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Resumo 
 
A arte moderna, entre suas várias tendências e ampla constelação de experiências, no 
limite intencionava questionar e redefinir a própria noção de fato estético. A partir 
desta afirmação, o presente texto pretende refletir e estabelecer relações sobre certos 
fatores históricos, individuais e estéticos que podem delinear a redefinição do espaço 
pictórico do modernista Cícero Dias. Toma-se como caso de estudo algumas de suas 
obras assumindo seu caráter bidimensional  como se a intenção do artista fosse de 
evidenciar que a figura engendra o espaço de representação, tornando-se ela mesma 
essencialmente pintura. 
 
Palavras-chave: arte moderna no Brasil, a Escola de Paris, Cícero Dias, Picasso. 
 
 
Sommaire 
 
L’art moderne en rapportant une succession de faits et d’œuvres, en montrant 
comment réception et création se mêlent indissolublement, permet de ne plus 
concevoir le fait esthétique en tant que style ou absolu, mais en tant que méthode sans 
cesse en redéfinition. En prenant en compte cette réflexion, cet article se propose 
d’établir des relations sur certains facteurs historiques, individuelles et esthétiques qui 
peuvent décrire la redéfinition de l’espace pictural moderne chez Cícero Dias. 
Analysant ainsi comment certaines de ses œuvres au-delà de la figure ont aboutit à 
engendrer l’espace de la représentation et  en général ont fait évoluer le sens de l’idée 
abstraite. 
 
Mots-clés: L’art modern au Brésil, L’Ecole de Paris, Cícero Dias, Picasso. 
 
 
 

 

No ano de 1937 o modernista Cícero Dias [1907-2003] deixou o Brasil e 

em 1938 já acontecia a sua primeira exposição individual em Paris, na Galeria 

Jeanne Castel. Na época o crítico Pierre Descargues afirma que uma 

exposição poderia ser suficiente “para abrir as portas de Paris”: Blaise 

Cendrars, Serge Lifar, Benjamin Péret, Benjamin Crémieux, André Lhote, entre 

outros, tomaram conhecimento do recém chegado e, Picasso declara que Dias 

“é um grande poeta [...]”.1 No momento de sua chegada na Europa, Cícero 

Dias havia previsto uma estada de curto período, entretanto estreitos laços o 
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motivaram a permanecer em Paris, entre os quais a grande amizade que o 

ligaria a Picasso e a Paul Éluard. De forma geral, o processo criativo nos 

mostra um pensamento sustentado pelo estabelecimento de relações e guiado 

pela intencionalidade do artista. Cícero Dias foi sem dúvida um artista cujo 

pensamento visual exigia questionar a arte moderna e como ele declarou: “de 

trabalhar ao exemplo de Cézanne”. O que sem dúvida significa refazer as 

formas na sua essência geométrica, retrabalhar questões estruturais no 

agenciamento do espaço pictórico. Aonde levaria tudo isso? 

No contexto histórico, desde os primeiros meses da experiência parisiense de 

Dias, a Europa atravessava a tensão da temida perspectiva de um novo conflito 

mundial. O Apocalipse se situava, particularmente, na Espanha onde a Frente 

Republicana era pressionada: Barcelona cai em janeiro 1939, e dois meses 

mais tarde é a vez de Madri, Franco é o senhor do país. Seus aliados, Hitler e 

Mussolini, comemoram; do mesmo modo Salazar em Portugal. Para pontuar

um pouco a situação da arte em Paris2 – onde havia naquele momento 

quarenta mil artista – é interessante relembrar o impacto que a Primeira Guerra 

Mundial já havia provocado sobre a constituição de um campo cosmopolita, em 

relação aos projetos artísticos, naquela cidade. Essa guerra desastrosa, sobre 

a qual Brecht afirmava que teria sido, entre outras, “[...] o grande ensinamento 

prático da percepção de uma nova visão das coisas”.3 

Em 1936, Picasso não somente é diretor do Prado como coloca sua produção 

artística ao lado da República espanhola, trabalhando as gravuras Sueno y 

mentira de Franco. Em 1937, traz seu trabalho essencial no pavilhão espanhol 

da Exposição internacional em Paris, participando com Guernica. A esse 

respeito segundo os dizeres de Dias, seus primeiros reencontros com Picasso 

começaram logo após o trabalho de Guernica e um pouco antes de sua 

exposição na Galeria Jeanne Castel, ele explica que: 

