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RESUMO 
Filippo de Pisis (1896-1956) pintou por décadas naturezas-mortas sobre a praia como 
identidade metafísica particular. O artista que participou da proposta de De Chirico na 
década de 1910 é tido como um dos nomes mais importantes do Novencento na Itália, mas 
pouco se sabe sobre ele fora de seu país, mesmo com obras integrando acervos de museus 
como o Centre Pompidou, o Musée de la Ville de Paris, a Pinacoteca di Brera, os Museus do 
Vaticano, o Masp e o MAC USP. Suas composições seguem quase sempre o mesmo 
modelo: um arranjo em primeiro plano de conchas, frutos, vegetais, crustáceos e/ou outros 
elementos inanimados sobre a areia e, em segundo plano, o mar, o horizonte e o céu 
aberto. Entre os dois planos, o pintor insere não raramente uma figura humana solitária 
contemplativa, entendida aqui como elemento de memento mori. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Filippo de Pisis; Pintura Metafísica; Natureza-morta. 
 
 
SOMMAIRE 
Filippo de Pisis (1896-1956) a peint pendant plusiers décennies des natures-mortes sur la 
plage comme identité métaphysique particuière. L’artiste qui a participé de la proposition de 
De Chirico est consideré comme un des noms plus importantes du Novecento en Italie, mais 
on sait peu en dehors de son pays, même avec des œuvres en intégrant des musées 
comme le Centre Pompidou, le Musée de la Ville de Paris, la Pinacoteca di Brera, les 
Musées Vaticans, le Masp e le MAC USP. Ses compositions suivent presque toujours le 
même modèle: un arrangement en premier plan de coquillages, fruits, legumes, crustacés 
et/ou autres elements inanimés sur la sable et, au fond, la mer, l’horizont et le ciel ouvert. 
Entre les deux plans, le peintre insère pas rarement une figure humaine solitaire, entendue 
ici comme memento mori. 
 
MOTS-CLÉS 
Filippo de Pisis; Peinture Métaphysique; Nature Morte. 
 

 

 



 

 
PINA, Raisa Ramos de. A figura humana como metáfora do tempo na natureza-morta de Filippo de Pisis, 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.1493-1506. 

1494 

A operação depisisiana 
As naturezas-mortas sobre a praia de Filippo de Pisis são uma armadilha metafísica 

de constante deslocamento do sujeito. O observador, ao olhar a tela pela primeira 

vez, vislumbra a paisagem com seu horizonte infinito, mas ao ler o título da obra, 

confunde-se: não se trata de uma paisagem, mas de uma natureza-morta. Os olhos 

voltam-se novamente para o quadro à procura da cena de elementos inanimados: 

conchas, frutos, vegetais, livros, flores, crustáceos sobre a areia. Esses elementos, 

com exceção das conchas, peixes e outros elementos típicos do mar, foram 

deslocados de seu ambiente natural para habitar a praia e causar estranheza em 

quem observa. Ramos de alho-poró deitados na areia, cachos de uva, estátuas, 

conchas gigantes, jarros de flores etc. Ocupando um ambiente que não lhes seria 

natural – a praia – a natureza-morta de Filippo de Pisis opera na intenção de revelar 

o invisível posto que o visível, sozinho, é uma incógnita. 

Na irresolução visual daquela cena de natureza-morta, os olhos de quem observa 

voltam-se novamente para a paisagem, à procura de respostas. É nesse movimento 

do olhar, entre paisagem e natureza-morta e, depois, entre natureza-morta e 

paisagem, que se funda o deslocamento do sujeito na metafísica depisisiana, criado 

a partir da tensão entre gêneros pictóricos na intenção de se revelar o invisível, de 

ordem metafísica, simbólica. 

