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Resumo 
 
Para Carl Einstein o cubismo não é apenas uma questão da óptica ou da teoria e sim “uma 
modificação progressiva das sensações”; acredita que o cubismo não se restringe à pintura 
e que a experiência visual não é resultado ou efeito da obra e sim constitutiva da 
espacialidade da obra. O artigo aponta para a dinâmica do pensamento de Einstein e para 
sua de alargar o campo da historia da arte mediante relações plásticas que questionam o 
preconceito colonialista tanto como os limites do discurso estético da arte.  
 
Palavras chave: cubismo; arte negra; alucinação. 
 
 
Abstract 
 
For Carl Einstein cubism is not merely an optic or theoretical problem but “a progressive 
modification of sensations”; he believes cubism is not restricted to painting and that visual 
experience is not the result or effect of the work: it is constitutive of the work’s spatiality. The 
article aims at the dynamics of Einstein’s thought and his attempt to widen the field of history 
of art by means of new plastic relations that challenge colonialist prejudgments as well as the 
limits of the aesthetic discourse on art.    
 
Key words: cubism; Negro art; hallucination.  

 
 
 
Em “From África”, texto publicado no catálogo da exposição Primitivism in the 20th 

Century Art, de 1984, Jean-Louis Paudrat tenta estabelecer a data do encontro dos 

pintores André Derain, Maurice de Vlaminck, Henri Matisse, Pablo Picasso e 

Georges Braque com a arte negra, assim como reconstituir as coleções de arte da 

África desses artistas. Paudrat afirma que, passado o momento da “descoberta”, 

ainda que com diferentes abordagens, a aquisição de peças por parte desses 

pintores entre 1908 e 1914 confirma o interesse deles pela arte negra; varias 

fotografias no texto mostram as coleções nos ateliers dos artistas. Paudrat também 

afirma que, nesse mesmo período, muitos dos fatos relativos à escultura negra 

podem ser rastreados ou relacionados com Joseph Brummer, escultor húngaro 

estabelecido em Paris como marchand que contribuiu tanto à criação do interesse 

quanto à difusão da arte negra em Praga e Budapest antes da Primeira Guerra. 

Brummer freqüenta colecionadores, artistas e marchands de arte moderna, entre 

eles, Daniel-Henry Kahnweiler, Paul Guillaume, Douanier Rousseau, Picasso e 
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Braque. Foi o próprio Brummer quem financiou a edição e forneceu a maioria das 

imagens do Negerplastik de Carl Einstein, publicado em 1915.  

Negerplastik é o primeiro texto dedicado à escultura negra entanto criação artística. 

A diferença do Iskusstvo Negrov (A arte dos negros) de Vladimir Markov,1 escrito em 

1914 e publicado em Petrogrado em 1919, Negerplastik traça o paralelismo, não a 

influência, entre a problemática do cubismo e a arte africana, destacando a 

tridimensionalidade desta. Negerplastik confronta o espectador com objetos 

originários das colônias francesas, alemãs e belgas que resolvem questões 

semelhantes às que os cubistas tentavam solucionar. E, se bem que os cubistas se 

interessavam basicamente em pintura e buscavam um modo não ilusionista de 

representar o volume, a lição que eles tiram da escultura negra resulta fundamental 

para o espaço criado pela escultura e sua existência no espaço como volume. O 

problema do cubismo era a representação do espaço na pintura: pensemos nas 

colagens de Picasso e Braque, nas tentativas de introduzir o relevo para evitar a 

sombra simulada do chiaroscuro, no abandono da imitação, na busca da criação de 

novos signos plásticos, na superposição de planos que são a transposição, e não a 

imitação, de meios escultóricos na pintura. Porém, a escultura da África não era a 

única referência deles. Para o “valor em si” dos elementos da composição e para a 

relação das formas entre si, para criar um ordenamento libre sustentado pela visão 

interna do artista, também foi fundamental a avidez construtiva e a luta por conciliar 

naturalismo e construção de Cézanne; sua tentativa de geometrizar os objetos, sua 

renúncia à perspectiva, à ambiguidade espacial, à multiplicidade de pontos de vista, 

seu uso estrutural da cor, sua libertação da forma natural e dos cânones 

acadêmicos.  