[...] a Jeanne Castel era na época um dos melhores espaços de exposição 
em Paris. Houve também uma espécie de coincidência porque em janeiro de 
1938 foi organizada a Exposição internacional do surrealismo, inaugurada na 
Galeria das Belas Artes que era próxima da Jeanne Castel. Essa Exposição 
do surrealismo, que reunia artistas de diferentes nacionalidades, atraiu um 
grande publico e isto é a considerar porque como as duas galerias eram 
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próximas, muitas pessoas que passavam por ali foram visitar minha 
exposição. Esses meses de janeiro/fevereiro traziam  também o fim da guerra 
da Espanha e, por outro lado, mostravam que o Grupo surrealista estava 
dividido entre o Grupo de Éluard e o Grupo de Breton. Naquele momento, eu 
já conhecia Picasso [...]

4
 

Sabemos que Cícero Dias deixa o Brasil num momento de repressão política e 

conforme ele diz de “decepção com o campo artístico”. De todo modo, sua 

partida para a Europa estava atrelada ao desejo de vivenciar e reencontrar a 

Arte Moderna, da qual Picasso é um símbolo. Basta lembrar que em 1930, a 

cidade de Recife recebeu uma exposição coletiva de artistas da Escola de 

Paris e, toda atenção da imprensa foi centrada na obra de Picasso. Na ocasião, 

por exemplo, a coluna do jornal A Província colocou em relevância a 

possibilidade dos recifenses terem contato com “os grandes nomes da pintura 

moderna, sobretudo com Pablo Picasso, o grande mestre do cubismo”.5  

Entretanto o que dizer do entusiasmo imediato de Picasso pela pintura de 

Dias? É bom retomar a apreciação que Picasso faz a seu amigo André Lhote, 

quando visitam a exposição de Dias na Jeanne Castel. Ele diz: “um grande 

poeta, um grande pintor em cores tropicais”. Picasso pela sua maneira 

independente de viver e sua liberdade expressiva percebeu o processo de 

agenciamentos e de subjetividades da fabulação visual do modernista 

brasileiro. Especialmente que, as obras expostas portavam uma linguagem 

visual imaginativa que não tinha nenhuma reserva em tornar visível as 

armadilhas da memória, as que ligavam o artista pernambucano a sua terra 

natal. Ainda, se pode pensar que Dias praticava naturalmente o que Picasso, 

ele, se apegava em construir, ou seja: o frescor ou lado infantil simbólico que 

não deriva de esquemas intelectuais abstratos.  

Michael Baxandall discute que diante de uma descrição ou interpretação de 

“intenção” ou causas que presidem o fazer obra, ou “causas de um quadro” ou 

de um outro artefato, não se deve jamais perder de vista a compreensão de 

que o estudo do historiador da arte lida com o resultado pronto de uma 

atividade entregue ao publico e sobre a qual tem de conciliar o ato de 

descrever e o de visualizar com o descompasso de “um passado distante” e, é 
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nesse sentido que o autor insiste sobre a necessidade de compreender “as 