A natureza-morta é um gênero tradicionalmente carregado de simbologia. As 

pinturas do século XVII da região dos Países Baixos celebravam o excedente 

agrícola, o luxo do mercantilismo já avançado, a riqueza da Holanda recém-

independente, o interesse intelectual das cortes pelos registros botânicos, os nobres 

gabinetes de curiosidades repletos de objetos catalogados, mas também continham 

uma forte crítica à fortuna e à vaidade. Com a inserção de elementos simbólicos de 

memento mori – relógios, ampulhetas, crânios –, as naturezas-mortas faziam 

lembrar que o tempo humano é finito e que ele passa para todos sobre a Terra. 

Apesar de Berger (2011) alertar para o cuidado de não analisar o conceito de 

vanitas sempre como memento mori, na pintura de De Pisis, a natureza-morta é de 

fato uma lembrança da morte. Não há lagarta devorando folhas como símbolo da 

avareza e da corrupção, há apenas morte: conchas, frutos, vegetais, moluscos, 

crustáceos aguardando a própria podridão. A lembrança de morte à espreita na 
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pintura do italiano, entretanto, não é acompanhada do peso dramático catequético 

como era no século XVII: não há intenção eclesiástica de fazer o ser humano temer 

a morte e o juízo final, quando todos os pecados mundanos seriam avaliados por um 

Deus rigoroso. Filippo de Pisis, nascido no fim do século XIX, vivenciou uma 

sociedade pós-teologia natural, baseada em um Deus pacífico e em comunhão com 

sua criação. Esta análise só pode ser ratificada e empregada na leitura das pinturas 

de De Pisis a partir da paisagem praiana de fundo e de seus invisíveis. 

A presença frequente da praia tem algo a revelar e a inserção usual da figura 

humana entre gêneros pictóricos direciona a análise fundada nos princípios da 

contemplação do litoral, algo que também só se firmou como hábito social a partir da 

segunda metade do século XIX, pós-teologia natural (CORBIN, 1989). A natureza 

selvagem e desconhecida não mais era motivo de pavor, mas vista como um 

espetáculo divino. Antiga casa de monstros e seres mitológicos, o mar agora remetia 

à beleza do infinito (BAUDELAIRE, 1920) e à grandiosidade de Deus (CORBIN, 

1989); contempla-se o infinito contemplando-se o mar que toca o horizonte aberto. A 

partir do pensamento de Michel Collot (1988), do horizonte como uma pulsação da 

existência, percebe-se que mar e horizonte cooperam na mesma equação que 

resulta na ideia de uma existência infinita, algo que só é possível no plano espiritual. 

Como De Pisis foi criado em uma tradição católica italiana, pode-se pensar nessa 

existência infinita como uma referência à promessa cristã da vida eterna. 

O céu – “a casa de Deus” – aparece frequentemente nas telas de De Pisis com 

tamanho destaque que parece querer atrair o observador para si, em um movimento 

de ascensão assim como a Virgem Maria foi levada aos céus nas cúpulas de 

Antonio da Correggio ou como Remedios, a Bela ascendeu em Cem Anos de 

Solidão. A morte, desconhecida, não mais assusta: é vista como porta de entrada 

para a vida eterna prometida por um Deus amoroso. Não haveria sofrimento, 

tragédia, enfermidade ou qualquer outra coisa negativa: a morte seria um voo bonito 

para o céu, como mostra tanto a cena de Correggio quanto a cena de García 

Márquez. 

“Tudo decai com a morte. A morte é a última fronteira de todas as coisas” está 

escrito no verso do retrato de Jane-Loyse Tissier, de Barthel Bruyn, o Velho 



 

 
PINA, Raisa Ramos de. A figura humana como metáfora do tempo na natureza-morta de Filippo de Pisis, 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.1493-1506. 

