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A COR DA VIDA QUE DESENHA A ARTE 

 

“Todos nós nascemos loucos. Alguns permanecem.” 

Samuel Beckett 

 

 Merleau-Ponty, em um trabalho investigativo, tenta elucidar a turva e já muito 

pensada relação entre o artista e a obra, entre a vida e a arte. Como, em uma dialética, 

esses dois pontos são fundamentais para o entendimento do sujeito. Como o próprio 

objeto define o sujeito e como essa relação é fundamental para entendimento da obra 

de Cezanne. Ao tempo que o filme Fausto, de Sokúrov, é em si essa definição dialética, 

tanto na contrução narrativa, com base na obra de Goethe, quanto na sua construção 

visual e trabalho de filmagem e fotografia. Alguns pontos de contatos podem ser 

percebidos entre essas duas obras. 

 O primeiro ponto de contato entre estas duas obras é o objeto de estudo. No 

caso de Merleau-Ponty, o artista estudado é Cezanne. Este fez parte do movimento 

impressionista nas artes, definido pela percepção do agora, tendo a cor e a luz como 

protagonistas, não apenas o desenho. O filme Fausto pode ser considerado um filme 

impressionista, se pensado em sua estética. A distorções das imagens causadas pelo 

uso de lentes diferenciadas para filmagem tenta buscar algo próximo a curvatura do 

olho humano. A predominância de tons verdes e escuros e trabalhos de luzes de maior 

contraste acabam definindo a imagem pela cor, aspecto sempre presente nas obras 

impressionistas. 

 O segundo ponto de contato é a narrativa. Tanto na vida de Cezanne, como de 

Fausto, personagem principal da obra de Goethe, encontramos a relação entre as 

características esquizóides e como isso é um ponto de definição da narrativa de suas 

vidas e obras. A obra de Cezanne só pode ser entendida em sua totalidade com a 



observação do contexto da vida do artista, peça que é fundamental na concepção de 

seus quadros impressionistas. No caso de Fausto, encontramos um personagem que 

lida com o lado “mágico” ou “esotérico” e que isso fundamenta a sua própria narrativa, 

bem como sua relação com conceitos básicos da existência humana, como vida, morte 

e a própria natureza humana. 

 É interessante notar que ambos personagens tem suas narrativas construídas 

com grande influência da metafísica, da religião. Desde o medo da vida e da morte que 

Cezanne adquiriu ao entrar em contato mais aprofundado com as práticas religiosas, 

até as leituras e os rituais executados por Fausto em busca de novas significações para 

a finitude da vida. Em ambos os casos, temos a religão como pêndulo do entendimento 

do conceito de vida. 

 Por fim, o entendimento de loucura, tanto por Merleau-Ponty  e Sokúrov, não 

vem como um desmistificador ou uma negação da mesma, mas como elemento 

constituinte dos sujeitos e de suas ações no mundo, dos artistas e da suas obras, das 

cores e dos desenhos delimitados por elas. 

 