condições  da aparição de um objeto”.6  

Na análise histórica do movimento moderno brasileiro reconhece-se que os 

nossos modernistas como é caso da Anita Malfati, mas também o de Di 

Cavalcanti, Tarsila, Ismael Nery, Portinari e de outros artistas considerados 

marcos do modernismo brasileiro, balizaram seus vocabulários pela 

atualização estética no contato com as tendências vanguardistas européias. É 

sob este ângulo que Cícero Dias escreve uma carta endereçada a Gilberto 

Freyre, onde diz: “[..] eu era obrigado a pintar no patamar da Casa Grande do 

Engenho [...] enquanto que mexicanos e brasileiros mantinham estreitos laços 

com Paris eu era obrigado [...] como um condenado de contar somente comigo 

mesmo [...]”.7 Sabemos que se trata aí talvez de uma metáfora e que esta 

questão imprime força ao fato de Dias não ter tido até 1937 a oportunidade de 

contato direto com o campo da arte européia. Melhor dizendo, as palavras de 

Dias ilustram alguns dos limites que um artista, morando em um país periférico 

e desejoso de incorporar a atualização estética conduzida pela arte 

internacional, poderia encontrar naquele período. Entretanto, mesmo que sua 

trajetória, entre os anos 1920 e 1930, esteja na contra-mão de outros 

modernistas brasileiros – mais velhos do que ele e com estadias na Europa –  

trata-se de fatos que contribuiram para pressioná-lo a se inserir no campo da 

arte parisiense. 

O encontro com Picasso acontece no mesmo ano de sua chegada a Paris, ele 

diz: “nos encontramos graças aos amigos comuns, quero dizer ao grupo de 

espanhóis e brasileiros que discutiam sobre a guerra da Espanha, e depois eu 

comecei a freqüentar seu atelier na rua dos Grands-Augustins e nos tornamos 

amigos”. De fato Dias observa que Picasso se mostrou sempre aberto ao 

dialogo e cita dizeres, ou conselhos, que recebeu do amigo. É nesse sentido 

que afirma: “Picasso me ajudou bastante [..] me influenciou bastante, não tanto 

no aspecto estético, mas no sentido humano. Ele pressionava a abrir janelas, a 

ousar, a ser livre [...]”.8 
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De fato, se o impacto da monumentalidade de Guernica foi o marco de sua 

aproximação com o “estilo Picasso”, a isto se junta os diálogos que fizeram 

parte dos encontros que se tornaram freqüentes entre os dois artistas, seja no 

espaço do atelier, seja no círculo dos vanguardistas que se encontravam  

principalmente nos jardins do Palais Royal. O testemunho de Denise René, 

numa entrevista em 1999, traz à luz esta questão: 

[..] era um grupo em torno do movimento modernista sob a influência 
de artistas como Miró, Giacometti, Max Ernst, principalmente, e 
também Cícero Dias que, bastante próximo de Picasso e de Éluard, 
freqüentava este e todo o meio artístico a Paris [..] Eu o conheci 
[Dias] antes mesmo de ter minha galeria; nos freqüentávamos o 
mesmo meio, próximo do surrealismo, e nos encontrávamos no 
mesmo clube, nos jardins do Palais-Royal, onde Michel Tapié 
organizava concertos de jazz [...].

9
 

Nesse processo, o vanguardismo de Dias toma direções e um simples olhar 

sobre sua pintura daquela época é suficiente para verificar fatos plásticos que 

não eram visíveis em sua fase brasileira. É o caso de Distante, tela que 

pertenceu a Picasso e que atualmente faz parte da coleção particular de 

Claude Picasso.10 Sabemos que figuras femininas olhando para a praia fazem 

parte do repertório de Dias, entretanto nesta tela o pintor corrompe qualquer 

efeito de vinculo da paisagem ou das figuras com o mundo visível. Melhor 

dizendo, seu pensamento visual é estruturado em função da materialidade da 

pintura: a tradicional relação figura-fundo é substituída por campos de 

superfícies, construídos na alternância de pinceladas das  cores com o branco 

sobrepintado desintegrando as formas, o que provoca criação de figuras 

possuidoras de uma energia irredutível a apreensões formais. Tudo é tratado 

em superfície e em deslocamentos, uma espécie de “totem” multiforme 

preenche toda a altura da tela e enfatiza relações inesperadas: as 

metamorfoses se sucedem, os contrastes se acentuam com a aparição de uma 

segunda figura que se desloca e dispersa-se como um signo de passagem. 