1496 

(SCHNEIDER, 1999, p. 77). Em De Pisis, nada decai com a morte, mas transcende; 

a morte não é a última fronteira das coisas, pelo contrário, uma passagem para a 

eternidade ilimitada. Dessa forma, a tensão entre natureza-morta e paisagem 

(natureza-viva) na obra de De Pisis, modifica a ideia por trás do conceito de 

memento mori: a lembrança da morte é a lembrança de vida eterna, não do castigo 

divino ou do apelo ao desapego mundano.  

O italiano era católico, místico e esotérico; transitou constantemente entre a tradição 

e a novidade. Em suas telas, essa movimentação contínua entre dicotomias aparece 

na tensão entre gêneros pictóricos. Apesar de carregarem a natureza-morta em 

seus títulos, mas trazerem a paisagem como destaque imagético, as telas de De 

Pisis não são nem natureza-morta nem paisagem: são os dois em constante 

operação e diálogo. O hibridismo faz parte da essência do artista, mas não apenas: 

faz parte da história dos gêneros pictóricos também.  

Para além da bibliografia existente que explica o fenômeno do Século de Ouro da 

natureza-morta a partir de questões socioeconômicas, políticas, religiosas, 

científicas etc., pode-se acrescentar uma outra leitura: o que aconteceu no século 

XVII se mostrou um purismo pontual dos gêneros. Os elementos inanimados 

empregados antes como acessórios e coadjuvantes das telas, ocuparam no século 

XVII a posição de protagonistas de uma cena de um único ator, inaugurada por uma 

virada meta-pictórica, uma tomada de consciência da pintura que se voltou para si 

mesma (STOICHITA, 1999). Depois, com o romantismo e as vanguardas, outros 

elementos foram acrescentados ao gênero e seu purismo novamente se desfez, 

mas não totalmente. Não voltou a ser mero acessório, mas passou a dividir a cena 

com mais atores em mesmo nível de importância, sejam eles outros gêneros ou a 

própria experimentação estética. 

Como Ferrari (2000) analisou a natureza-morta depisisiana como “o infinitamente 

pequeno” e a paisagem como “o infinitamente grande”, o artista diz com suas obras 

que a vida mundana é pequena demais quando comparada à eternidade da vida 

espiritual. A morte é uma passagem. Filippo de Pisis chegou a escrever no artigo La 

cosiddetta Arte Metafísica que “Uma pintura verdadeiramente bela (...) sempre 
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conduz ao além, à vida após a morte”. Suas obras, seus interesses e seu discurso 

apontam para o pós-morte. 

A tensão entre gêneros pictóricos nas naturezas-mortas sobre a praia de Filippo de 

Pisis, amparadas nos elementos metafísicos peculiarem do artista, aponta para a 

ideia da morte como “o início da vida”. A figura humana solitária e contemplativa que 

por vezes também é inserida entre a composição de natureza-morta e a natureza-

viva de fundo é percebida aqui como um elemento chave dessa tensão. Entre vida e 

morte, há a própria condição humana que aguarda seu tempo chegar ao fim. 

Acompanhada apenas de sua sombra marcada, esta figura é uma metáfora do 

tempo. O tempo caminha, assim como a figura humana de De Pisis. 

O dilema do tempo é uma característica em comum aos pintores metafísicos 

italianos: está presente em De Chirico e em Morandi. Apesar de ter assumido um 

afastamento da Escola Metafísica, a metafísica nunca se afastou de Filippo de Pisis. 

Por mais que as estéticas entre esses três pintores sejam diferentes, eles podem ser 

aproximados pela ordem metafísica da pintura, uma pintura que mais esconde do 

que revela e se propõe a ser um enigma a ser decifrado. O invisível oculto em De 

Chirico e em Morandi aponta para a solidão, o abandono, o isolamento, que também 

aparecem nas naturezas-mortas de De Pisis, porém com uma proposta de resolução 

que evoca a paz e a tranquilidade eternas. 

