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TERCEIRO RELATO CRÍTICO 

 

“Uma obra de arte tem um significado diferente conforme a época em que é examinada. Devemos nos 

acantonar em nossa época e considerar a obra de arte com a nova sensibilidade ardente de hoje? Ou 

devemos estudar a época que a viu nascer, inseri-la em seu tempo e vê-la com os mesmos meios do 

período considerado e dentro de um contexto de criações paralelas (literatura, música) de modo a 

compreender o que essa obra significava ao nascer e o que ela trouxe a seus contemporâneos? 

Evidentemente, se examinamos a obra de arte do ponto de vista de seu nascimento perdemos uma parte 

do prazer de sua atual existência e de sua influência moderna. A cada época, uma obra de arte 

proporciona ao homem um prazer que provém da comunhão entre a obra e aquele que a contempla. Se o 

espectador renuncia à sua própria qualidade para se identificar com a qualidade espiritual dos que viviam 

na época em que foi criada a obra em questão, ele se empobrece e prejudica a plenitude de seu prazer - 

mais ou menos como o homem que, com um ciúme retrospectivo, fica revirando o passado da mulher 

amada”. 

 

Henri Matisse (Matisse, 1952)i 

 

 

 

Henri Matisse, ícone fauvista, pode nos ajudar a compreender, ou pelo menos nos escusar 

de não compreender, uma obra de arte como Fausto (2011) de Sokurov. Para começar a 

entender a obra, precisamos buscar referências não tão óbvias ou claras durante o filme. 

 

A primeira, uma referência ao quadro renascentista A Batalha de Issus (1529), de Albretch 

Altdorfer, oferece o tom da paleta de cores da película, o cenário, o tom da história e o 

enquadramento. A pintura é uma tentativa de reencenação da batalha na qual Alexandre, o 

Grande, derrota Dario III da Pérsia. Acima do campo de batalha retratado paira uma tábula 

de madeira com as inscrições da profecia de Daniel sobre o Apocalipse. O close desta 

tábula nos dá, então, o início do filme. E, não apenas isso: todo o filme parece se passar 

dentro das muralhas retratadas na pintura, cercada pelos Alpes, uma vila medieval. 

Ademais, a tábula é o molde de tela do filme que, diferente do convencional formato wide-

screen, foi enquadrado de forma quadrada. 

 

Fausto, de Sokurov, é baseado em obra de mesmo nome de Goethe, contudo difere em 

conteúdo e trajetória da história original. Se a interpretação de Sokurov se passa na Idade 

Média, a história de Goethe remonta ao início do século XIX, em condições econômicas, 

sociais e políticas muito distintas. Entretanto, Sokurov conserva elementos e personagens 

fundamentais, tais como Mefistófoles, Margarete e o obsessivo interesse pela alma humana 

e seu destino. 

 



O close da Batalha de Issus nos leva para o obscuro estúdio do médico Fausto, onde ele 

examina um cadáver em busca de sua alma, sempre se perguntando “onde está?” para os 

diferentes órgãos e partes do corpo. A cena é simples e a indagação um tanto quanto banal, 

afinal, onde está a alma humana? É possível encontra-la em cadáveres? Está próxima do 

coração, do cérebro ou das vísceras? Após a análise, Fausto a dá por inconclusiva. A cena 

lembra Frankenstein e sua criatura, mas a semelhança termina aí.  

 

O filme avança e podemos notar a predominância de tons frios, cores escuras para as 

vestimentas e o aparente tédio de uma vila medieval. Surge, então, uma figura nova: 

Mefistófoles ou, em outros termos, o próprio diabo. Ele se converterá em uma espécie de 

consciência de Fausto, atiçando suas dúvidas e criando novas, além de incentivar atos que, 

do contrário, não seriam cometidos por Fausto. Mefistófoles é uma criatura repugnante 

fisicamente, deformada. Mesmo que não consiga se livrar da companhia de Mefistófoles, o 

diabo torna-se íntimo e constante para o médico. Fausto passa a tratá-lo informalmente, 

pelo pronome du, diferente do tratamento dado aos demais personagens, endereçados por 

Sie. Trata-se de uma diferença sutil, característica do alemão, e que indica que Fausto trata 

Mefistófoles como um igual, ou mesmo inferior em determinados momentos.  

 

Tamanha é a influência de Mefistófoles que ele convence Fausto a vender sua própria alma. 

Neste interím, Fausto apaixona-se pela encarnação da pintura renascentista clássica: 

Margarete: pálida, pura e casta. E é por ela que Fausto cometerá loucuras. Contudo, 

influenciado por Mefistófoles, Fausto mata o irmão de Margarete durante uma briga de bar 

e, apesar dos laços sanguíneos, a consciência da morte do irmão não foi o suficiente para 

afastá-la de Fausto.  

 

O filme segue e encontra seu desfecho: Fausto e Mefistófoles deixam a vila e os muros da 

cidade e vão para o pé dos Alpes. Neste novo cenário, Fausto encontra alguns desafetos 

(mortos, claro) e finalmente derrota Mefistófoles, matando-o. Por fim, Fausto termina por 

vencer o diabo, mas não chega perto de responder seus questionamentos sobre a alma. 

 

Tentar comparar o filme de Sokurov com a obra original de Goethe, com o intuito de 

encontrar o significado da primeira na segunda, não torna a adaptação mais compreensível. 

Muito pelo contrário: talvez a ideia de Sokurov não fosse fazer uma releitura da obra, 

adaptá-la ao nosso tempo, mas apenas utilizá-la para se expressar e criar algo novo. 

Talvez, não se trate de compreender o filme tendo como base o original de Goethe e as 

referências à Altdorfer, mas referências e experiências as quais apenas Sokurov presenciou 

e, portanto, configura-se em algo único. Compreender Fausto, de Sokurov, não se limita a 

juntar as referências, mas, talvez, ver como cada uma influencia o artista e sua obra. 

 

Da mesma forma, talvez também não possamos entender Cézanne. Tentar entendê-lo 

levando em conta o contexto da Belle Époque, Paris, pré-I Guerra Mundial é diferente de 

apenas observar um de seus quadros sem contextualização. Assim, e como apontado por 

Matisse, nosso entendimento e apreciação de obras de arte dependem do contexto no qual 

estamos inseridos e no qual a obra foi feita. Não existe uma interpretação ou percepção 

correta acerca de uma obra, mas o que ela nos desperta subjetivamente. Encarar um 

quadro de Cézanne no MASP é muito diferente de encará-lo no Musée d’Orsay. Ambos são 

museus de arte renomados, com grandes acervos, mas construídos e pensados em 

contextos e propósitos diferentes. Enquanto o MASP é um exemplo, à priori, da 



organicidade de Lina Bo Bardi, o Orsay sintetiza o glamour das gares parisienses do final do 

século XIX. Apesar de possuírem a mesma função, são ambientes completamente distintos, 

mesmo que para fins de exposição tenham sido padronizados. 

 

Assim, o contexto é importante para a percepção subjetiva da obra: nossa reação se altera 

conforme o contexto e nossas experiências, o background. Não há, no entanto, uma única 

maneira correta de interpretar uma obra. O que devemos, portanto, é não nos limitar a 

interpretá-la sob um único contexto, mas fazê-la da forma mais abrangente possível.   

                                                
i
 “Matisse Speaks”, entrevista com Teríade, Art News Annual, n°21, 1952 IN: “MATISSE: Escritos e 
reflexões sobre a arte, pp.129-130 - Cosac Naif, 2007.  