Essa estrutura deliberadamente ilógica, adapta-se admiravelmente ao que 

Georges Didi-Huberman afirma sobre os signos abstratos que possuem valor 

de deslocamento, de associação, e não de definição. Em se referindo ao 

pensamento próprio às imagens, este autor pontua que o pensamento 
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imagético é essencialmente “o associativo, translato, o pensamento que se 

estrutura deslocando-se”.11 

A postura de Cícero Dias em relação ao movimento artístico parisiense que 

freqüentava era dúplice: por um lado, seu processo criativo que trazia  

intuitivamente redes de associações e intersecções de sentido se aprofundava 

no contato com a prática dos surrealistas; por outro, em suas entrevistas e em 

seus escritos mostrava o quanto era encorajado por Picasso e que, sob essa 

óptica, sua obra dialogava com o sistema gráfico deste artista, ou seja, que sua 

linguagem diferentemente do surrealismo, se servia de signos que eram em 

relação direta com a mensagem a comunicar.  

Com efeito, essas influências oblíquas  não chegavam ao nível da poética ou 

do envolvimento de Dias no fazer pintura, ou seja na sua experiência, em 

relação à qual sempre reivindicou uma autonomia absoluta. Há nisso, uma 

consciência profunda do artista de que não era suficiente “ser moderno ou 

vanguardista” para atrelar sua fabulação visual  ao ingresso na História 

Internacional, mas que era justamente na sua memória individual que era 

preciso decorticar para encontrar elementos e forjar o seu ingresso ou, como 

gostava de dizer, conduzir a arte brasileira à História Universal.  

Alguns exemplos do trabalho de Dias entre os anos de 1939 e 1942 auxiliam a 

discussão, e uma análise circunstanciada sobre o processo de deslocamentos 

da forma que se abre e se rompe em metamorfoses, abarcando em sua obra 

novas e inesperadas relações na estrutura da composição, pode conduzir a 

uma compreensão de seus meios de expressão próprios evidenciando que a 

figura não representa o visível mas engendra o espaço de representação, ou 

seja, que ela o cria efetivamente. É o caso das telas que vamos discutir, onde 

se a primeira impressão do conjunto nos conduz para a influência de Picasso, a 

materialidade da subjetividade da obra é conotada pelo lado afetivo de 

experiências vividas do pintor.  

Champs de canne à sucre [1942]12. Na obra de Dias o tema do canavial é 

recorrente. Entretanto, nesta tela a superação do ponto de vista psicológico de 
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representação atende à reivindicação moderna de emancipação da linguagem 

visual. Não é o canavial do mundo dos Engenhos de Pernambuco que narra o 

vir-a-ser da tela, ele é um exercício significativo que sob o comando do saber 

pintura de Cícero Dias repotencializa a disponibilidade plástica do mundo 

visível em favor da autonomia do espaço pictórico moderno.  Se existe ainda 

um compromisso com a figuração, o seu desdobramento e esquematização 

parece induzir um ritmo que engendra o espaço. Os elementos vegetais que 

ainda persistem evidenciam uma característica que habita desde sempre o 

trabalho de Dias: o forte laço do artista com campos de cor verde, extraídos da 

visualidade dos canaviais e das águas do mar pernambucano. Entretanto, a 

ausência de profundidade e de volume - configurando um espaço de superfície 

rasa -  a gestualidade e uma certa independência da linha em relação ao 

campo de cor, marcam tendências que vão persistir em telas posteriores. 

 

Temps Lourd, 1941, óleo s/tela, 97 x130. Arquivo do artista. 