A figura humana e os ponteiros do relógio 
As naturezas-mortas de Filippo de Pisis trazem com recorrência uma paisagem 

praiana ao fundo que pode ser analisada a partir de três elementos principais: o mar, 

o horizonte e o céu. Existe, entretanto, um quarto elemento que por vezes figura no 

meio da tensão entre gêneros pictóricos, visto que, quando aparece, é inserido entre 

a natureza-morta e a paisagem. Trata-se de uma figura humana solitária que 

contempla todos esses elementos praianos: observa com tranquilidade o horizonte 

aberto e a imensidão azul do céu e do mar. Essa figura contemplativa, apesar de 

solitária, é acompanhada apenas de sua sombra comprida e marcada.  

Em Natura Morta con la Frutta e il Bicchiere (1927), por exemplo, percebe-se este 

elemento depisisiano: em primeiro plano, sobre o que parece ser o parapeito de uma 

janela em madeira, uma travessa retangular com um arranjo de frutas (maçãs, 
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laranja, banana e uvas) e um copo cheio pela metade com um suco vermelho ou 

vinho. A moldura da janela é larga, cabem com folga esses elementos de natureza-

morta sobre ela. A paisagem externa, vista em segundo plano na pintura, é uma 

praia estática: não há movimento de ondas do mar, não há confusões cromáticas no 

céu que poderiam representar ventos e nuvens em deslocamento, não há outros 

elementos inanimados sobre a areia. Para além da natureza-morta e da paisagem, a 

única figura existente é a do contemplador à beira-mar, posicionado no meio da faixa 

de areia, à direita da tela. Dele, não há detalhes: De Pisis o representou como um 

traço marrom vertical, perpendicular à areia. O único detalhe dessa figura que se vê 

é sua sombra marcada, da mesma cor do corpo do contemplador e praticamente do 

mesmo tamanho.  

 
Filippo de Pisis (1896-1956) 

Natura Morta con la Frutta e il Bicchiere, 1927 
Óleo sobre tela, 32 x 40 cm 

Coleção privada 
 

Essa sombra não está de acordo com as sombras dos elementos de natureza-

morta, que aparecem menores e em outra direção, também não está de acordo com 

a luz do dia que o pintor escolheu para compor a cena. O céu está claro e iluminado 

como se o sol estivesse alto, como se o dia ainda tivesse longas horas pela frente 

antes de a noite chegar; a sombra comprida e marcada, por sua vez, diagonal à 

linha do horizonte, revela um sol de fim de tarde, sol baixo, preparando-se para se 

pôr. A sombra do contemplador difere-se e se destoa do restante da composição, é 

uma sombra peculiar, inserida ali propositalmente em desobediência ao tempo 
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pictórico. É uma sombra fantasiosa, não é real, como se habitasse um tempo 

diferente da composição de natureza-morta. Em conjunto com o ser humano que a 

projeta na areia, a sombra e seu dono formam o que parecem ser dois ponteiros de 

um relógio, como se marcassem o tempo que sempre passa e sempre chega para o 

homem. 

 

 

Filippo de Pisis (1896-1956) 
Marina Metafísica, 1927 

Óleo sobre tela, 33 x 46 cm 
Coleção privada. 

 

A mesma estrutura composicional está presente em Natura Morta Marina con 

Conchiglie, Natura Morta con Gamberi e Conchiglie, Natura Morta Marina con gli 

Scampi, La Grande Conchiglia, Natura Morta Marina, Natura Morta Marina con 

Grande Conchiglia, Natura Morta Marina con Pesci e diversas outras pinturas do 

artista. Em Marina Metafísica (1927), um conjunto de quatro conchas empilhadas 

sobre a areia está posicionado em primeiro plano, de modo central. A areia é 

extensa, com uma larga faixa bege rajada de tons mais escuros – marrons, pretos e 

ocres. A praia revela-se ao fundo, com duas linhas azuis estreitas no limite superior 

