainda não há uma catalogação dos trabalhos em acervo.     
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