Temps Lourd [1941]13. Parece que naquele período, o desafio no processo 

pictórico de Dias reunia toda a dificuldade moderna de enfrentar a opacidade 

do suporte e lidar com a figura. Nesta tela a figura se confunde imediatamente 

com o campo raso da superfície e o pintor parece preservar a energia dinâmica 
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da composição para articular figura e entorno na mesma massa em estado de 

formação. Linha e cor estão imbricados no traçado de contornos, mas também 

na  fragmentação de limites da figura: as formas apenas vibram, em estado de 

metamorfose num campo de configurações associadas à figura-paisagem em 

transformação. De todo modo, estrutura, esboço e acabamento se misturam: a 

massa verde apenas desfocada cria campo para formas de cores luminosas 

ganharem ritmo na superfície sem o peso da gravidade. 

Nesta pintura, a constituição da figura revela um dos recursos que vai 

acompanhar a obra do pintor incessantemente: o trabalho gráfico se mistura na 

cor e engendra um campo verde, orgânico, evocando formas que não tem mais 

nada a ver com o humano e tendem a estender-se em direção às bordas da 

tela. Mas quando a pintura evoca ainda o corpo feminino, o que significa para 

Dias a fragmentação da forma? Apenas a arte de estender a figura (ou a carne 

da pintura) sobre a superfície da tela? 

A tela Femme à sa coiffure [1941]14, é claro convive com esta questão. A 

pintura expõe sua tensão na materialidade irregular da superfície e manifesta 

um esforço de organização, embora se possa até falar em desconstrução, ou 

seja, há o embate com a redefinição do espaço pictórico pela aproximação com 

o “estilo Picasso”, com o fato estético anunciado pelo cubismo. Aqui, 

planaridade e profundidade viriam da própria constituição da figura que é 

destacada do entorno tanto por traços que riscam a matéria como por campos 

de cores e texturas que sugerem solos, parede, o informe: assim, formas moles 

e formas duras se confundem e transmitem uma dificuldade de pôr em cena a 

figura. Se o tratamento parece se dar sob a busca da ambigüidade, é 

efetivamente uma nova experiência de estruturar o espaço plástico que 

responde a intervenção da dissociação de herança cubista do jogo das formas 

(concepção autônoma que se afasta do modelo natural). A constituição da 

figura revela, nesta pintura, a dificuldade de se traçar limites entre a estrutura 

volátil do busto feminino (que apenas evoca o erotismo das figuras dos anos 

1920 do pintor) e a multiplicidade constituída pelo solo, parede, objetos,  

espaço que a figura destituída do peso corporal começa a renegar.  De todo 
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modo, existe uma articulação de sensações que criam significações renovadas 

e refletem a noção de movimento de um espaço em formação: a figura como 

movida por um feixe de formas, en apesenteur, volta o olhar para um espaço 

aberto e luminoso, pronta para uma próxima metamorfose.  

Pela ambivalência do significado formal e pela introdução de um conjunto de 

signos que conduzem ao tema de femmes se coiffant trabalhado por Picasso, 

Femme à sa coiffure revela que Dias questiona o longo processo de 

depuração do real sempre renovado pelo artista espanhol. Entretanto, se no 

atelier dos Grands-Augustins, Dias encontrava elementos para uma 

reflexividade ininterrupta de questões plásticas, o pintor brasileiro retinha 

essencialmente a pluralidade construtiva que era manipulada pelo seu Eu 

moderno. Assim, pela dissociação articulada pelo cubismo, ou seja, pela 

redefinição da própria noção do fato estético, Dias conduz a depuração de sua 

pintura se orientando para a aplanação. Seu trabalho transmuda-se e o 

princípio de seu espaço pictórico é uma rica ambigüidade, tudo é viável, cores 

e linhas conferem vida às telas, as cores extrapolam, refletem extremos e 

opostos, mas ordenam o caos  num frescor de descoberta.  