do quadro: uma mais escura, o mar; e outra, o céu sem nuvens. Detalhes em branco 

anunciam ondas a quebrar no litoral. Entre esses dois planos, lá está a figura 

humana bem marcada em cinza escuro, quase preto. Novamente, não há muitos 

detalhes sobre ela, apenas o traço retilíneo perpendicular à areia, acompanhado de 

outro traço tão marcado quanto, representando a sobra do contemplador. Os dois 

traços mais uma vez criam um ângulo similar a de ponteiros de relógio, como se 
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marcassem uma hora exata. A sombra da figura diverge das sombras das conchas, 

nenhuma está no mesmo sentido que aquela, e apesar de todas as manchas ocres 

na areia, o contemplador está posicionado exatamente em uma parte livre de 

qualquer interferência: a areia ali é quase branca, iluminada, destacando a presença 

humana com sua sombra: os dois ponteiros de um relógio solar. 

Apesar de estática, esse ser contemplador está em movimento lento – ele não 

habita ali, não há casas ao redor, não está sentado; sua posição ereta e o vazio da 

praia indicam que aquela figura é passageira, é um caminhante que anda devagar 

apreciando a paisagem litorânea. Para Frédéric Gros (2009), a caminhada ideal 

deve ser lenta porque só a vagareza permite uma contemplação satisfatória. Gros 

define a caminhada como errância, o maior exercício de liberdade humana. Por ela, 

o ser humano escapa da rotina, das regras da sociedade administrada, das tarefas e 

obrigações, mas não escapa de uma coisa: do tempo que passa lento para todos. 

 

Filippo de Pisis (1896-1056) 
Porri sulla Spiaggia, 1928 

Óleo sobre cartão, 44,5 x 53 cm 
Galleria d’Arte Moderna Farsetti, Prato. 

 

A presença da figura humana contemplativa nas pinturas de De Pisis parece ser 

uma metáfora do tempo: apesar de momentos em que aparenta não se mover, está 

em constante movimento, mesmo que lento. O tempo nunca cessa de caminhar. Em 

Porri sulla Spiaggia (1928), os ponteiros do relógio estão evidentes. Novamente, a 

sombra do contemplador é distorcida pelo pintor: comprida, só seria possível em um 
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sol baixo de fim de tarde ou início da manhã, luzes diferentes do tom claro de sol a 

pino do céu sem nuvens da pintura. O enquadramento da praia na tela emana luz: o 

céu está limpo, o azul do mar destaca-se no horizonte, a areia amarela reflete os 

raios do sol que não aparece na composição. No meio do quadro, o relógio 

marcando as horas: o contemplador, desta vez em branco, e sua sombra cinza. Em 

primeiro plano, dois ramos de alho-poró: a natureza-morta arranjada sobre a areia, 

protegida do sol pelo o que parece ser um pedaço de madeira, que escurece um 

pouco a cena dos vegetais, mas não apresenta sombra marcada como a do 

contemplador. Esse material marrom ocupa mais de um quarto da tela e, mesmo 

assim, não tem sombra, o que ratifica a ideia de que a sombra do contemplador é 

inserida para além de uma questão de verossimilhança. 

 

Filippo de Pisis (1896-1956) 
Natura Morta con la Lepre, 1926 

Óleo sobre tela, 70 x 100 cm 
Coleção privada 

 

O mesmo acontece em Natura Morta con la Lepre (1926). Nela, a composição de 

natureza-morta apresenta elementos ainda mais inusitados para o ambiente praiano 

do que as outras pinturas do artista: verduras dividem espaço com uma lebre morta 

manchada de sangue e uma bolsa amarela, numa apropriação dos elementos de 

vanitas típicos do século XVII. O animal morto é seu significado evidente, a morte; a 

bolsa é uma substituição moderna às moedas de ouro e joias que faziam parte das 

composições tradicionais holandesas. A morte faz lembrar que, da vida mundana, 

tudo é vaidade e nenhuma riqueza será levada para o além-morte. Nas pinturas do 

século XVII, um outro elemento era frequente para se enfatizar a transitoriedade da 
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vida: o relógio ou a ampulheta. Nesta obra de De Pisis, a alusão ao tempo finito está 

presente na figura humana que contempla a paisagem: uma figura retilínea com sua 

sombra comprida, como se contassem as horas. A menção ao tempo incessante é 

uma referência à vida humana perecível. O tempo chega para todos e nada de valor 

material se leva para a outra vida. Essa “outra vida” também está presente na obra 

através da paisagem: o infinito, a eternidade divina, a vida que está por vir. 

