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Balneário da Marinha, óleo sobre tela, 1907.

E

ugène Fredrik
Jansson (1862-1915)
foi um pintor sueco
conhecido por criar
um estilo de pintura
com origem escandinava e que
refletisse o espírito de sua terra
natal. Historiadores o colocam
ou como simbolista ou como
romântico nacionalista, mas
Jansson foi além.

Riddarfjärden, Estocolmo:
Amanhecer sobre o estuário,
óleo sobre tela, 1899.

Seus pais pertenciam à classe trabalhadora e passaram por algumas
dificuldades financeiras, mas queriam o melhor para seus filhos, Eugène
e seu irmão mais novo, Adrian. Eugène foi para a Escola Alemã em
Estocolmo e teve aulas de piano. Um ataque de escarlatina aos quatorze
anos causou-lhe problemas crônicos de visão, audição e renais, que o
levaram a morar com a família por toda sua vida.
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Jansson estudou com Edvard Perséus, um pintor que dirigia uma escola
de arte particular em Estocolmo, e o ajudou na produção de retratos
e naturezas-mortas. Nessa época, conheceu os pintores suecos Karl
Nordström e Johan Axel Gustaf Acke, que podem ter direcionado seu
olhar para a cidade ao seu redor – Södermalm, ao sul de Estocolmo,
que se tornou sua principal temática.
Em 1881, foi aceito na escola de antiguidades da Real Academia
Sueca de Artes, mas não teve os meios para seguir a maioria de seus
contemporâneos a Paris para estudos posteriores e deixou a instituição
no ano seguinte. Em 1885, seus colegas que retornavam da França
estabeleceram o Konstnars Forbundet, uma associação de artistas, críticos
radicais das instituições tradicionais, que acabou conhecida como “Os
Oponentes”. Jansson entrou para esse grupo secessionista que apostava
na pintura ao ar livre em 1886 e se comprometeu como membro do
conselho.
A partir de 1893, Jansson experimentou um novo estilo de pintura
em que predominavam tons azuis e pretos sombrios em pastel ou
pinceladas cruzadas à óleo – e o fizeram ser chamado de blåmålaren, “o
pintor azul”. Foi caminhando para uma simplificação e semi-abstração
e, no final de seu “período azul”, pouco mais do que as luzes das ruas e
seus reflexos nas águas da baía de Riddarfjärden podiam ser discernidos
da massa de azul da tela. Algumas de suas paisagens noturnas, intituladas
Nocturnes, foram em referência a Chopin, seu músico favorito.
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Garotos na praia, óleo sobre tela, s.d.
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Autorretrato, óleo
sobre tela, 1901.

Sua primeira viagem fora dos países nórdicos foi em 1900 – finalmente para
Paris –, quando já se consolidava como pintor e sua situação econômica
começava a melhorar. Em 1901, visitou Itália e Alemanha, onde teve a
oportunidade de estudar as pinturas que admirava de Edvard Munch na
coleção de Ernest Thiel.
Depois de 1904, quando já havia exaurido suas visões de Estocolmo,
Jansson parou de participar de exposições e por três anos se isolou. Como
visitava frequentemente o balneário para nadar e cuidar de sua frágil saúde,
acabou encontrando uma nova inspiração: homens nus se banhando e se
exercitando.
Em 1907, causou grande alvoroço ao revelar a primeira de sua grande
série de temas figurativos masculinos. A perspectiva e a proporção foram
sacrificadas e um grande senso de movimento e atividade foi introduzido.
Jansson retratou os corpos musculosos e a água turbulenta com pinceladas
caligráficas, e com uma soberba riqueza de impasto e exuberância de cores
luminosas, mostrando forte influência da obra expressionista de Munch.

Casa de banho, óleo sobre tela, s.d.

Mergulho no balneário,
óleo sobre tela, 1911.
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Seu autorretrato de 1910 (óleo
sobre tela, ao lado) tinha o objetivo
de questionar os papéis tradicionais
de gênero em uma época em que a
homossexualidade eram proibida por
lei (e permaneceu assim na Suécia
até 1944). Jansson e muitos de seus
contemporâneos usaram a figura do
dândi* para retratar uma feminilidade
na figura masculina.

* Dândi é um termo usado para
designar o homem de bom gosto estético,
que não necessariamente pertencia à
nobreza e ocupava a maior parte do seu
tempo em atividades lúdicas e ociosas.
Por dar um enorme valor à aparência
estética, era considerado fútil e, em alguns
casos, excessivamente feminino – o que
revela a natureza machista do termo.
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Muitos historiadores e críticos de
arte evitaram desenvolver uma
leitura homoerótica da fase final da
arte de Jansson, colocando essas
pinturas como uma resposta ao culto
do corpo, do exercício e da nudez
ao ar livre celebrada pela crença
nietzschiana da natureza como
fonte de energia primordial para a
humanidade (na Suécia, essa filosofia
ficou conhecida como vitalismo). Foi
com essa abordagem que recebeu
permissão para trabalhar em um
estúdio temporário dentro da casa
de banho da Marinha sueca em
Skeppsholmen, onde pode estudar os
marinheiros mergulhando e tomando
banho na piscina, bem como seus
camaradas nus e vestidos de pé ou
descansando ao sol à beira da piscina.

Óleos sobre tela de jovens sentados, s.d.

Óleos sobre tela de atletas, 1912.
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Acima, óleos sobre tela com
ginastas nas argolas (I e II), 1915.
Abaixo, óleos sobre telas com
levantadores de pesos com as
duas mãos (I e II) e com uma
mão só, todas entre 1913 e 1914.
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Falo em Foco

Um AVC tirou a vida de Jansson em 1915 e
seu irmão Adrian queimou várias evidências*
de que Eugène era homossexual, porém,
acredita-se que ele seja o primeiro pintor
gay sueco. Detalhe: Adrian também era gay
e visto como recluso e misantropo, bem
como seu irmão.
É possível enxergar o papel de Jansson
como um observador solitário que, afetado
por questões de saúde e de aceitação de
sua sexualidade, não participa do mundo: só
lhe restou retratar o que via de sua janela
ou o seu desejo à distância. É no contraste
dessas fases e das cores empregadas que
os sentimentos mais profundos podem ser
encontrados, contrapondo-se a uma vida
simples e aparentemente monótona. 8=D
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* Por exemplo, cartas para Knut Hyman (um modelo da
obra acima, Jovem homem nu) que conheceu na casa de
banho da Marinha e chegou a morar com ele no estúdio
até 1912.
Surfando ondas, óleo sobre tela, s.d.

Jogando a rede, óleo sobre tela de Suzanne Valadon, 1914.

