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Wilhelm von Gloeden
1856-1931
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Terra de Fogo, c. 1895. Uma
das imagens mais famosas e
republicadas de Von Gloeden,
onde é possível ver o Vesúvio de
Posillipo (Nápoles) a partir do
terraço de Villa Barbaja, usado pelo
fotógrafo e seu primo Wilhelm
von Pluschow. O fundo do Vesúvio
foi fortemente retocado, quase
repintado, no negativo de vidro.

F

ilho de um oficial* que morreu
quando ainda era uma criança,
Wilhelm Iwan Friederich August
von Gloeden (1856-1931) foi criado
no norte da Alemanha por sua
mãe, que se casou posteriormente com um
político conservador e jornalista, amigo do
kaiser Wilhelm I. Terminado o colégio da elite
prussiana,Von Gloeden estudou História da
Arte na Universidade de Rostock, mas logo
depois abandonou o curso para estudar
pintura em Weimar.

Autorretrato, 1891.

52

Em 1878, com 22 anos, mudou-se para Itália com
a esperança de obter a cura para a tuberculose
que contraíra e o deixara um ano acamado
em um sanatório polonês. Esteve primeiro em
Nápoles, onde encontrou seu primo “Guglielmo”
Plüschow**, antes de seguir em definitivo para
Taormina, uma pequena cidade litorânea da
Sicília com antigas ruínas gregas. Ao conseguir
restabelecer sua saúde, passou a chamar a cidade
de “Paraíso na Terra”.

* O passado de Von Gloeden é considerado um mistério. Embora alegasse ser um Barão
de Mecklemburgo, os herdeiros aristocratas da família Gloeden sempre insistiram que
essa pessoa não existia nos registros: o baronato teria se extinguido em 1885 com a morte do Barão Falko von Gloeden. Acredita-se que Wilhelm fosse filho do engenheiro florestal Carl Hermann Gloeden (1820-1862) e sua esposa Charlotte Maassen (1824-1901).

** Wilhelm von “Guglielmo” Plüschow
(1852-1930) foi um fotógrafo alemão que se
mudou para a Itália e ficou conhecido pelas
fotografias de garotos nus em Nápoles.Teve
problemas com a lei por ser gay – chegou
a passar oito meses na prisão por “sedução de menores” –, mas seus méritos artísticos foram reconhecidos. Geralmente, é
considerado inferior a Von Gloeden, devido
à pouca preocupação com a iluminação e
algumas poses estranhas de seus modelos.
O músico (Retrato de Guglielmo Plüschow),
foto de Von Gloeden, c. 1890.

Maravilhado pelas paisagens sicilianas e sobretudo pela beleza selvagem e
bruta dos jovens camponeses,Von Gloeden se iniciou na fotografia, ajudado
por seu primo, pelo prefeito da cidade – o pintor Otto Geleng – e pelos
fotógrafos locais, Giovanni Crupi e Giuseppe Bruno. No início, ele vendeu
cartões postais com paisagens, monumentos e pessoas, mas, dois anos
depois,Von Gloeden já era famoso na região com suas fotos de meninos
seminus com coroas de flores ou ânforas, inspiradas no ideal da Arcádia, o
paraíso da Antiguidade Clássica.

As formas gregas me atraíam, assim como os
descendentes em tons de bronze dos antigos
helenos.Tentei ressuscitar a velha e clássica
vida em imagens... Os modelos geralmente
continuavam alegres, levemente vestidos e à
vontade ao ar livre, acompanhando as flautas
e as conversas animadas.
Von Gloeden em 1898.

Nu reclinado ao lado de vaso, s.d.
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Nu masculina com vasos, s.d.
Fauno, c. 1898.
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Acima: Dois meninos nus,
um segurando um tirso e o
outro usando uma bandana
(c. 1880) e Dois jovens nus
(c. 1890).
Abaixo: Retrato de dois
meninos nus em um
caminho de jardim (c. 1900)
e As três graças (c. 1900).

Sem o objetivo de servir ou para registro documental ou de guia
para pinturas – como os exercícios de Muybridge e Eakins, por
exemplo –, as fotografias de Von Gloeden foram consideradas os
primeiros nus masculinos com objetivo artístico puro e simples.
Fotos nas quais meninos com idades entre 10 e 20 anos e,
ocasionalmente, homens mais velhos, estavam totalmente nus e que,
devido ao contato visual ou físico eram mais sugestivos sexualmente,
eram comercializados entre amigos íntimos do fotógrafo ou de
forma clandestina. Contudo, não havia qualquer pornografia explícita.
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Dois jovens à porta, c. 1890.

Acima: Dois jovens em uma coluna (c. 1900) e Dois jovens conversando acompanhados por um menino (s.d.).
Abaixo: Lutadores (c. 1885).
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Acima: Dois jovens nus (c. 1890) e Dois jovens segurando vasos gregos (c. 1900).
Abaixo: Jovens sicilianos nus (c. 1890).
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Caino, 1902.