 

Conciliação com o divino 
Para além de elemento de memento mori nas composições de Filippo de Pisis, a 

figura humana localizada entre natureza-morta e paisagem carrega consigo a 

representação da reconciliação do homem com o divino a partir de sua atividade de 

contemplação da praia. Alain Corbin (1989) relata que a contemplação do mar e o 

desejo de se estar na praia são atividades recentes da humanidade, algo que 

começou a se desenvolver especificamente a partir de 1750 e se consolidou como 

parte da rotina social em 1840. Filippo de Pisis nasceria pouco mais de meio-século 

depois.  

A exegese bíblica, a cultura literária e estética inspirada nos autores 
antigos, a ciência médica, ela também parcialmente inspirada na 
Antiguidade, e a experiência dos grandes navegadores da aurora dos 
tempos modernos alimentam, no século XVII, uma série de discursos 
e práticas do mar e de suas praias; elas geram comportamentos cuja 
configuração constitui um fenômeno histórico. (CORBIN, 1989, p. 
301). 

Esse fenômeno duraria até a segunda metade do século XIX e começaria a ser 

modificado a partir, principalmente, do pensamento advindo da teologia natural, que 

fratura os sistemas populares de apreciação da natureza e assinala uma transição 

para mundo vivo e harmonioso (CORBIN, 1989). Até então, o mar e o horizonte 

ilimitado eram vistos com temor. Se a mitologia narrava estórias de figuras inumanas 

e monstros mágicos que habitavam os oceanos, criando um imaginário popular 

baseado no medo, os discursos cristãos ratificaram esse sistema a partir de suas 

próprias narrativas fantásticas: primeiramente, não havia mar no jardim do Éden e, 

portanto, não havia nada relativo ao litoral para que Adão o nomeasse/naturalizasse; 

depois, veio o dilúvio como ira divina – Deus pune com o mar. 
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As grandes navegações da Idade Moderna não alteraram de imediato as fantasias 

do medo que acompanhavam a vida marítima, pelo contrário. Corbin (1989) conta 

que a população que embarcava nos navios ficava em silêncio fúnebre no momento 

em que a terra era perdida de vista e que a única coisa ao alcance dos olhos era 

mar, horizonte e céu. As náuseas provenientes do balanço das embarcações 

contribuíam para a ideia de que a vida em alto-mar poderia ser perigosa, assim 

como as doenças que se proliferavam entre os navegantes. Depois de meses no 

mar, pessoas desembarcavam com escorbuto, micoses, piolhos, doenças venéreas 

e outras contaminações; os próprios habitantes da beira-mar eram vistos como 

pessoas repulsivas. 

O século XVII, entretanto, vislumbra os balbucios de um novo pensamento, a 

teologia natural, que de início influenciou alguns poetas franceses a falarem sobre “o 

prazer da praia”, como Antoine Girard de Saint-Amant, apesar da ainda forte 

permanência do imaginário bíblico e da visão virgiliana. Saint-Amant, por exemplo, ia 

à praia meditar sobre o dilúvio, observar os limites impostos por Deus e imaginar o 

terror do mar apocalíptico, mas tudo isso era feito com um primeiro despertar de 

uma contemplação prazerosa.  