Além de ser um manifesto cubista, Negerplastik é uma discussão com as 

noções de espaço, escultura e pintura de Adolf von Hildebrand, escultor e autor de 

Das Problem der Form in der bildenden Kunst (O problema da forma na obra de arte, 

1893), e com as categorias de Heinrich Wölfflin, crítico de arte e autor de 

Kunstgeschichtliche Grundbegriffe (Conceitos fundamentais da historia da arte, 

1915). O termo plastik, que significa literalmente realidade concreta e objetiva da 

forma, pertence à tradição alemã e, portanto, está carregado de ressonâncias 

clássicas e neoclássicas que o inserem na tradição dos teóricos austro-alemães, 

como, por exemplo, Fiedler, Wölfflin, Riegl e Worringer.2  
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As imagens de Negerplastik pertencem à arte negra, porém Einstein não se refere 

especificamente a nenhuma das numerosas imagens de máscaras e esculturas que 

aparecem no texto. Einstein esclarece a confusão na Europa entre “pictórico” e 

“plástico” (termos empregados pelo Hildebrand em O Problema da Forma na Obra 

de Arte), estabelece como a escultura negra trata a forma e o espaço, e afirma que a 

deformação pressupõe um modelo. Aproximando arte moderna e escultura negra, 

analisando a arte africana a partir de categorias não-africanas, Einstein propõe outro 

entendimento do objeto como forma: a partir da condensação das experiências do 

espaço e não a partir de uma projeção num plano de fundo. Pressupõe uma 

reestrutura da visão sem referência a um repertório de imagens, próprias de uma 

obra ou gênero de arte, de um artista ou de um período artístico. Coloca a arte 

africana junto ao cubismo, entende-os como modos de pensar e ver. Nesse 

confronto, ao colocar lado a lado soluções diferentes para a problemática da 

representação do espaço, além da destruição da homogeneidade da hierarquia 

estética dominante, se estabelecem novas relações: objetos que até esse momento 

eram considerados “de interesse” passam a ser considerados “de arte”. Não por ter 

sido visualmente imitados por alguns ou por ser objeto de fruição estética por outros, 

mas sim pela conexão com os objetivos estabelecidos pelos cubistas: a criação de 

realidades plásticas com existência autônoma e que transmitem a experiência vivida. 

A importância do Negerplastik está na analise da escultura negra segundo 

postulados não enunciados explicitamente no texto, como, por exemplo, a 

complexidade espacial cubista. Se pensamos a visão como construção cultural e a 

perspectiva como intento de fixar processos instáveis da visão e do pensamento, 

junto à mudança na recepção da escultura negra, até esse momento considerada 

objeto etnográfico, podemos vislumbrar uma mudança de paradigma, um colapso 

nos modos tradicionais de representação e visão. Se Einstein tem um olho capaz de 

entender o cubismo para além da pintura, é possível pensar Negerplastik como 

tentativa de liberar a escultura da predominância do plano pictórico frontal de 

Hildebrand? É possível recuperar a dimensão conceitual da experiência que 

caracterizou as investigações de Masaccio e Brunelleschi com a perspectiva como 

modo de construção? 

Einstein afirma que  
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há alguns anos, vivemos na França uma crise decisiva. Graças a um 
prodigioso esforço de consciência, percebeu-se o caráter contestável desse 
procedimento. Alguns pintores tiveram suficiente força para se desviar de 
um métier feito mecanicamente; uma vez desligados dos procedimentos 
habituais, eles examinaram os elementos da visão do espaço para 
encontrar o que bem poderia engendrar e determinar. Os resultados desse 
importante esforço são bastante conhecidos. Naquele momento descobriu-
se a escultura negra e reconheceu-se que, em seu isolamento, ela havia 
cultivado as formas plásticas puras (EINSTEIN [1915], 2008, p. 167). 

Segundo Einstein, o cubismo e os cubistas defendem a autonomia do quadro e a 

capacidade de invenção e transformação do real, indissociáveis de um novo modo 

de olhar. O “ato” visual, ao apagar a dicotomia sujeito-objeto, cria uma nova 

realidade e não uma metáfora, o primeiro cubismo “em vez de mostrar o resultado 

de uma observação, mostra o resultado de uma visão não interrompida pelos 

objetos”.3 Para Einstein, é necessário restituir ao homem sua capacidade criadora.  

Para captar a complexidade do cubismo em seus começos, consideramos 

fundamental a figura de Daniel-Henry Kahnweiler. Junto com Carl Einstein, ele 

manteve um intercambio intelectual intenso com Derain, Vlaminck, Braque, Picasso, 

Leger e Gris; também, segundo o próprio Kahnweiler, ele manteve uma amizade de 

mais de 30 anos com Einstein. Na carta que escreve a Kahnweiler em junho de 

1923, Einstein esboça seu engajamento com uma arte capaz de criar uma realidade 

formal autônoma e afirma a liberdade do homem.  