Mais que algo programado, Dias encontra Picasso em um momento crucial de  

sua vontade de construir um presente estético para sua poética e reafirmar 

tanto a autonomia de sua pintura quanto sua universalidade. Como no conceito 

definido por Hermeren, tratava-se aí de uma réception transformante.15 Dias 

havia  trazido em sua bagagem brasileira sua vertiginosa figuração imaginativa, 

o desinibido pulsar das cores criardes da arte popular e da visualidade da 

paisagem de seu mundo regional. Em todo caso, ele tinha consciência da 

natureza expansiva de sua pintura e no decurso de sua produção iria 

prevalecer sua capacidade lírica de sintaxe visual interagindo com o presente 

imediato. Se influências existem elas se inscrevem muitíssimo bem no eixo dos 

dizeres de Matisse, que afirma:  

Nunca evitei a influência dos outros. Eu consideraria isso uma 
covardia e uma falta de sinceridade comigo mesmo. Acredito que a 
personalidade do artista se desenvolve, se afirma pelas lutas que ele 
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tem de travar contra outras personalidades. Se o combate lhe for 
fatal, se ele sucumbir, é porque esse devia ser seu destino.

16
  

Considerando a densidade da expressão em Cícero Dias, até aquele momento 

de sua produção, identifica-se nela uma tendência relevante para se apreender 

a obra: a das relações que o artista estabeleceu continuamente com a 

complexidade do mundo real, o olhando e transformando-o. Exemplificando, 

Femme assise au miroir17 [1942], faz parte de temário recorrente na trajetória 

do artista, entretanto, nesta tela a figura coloca-se no espaço afastando-se 

definitivamente do peso da gravidade, sua forma é engendrada pelo grafismo 

de largos traços de cores até quase romper a fragilidade da matéria corpórea 

metamorfoseando-se em elemento vegetal. Trata-se de figuras Femme-fruit 

que persistirão na sua pintura até que novos agenciamentos formais viriam 

romper, numa gradativa estilização, qualquer relação com a figura. Ainda, pela 

fragmentação e pela dissociação (distanciamento do modelo natural)  a figura 

vai atestar uma aproximação com a dimensão planar construtiva da tela. Essa 

força construtiva está posta menos na iconografia que no envolvimento de 

implodir o modelo invadindo-o com suas cores e pinceladas. Mas, não há como 

negar, o trabalho existe através de operações perceptivas que sustentam, 

ininterruptamente, a precária integridade de um tempo poético em que 

passado, presente e futuro se articulam, enfrentando a opacidade do suporte. 

 Em  Le diamant à la bouche [1942]18 a figura fortemente estilizada exibe a 

redução extrema no processo de dissecação enfrentado na articulação figura e 

fundo: o trabalho gráfico se mistura com a cor numa textura ao mesmo tempo 

transparente e lisa, definindo um campo de profundidade extremamente raso, 

no qual a figura é fragmentada pela própria exibição dos problemas pictóricos. 

Se aparentemente o pintor permite rédea livre ao gestual para criar sem ordem 

preconcebida, aqui, a pintura parece recusar esta casualidade, operando sobre 

o emaranhado de volumes, obtidos através dos efeitos de luz e opacidade, a 

construção da superfície que assume seu caráter bidimensional. A 

ambigüidade de por em cena a figura reflete essencialmente a presença da 

imaginação num processo que não pode deixar de convocar o real. Em todo, a 

obra corresponde à reflexão de organizar o agenciamento de formas 
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geométricas: triângulos, retângulos e elipses são agrupadas no espaço e 

reagrupam  configurações estilizadas de esferas, pirâmides e cubos achatados. 

Se num primeiro olhar, essas formas que se interpenetram por múltiplas 

maneiras suscitam ambigüidade e certa dificuldade na interpretação, em 

seguida emergem elementos isolados, fixados e organizados em torno de uma 

espécie de haste central e vertical que conduz o olhar do espectador. O arranjo 

assim composto constrói uma espécie de figura que associada ao título da tela 

Le diamant à la bouche estimula a imaginação e cria uma imagem detendo 

um movimento preciso que, acentuado pela presença de um traço preto que 

atravessa a parte superior da haste, se torna um conjunto de fragmentos 

interligados, o que leva a uma composição caleidoscópica girando em torno 

desse eixo vertical (haste). Percebe-se então que acima desse eixo e na “boca 

da figura” surge uma pequena forma brilhante, o diamante, que se desloca e 

descreve uma orbita parabólica e luminosa como a luz de uma estrela. Nesse 

processo gráfico estaria o artista procurando encontrar um movimento cósmico, 

no ar?  