A falência de seu padrasto por conta de um
escândalo político, fez com que Von Gloeden
perdesse seu suporte financeiro e precisasse ser
ajudado pela população local. Foi quando seu
amigo de infância e grande admirador, o GrãoDuque Friedrich Franz III de MecklemburgoSchwerin, começou a comprar suas fotos como
forma de ajuda. O colecionador também enviou
uma câmera especial que melhorou a qualidade
dos resultados e o fez buscar uma forma de
profissionalização de seu trabalho fotográfico.
Com o tempo, voltou a receber visitas da realeza
(o Rei Eduardo VII da Inglaterra e o rei Alfonso
XIII da Espanha), de nobres comerciantes (o
industrial do aço, Frederich Alfred Krupp),
fotógrafos e celebridades (o escritor Oscar
Wilde e o compositor Richard Strauss).
Dois jovens na praia, c. 1890.
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A excelente fotografia de Von Gloeden era
publicada em revistas (como a National
Geographic) e aparecia em exposições de Arte
internacionais (Londres, Cairo, Nice, Filadélfia,
Berlim, etc.), uma vez que se tornou referência
na fotografia ao ar livre com uso de filtros e
transparências; inclusive, em 1899, a Sociedade
Fotográfica de Berlim o convidou para palestrar
sobre o tema*. Seu olhar neoclássico para o nu
masculino foi também revolucionário, bem como
a maquiagem corporal especial (uma mistura de
leite, azeite e glicerina) que usava para destacar a
iluminação e reduzir manchas na pele.

* Vale lembrar que a primeira fotografia
foi reconhecida em 1826, pouco mais de
60 anos antes do trabalho de Von Gloeden, ou seja, tudo relativo ao universo
fotográfico era considerado inovador.
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Dois homens nus no litoral, c. 1895.
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Acima: Garotos napolitanos ao mar (c. 1895) e Dois jovens nus ao mar (c. 1890).
Abaixo: Homens nus no jardim (c. 1890) e Jovem nu e coluna (c. 1890).

Acima: Dois jovens nus na pedra (c. 1885) e Garotos napolitanos à beira-mar (c. 1880).
Abaixo: Três jovens nus (c. 1890) e Dois meninos nus, um com ânfora e o outro com coroa de flores de maracujá (c. 1895).
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Apesar da atmosfera homofóbica da época,
acredita-se que os habitantes toleravam
as fotografias – e as orgias que viravam a
madrugada – de Von Gloeden porque ele
pagava os modelos e dava os devidos créditos
a eles. O dinheiro permitiu que muitos jovens
iniciassem negócios, adquirissem barcos para
seus sustentos, ou buscassem educação na
cidade. Muitas famílias taorminesas devem seu
atual nível de prosperidade a um avô ou tio-avô
que foi modelo de Von Gloeden. Além disso,
suas fotografias da paisagem local e o registro
documental dos danos causados pelo

terremoto
de 1908 em Messina ajudaram a popularizar o
turismo na Sicília.
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Acima: Nu masculino acadêmico, c. 1895.
Ao lado: Dois garotos nus em Villa Barbaja, Nápoles, c. 1890.
Abaixo: Um jovem nu de Abruzzo, c. 1890.
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Homem nu com cajado e crucifixo, c. 1885.

Jovem nu deitado, 1899.
Encantador de serpente, c. 1890.
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Com a entrada da Itália na Primeira Guerra
Mundial,Von Gloeden viu-se obrigado a deixar
a casa que vivia com sua irmã Sofia e seu
assistente Pancrazio Buciuni (Il Moro)*. Muitos
de seus modelos perderam a vida durante
a guerra e sua utopia arcadiana perdeu o
encanto, fazendo com que a procura por seus
trabalhos reduzisse. Regressou a Taormina
após a guerra e se manteve produtivo.
Il Moro herdou mais de 3.000 fotografias
tiradas pelo fotógrafo, quando este veio
a falecer em Taormina. Ele as mantinha
guardadas como lembrança e se recusava a
vendê-las. Todavia, a maioria se perdeu quando,
em 1936, a polícia de Mussolini destruiu mais
de 2.500 fotografias e negativos e prendeu
Il Moro sob alegação de pornografia – que
conseguiu reverter com um discurso sobre
o entendimento da Arte. O trabalho de Von
Gloeden foi redescoberto na década de 1970
e nunca mais esquecido. 8=D
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* A história de Pancrazio Buciuni está
atrelada a de Von Gloeden. Com 14 anos
foi contratado para ser um dos serviçais
da mansão do barão. De pele escura e
olhos grandes, foi chamado por Wilhelm
de Il Moro, “O Mouro” e caiu em suas
graças e afetos. O rapaz cuidava pessoalmente da saúde do fotógrafo e organizava os encontros noturnos com jovens
locais. Os laços eram tão estreitos que,
mesmo na falência, Il Moro permaneceu
ao lado de Von Gloeden e, afastados durante a guerra, o rapaz manteve os pertences do fotógrafo organizados.