Nessa carta, Einstein afirma que 

há muito tempo que isso que chamamos de “cubismo” supera de longe à 
pintura. O cubismo não pode se sustentar sem criar equivalentes psíquicos. 
Os literatóides mancam real e lamentavelmente a reboque da pintura e da 
ciência com seu lirismo e suas pequenas sugestões de cinema. Eu sei há 
muito tempo que é possível não apenas transformar a percepção mas 
também transformar o equivalente lingüístico e as sensações [...]  
Veja bem, cada um sente em si mesmo a variação da sensação do tempo, 
aumentar e diminuir, em força, duração, na interpretação do sentido do 
tempo, etc. E a combinação das palavras e dos acontecimentos se 
desenvolve nos romances como se um acontecimento se desliza-se após 
um outro no mesmo ritmo, com a mesma significação Temporal, etc. 
Colocamos o sentimento no lugar da sensação do tempo: qualquer um se 
lembra de sua amada ou se entrega à considerações. Mas, em realidade, 
observando bem, vivemos as coisas de outro modo. Ao mesmo tempo, para 
manter a expressão lingüística, e por medo à linguagem, não arremetemos 
contra a experiência vivida, e sim colocamos palavras que expressam 
objetos em vez de sensações, como se tudo se jogasse sobre uma tela 
psíquica, sobre a superfície de um filme, como em Bérgson ou nos 
Futuristas. É por esse motivo que eu quis escrever esse relato [Bebuquin], 
despedaçar a palavra, para mostrar como um homem simples luta contra 
essa linguagem convencional. Porque não acredito que as convenções 
continuarão sendo sempre aquilo que é o mais simples, apenas porque um 
dia, talvez, elas foram-no [...] Examine então a forma de viver as 
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experiências, a profundidade da experiência, em outras palavras, a 
complexidade temporal que é alcançada em um único lance e logo 
fragmentada e descrita. Não me refiro à dinâmica bergsoniana, à análise, 
mas justamente ao fato de que excluímos elementos importantes da 
experiência na representação, provavelmente sem necessidade. De onde 
se deduz a insuficiência da linguagem. (In: EINSTEIN, 1993, p.48-51. 
Tradução livre). 

Para Einstein, o cubismo não é apenas uma questão óptica: é uma questão visual. A 

visão não é apenas a percepção do mundo exterior pelos órgãos da vista: “olhar é 

agir e ver significa ativar o real ainda invisível”; 4  “ver é para Picasso uma luta 

dialética para suprimir a realidade mediata”.5 Se para Einstein o cubismo é uma 

experiência visual, é pertinente apontar para o fato que seu entendimento do 

cubismo não era um formalismo. Segundo Meffre (1996), Carl Einstein valia-se do 

termo vision, emprestado do francês e utilizado freqüentemente em alemão, porque 

designava tanto o ato de ver como aquilo que é visto.  

Einstein defende uma visão ativa e autônoma, uma alternativa frente à crença 

ingênua de que o espaço e a visão são estáveis e constantes. Em vez de variações 

metafóricas de um modelo idealizado ou observado, o cubismo oferece o resultado 

de um processo visual não interrompido pela verificação do objeto. Segundo ele, a 

perspectiva renascentista prejudicou a visão plástica ao confundir massa com 

volume, e chama isso de “preensão pictórica do volume”.6 O volume não se identifica 

com a massa e sim com a totalidade dos movimentos oculares descontínuos. O 

cubismo não imita o volume: incorpora os atos oculares simultâneos ao trabalho 

(que tinham permanecido inconscientes até então). Para Einstein, o projeto cubista é 

a figuração pictórica de processos visuais e mentais, não a representação do objeto.  

Em Georges Braque, de 1934, Einstein afirma que a fixação do espaço a partir da 

perspectiva renascentista tornou a arte em “um meio ao serviço da ordem, o que 

envolve uma rejeição pejorativa de todas as camadas inquietantes ou ativas fora do 

domínio da razão”.7 A exigência formal do cubismo é a decomposição da forma, 

passa pela redefinição dinâmica da experiência espacial e pelo estímulo ao 

pensamento. O cubismo diz a respeito à percepção do espaço e do processo da 

visão, que Einstein chama de “intervalo alucinatório”. Não se refere a uma ilusão e 

sim a uma intensificação dos sentidos, a um acesso a outro estado de consciência; 

consiste em levantar as barreiras da consciência. Segundo Einstein, o projeto 

cubista não é a representação do objeto. O projeto cubista aponta para o processo 
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visual e mental de desmontar trabalhosa e minuciosamente o espaço unificado da 

perspectiva. Um outro processo visual por parte do observador remonta outro 

espaço, aberto, descontínuo, heterogêneo. O objeto, resultado desses processos, é 

autónomo, independente, desligado do aspecto real. O objeto se transforma em 

resistência às tentativas de normatizar a experiência. 