Sabemos que nas suas aquarelas dos anos 1920, personagens sem nenhum 

peso da gravidade flutuam num espaço permeado de estrelas. Claro, habitando 

o céu do qual ela depende, a estrela pode evocar tanto a possibilidade que tem 

o homem de se situar no ritmo cósmico e de se harmonizar com ele, como de 

simbolizar uma inspiração que pode se materializar, ou seja, traduzir intenções 

até então não expressas pelo artista. Poderia a luz cósmica da estrela ser 

associada às qualidades físicas excepcionais do brilho do diamante? Teria o 

artista engendrado assim um ato simbolizando uma ambivalência da 

significação formal, o questionamento de problemas fundamentais do ato 

criativo? Um título carrega um valor importante quando escolhido pelo próprio 

artista. O diamante, nas suas qualidades funciona como “simbolo da soberania 

universal, da realidade absoluta”. O que é consistente com uma idéia enraizada 

no pensar do pintor sobre seu processo pictórico. Daí o artista afirmar que sua 

arte deveria ser engendrada  na sua memória individual e na sua experiência 

vivida, para nesse processo  ter ingresso na História Universal, ou seja, como 

ele declara: “eu parto do regional ao universal”.19 
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Com efeito, deve-se notar que influências da obra de Picasso no processo 

criativo de Dias não são em primeiro grau, em todo caso o diálogo é centrado 

na facilidade que permeia o trabalho desses dois artistas, aquela de jogar com 

convenções e normas na confrontação da elaboração formal da obra. É 

importante pensarmos nessa expansão do pensamento criador, como meio de 

refletir sobre a “qualidade intencional” que caracteriza tanto o artista quanto a 

obra. Como afirma Baxandall a intenção é a “peculiaridade que as coisas têm 

de se inclinar para o futuro”.20 Daí a possibilidade de estabelecer nexos no 

processo de criação. Por exemplo, desde um primeiro olhar sobre o desenho 

de Dias, datado de 1942, o  Interior do atelier de Picasso21, o que chama 

essencialmente a atenção é a presença da reprodução de um grande quadro 

que se destaca no meio dos outros ali desenhados e espalhados sobre o chão. 

Num olhar mais atento, torna-se claro que o quadro ali desenhado se apropriou 

da tela L’aubade22, de Picasso: as características altamente pessoais do 

espaço raso, comprimido, a geometria implacável das figuras e dos motivos e, 

particularmente, a posição herética da tocadora de bandolim.  

De fato, ao calcar-se sobre L’aubade para elaborar o desenho Interior do 

atelier de Picasso, Cícero Dias apontava, na mobilidade complexa das 

formas, a confrontação de uma obra com todas as possibilidades que a 

compõem (tanto em relação ao que vem antes, quanto ao que vem depois). 

Colocava em jogo uma variação de estados, uma série de associações 

relacionadas ao ambiente experimental e à tensão emocional do pintor 

espanhol naquele limiar da Segunda Guerra. A tela L’aubade recolhe a 

imagem da desumanidade da ocupação nazista. Por outro lado, o desenho 

sendo uma atividade exploratória em aberto no processo criativo de Dias, em 

certa medida faz parte de um ato criativo em ação e leva à materialização de 

um processo que resulta naturalmente na operação de um fazer pictórico; 

solicita a pintura. 