Ele confessa ficar sentado por horas a fio no alto da falésia, 
contemplando o horizonte, escutando o estranho grito que as 
gaivotas lançam no vazio. Depois, desce à praia e passeia 
longamente; o passeio serve de trampolim à meditação, permite a 
coleta de conchas. O espelho das águas calmas e as ilusões que 
provoca, a versatilidade do oceano, o fascinam. (CORBIN, 1989, p. 
31) 

A figura humana de De Pisis se equivaleria ao poeta Saint-Amant: ela vai à praia 

contemplar o horizonte, escutar os pássaros, passear longamente pela orla do mar, 

refletir sobre o poder divino e coletar conchas. A atividade contemplativa à beira-

mar, que só se consolida como hábito social a partir da segunda metade do século 

XIX, está em um contexto em que a elite se conforma com o que não pode controlar, 

conforma-se com a imensidão incompreensível do horizonte, com a força das ondas, 

com as águas incontáveis dos oceanos; “situa-se no ponto de articulação de uma 

concepção estóica da vida moral e da visão cristã que incita a fazer da meditação 

solidária a figura terrestre da beatitude celeste” (CORBIN, 1989, p. 32). A praia, 
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portanto, torna-se um lugar de meditação e contemplação estoicista como forma de 

entrar em comunhão com o divino. A teologia natural 

implicava a crença em misteriosas correspondências entre o mundo 
físico e o mundo espiritual, entre o humano e o divino, entre o 
homem – o microcosmos – e o universo – o macrocosmos. 
Constituído por uma rede de analogias, o mundo exterior ainda não 
era visto, antes de tudo, como um enigma a resolver pela 
observação, nem como um conjunto de forças a ser dominado pelo 
saber científico. (CORBIN, 1989, p. 34.) 

Esse novo tipo de pensamento transforma a visão do mundo natural desconhecido 

como atemorizante em um espetáculo divino, a manifestação de Deus. A teologia 

natural começa a resolver alguns medos marítimos. Os monstros dos mares não 

seriam mais criaturas de terror, mas a prova da grandiosidade e criatividade divinas. 

O medo se transforma em deslumbramento diante das riquezas do mar, e é esse 

deslumbre que está presente nas pinturas de De Pisis com a inserção da figura 

humana contemplativa.  

Dessa forma, ao representar um ser humano singular na praia, o pintor italiano 

insere não apenas a presença simples deste ser, mas evidencia a contemplação 

humana do espetáculo natural, um espetáculo divino. A contemplação ali é 

prazerosa, demorada. O contemplador observa o além-mar com desejo pelo 

horizonte, como se quisesse invadir a paisagem e vice-versa. Ao contemplar a praia 

sem nenhuma interferência em seu campo de visão, o que o observador representa 

é uma comunhão com o espetáculo de Deus. O contemplador admira e deseja a 

eternidade divina, algo que só vai alcançar com a morte, realização do seu tempo 

finito, tempo este representado pela própria figura retilínea e sua sombra, que 

formam os ponteiros do relógio da vida. 

O contemplador das naturezas-mortas de Filippo de Pisis é, portanto, representação 

da própria condição humana, da vida terrena que não tarda a acabar, localizada – na 

concepção esotérico-cristão do artista – entre morte (a natureza-morta) e vida (a 

paisagem), vislumbrando a eternidade prometida por Deus. Como a condição 

humana tem como princípio fundamental a transitoriedade da vida, a figura do 

contemplador faz o elemento memento mori da obra, mas um memento mori 

também modificado pela tensão metafísica entre natureza-morta e paisagem. Pela 

contemplação calma da paisagem, a morte não é mais temida, assim como o mar 
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também não é mais motivo de pavor: a morte é vista com admiração, uma 

possibilidade de ascensão e transcendência, de comunhão com o divino. A 

lembrança de que a morte chegará a qualquer momento e o conforto da promessa 

de eternidade pós-morte são as potências que a figura humana carrega consigo nas 

pinturas de Filippo de Pisis. 
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