Dito isso, podemos estabelecer nexos desse desenho com a visualidade da 

tela de Cícero Dias, La siesta23, pintura do mesmo período e que reflete o 

interesse do artista pela alegoria, remetendo à figuração mítica encontrada na 
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produção visual do nordeste brasileiro. A série de metamorfoses que forma o 

tom alegórico de seu trabalho (tratando do temário dos canaviais) mostra o 

exercício significativo de romper com o ponto de vista psicológico da 

apresentação, para atender à transformadão, apriorística, que solicita à 

tradicional relação figura/lugar se deixar substituir pelos jogos de superfície, o 

que exibe a experimentação perseverante de criar.  

A tela La  siesta apresenta uma superfície irregular na qual os cruzamentos de 

perspectiva e a justaposição de campos de luz e sombra não permitem 

acompanhar uma fonte de luz precisa, mas provocam uma sensação de secura 

e de imobilidade. A obra, como processo relacional em construção, nos remete 

ao raciocínio responsável pela formulação de hipóteses e poderíamos, 

também, sugerir que o desenho de Dias, é uma peça de uma rede de ações 

bastante intrincadas e densas que impulsionariam o artista à construção de sua 

tela La siesta, o que o ligaria, conseqüentemente, à L’aubade de Picasso. 

Assim, a criação associada ao seu aspecto transformador mostra que 

elementos aparentemente dispersos podem estar interligados como, por 

exemplo, a aridez do espaço habitado pela figura herética que se funde no 

grafismo estilizado do campo de cana-de-açucar na tela La siesta (alegoria da 

decadência dos engenhos de cana-de-açucar /visualidade do mundo da 

infância do artista), poderia pesar também sobre o presente e estar relacionada 

ao hermetismo do campo visual da tocadora de bandolim de L’aubade. Tudo 

ligado a uma lenta força inercial (poderosíssima força de um tempo/espaço em 

suspensão) que é, entre muitas coisas, uma tentativa de agregar conteúdos 

simbólicos que resistiam à mobilização de um campo cultural que estava sendo 

de muitas maneiras desmontado. Uma possibilidade (talvez) de um 

pensamento visual, construído ao longo do percurso de criação, se articular 

naquele limiar da Segunda Guerra. 

Enfim, acredito que Dias nesses primeiros anos em Paris tenha se dado conta 

que respondia de maneira apropriada à realidade daquele momento. Nos seus 

depoimentos e cartas, se vê o deslumbramento com o imenso campo  artístico-

cultural no qual finalmente podia participar e percebe-se a força de sua 



1392 

 

 

intencionalidade em praticar uma arte com ambições universais. O artista 

engendra uma linguagem poética caracterizada por múltiplos princípios de 

montagem de coisas vividas e coisas visíveis, que agencia elementos tidos 

aqui e ali, adotando associações específicas da imaginação como, por 

exemplo, sua série de composições híbridas, mistura de humano e de vegetal. 

Utiliza toda liberdade do desenho e da cor e joga com as convenções, mas cria 

imagens perfeitamente inteligíveis. A redefinição de seu espaço pictórico 

engendra um estar-no-mundo como saber específico da herança recebida pelo 

cubismo, assumindo seu caráter bidimensional. Na sequência das pinturas 

analisadas, figuras verticais, fragmentadas, personagens híbridas não somente 

ocupam o espaço de representação como invadem e implodem a superfície da 

tela com a força de suas cores que pulsam, como se a intenção fosse de 

evidenciar que a figura engendra o espaço de representação, tornando-se ela 

mesma essencialmente pintura. Para concluir, reproduzo um depoimento de 

Dias: 

Conheci Picasso logo depois que ele pintou Guernica. [...] É certo, 
toda obra de arte é feita de influência. Mas essa influência não deve ir 
ao ponto de destruir a personalidade do artista. Veja você, por 
exemplo, quando Picasso é influenciado por Ingres. Ao examinar sua 
tela, será fácil distinguir perfeitamente onde está Picasso e onde está 
Ingres. Guaguin, aliás, já dizia: em pintura só existem plagiários ou 
revolucionários.

24
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