Aproximadamente da mesma época que os textos de Carl Einstein, Passagens 

(1927-1940), de Walter Benjamin, é um compêndio de situações e experiências 

urbanas justapostas que refletem a estrutura arquitetônica, a fantasmagoria, as 

arquiteturas de vidro e aço e as galerias de Paris. Benjamin radicaliza e politiza o 

conflito entre arquitetura burguesa e arquitetura “industrial”. Segundo ele, as vistas 

da cidade desde as construções de aço são privilégio exclusivo de engenheiros e 

proletários e, valendo-se de um pensamento poético, reconstrói o passado através 

de fragmentos e detalhes. De modo semelhante, referindo-se a Breton, afirma que 

“ninguém havia percebido de que modo a miséria, não somente social como a 

arquitetônica, a miséria dos interiores, as coisas escravizadas e escravizantes, 

transformavam-se em niilismo revolucionário”.8 Essas imagens dialéticas, definidas 

por Benjamin como lampejos ou epifanias, são extraídas de um tempo histórico 

homogêneo e de uma escrita lineal da história, para se tornar memória assombrada 

por uma revolução falida, permeada pela melancolia; a história para Benjamin é a 

história tal como permanece na sua memória, não a história tal como aconteceu. A 

experiência vivida para Benjamin é a crise, a decadência, a consciência lúcida 

imersa na catástrofe: uma experiência que se vale da alegoria e da metáfora.  

Entretanto, para Einstein, a experiência vivida é tanto a experiência pessoal do 

criador como a tensão entre experiência da arte e sua teorização, experiência na 

qual o homem cria a realidade e reinventa o mundo. O desafio de Einstein é colocar 

em palavras a experiência espacial vivida e tentar ultrapassar os limites da 

linguagem e da realidade. Em 1930, a propósito de Picasso, Einstein afirma: 

“poderíamos dizer que a condição fundamental de suas pesquisas e descobertas é a 

destruição dialética da realidade”.9 A uma forma realista, Picasso opõe o realismo da 

forma: nem copia nem reproduz objetos, ele os cria. Inventa seu próprio bestiário: 

um mundo de seres mitológicos pertencentes a um imaginário coletivo 

aparentemente simples, construído disciplinadamente e apresentando múltiplas 

configurações espaciais. Os seres mitológicos articulam processos psíquicos e 



1696 
 

formas estáticas que atuam como barragens, eliminando as barreiras intelectuais da 

consciência; permitem acessar as camadas mais profundas da psique, evitam 

experiências oníricas que isolam. A existência autônoma da obra de arte se 

relaciona com o mundo entanto objeto formal inserido no mundo. O quadro atua 

como função, encruzilhada de forças. 

Embora esse Picasso seja diferente do Picasso das colagens, também o incluímos 

dentro do cubismo. Primeiro, porque na mesma carta a Kahnweiler citada acima, 

Carl Einstein diz que o cubismo não se sustentaria se fosse apenas uma questão 

visual. Segundo, porque a ativação “das camadas psíquicas mais profundas” a que 

se refere Einstein não está restrita à técnica da colagem. Por outra parte, Kahnweiler 

se refere a Bebuquin como “romance cubista”. Nesse “romance”, Einstein desafia as 

leis da escrita na tentativa de renovar o signo, toma distância frente às estruturas e à 

mentalidade da época e participa do acontecimento vivenciado pelo autor (sugerido 

pela presença constante de espelhos). Bebuquin não admite nenhum narrador, 

nenhuma intriga, nenhuma história; o protagonista/anti-herói é uma hipótese não 

plausível de ser comprovada, Bebuquin não é um personagem de carne e osso. 

Bebuquin, oder die Dilettanten des Wunders (Bebuquin, ou os diletantes dos 

milagres) consta de vários episódios, complementares ou díspares, sem origem nem 

fim precisos, atravessados por reflexões sobre a morte, a ideia platônica, Deus e 

outros conceitos.   

Pensar o cubismo de Picasso como a “destruição dialética da realidade”, ao mesmo 

tempo em que a dialética se confronta com o mundo da vida, as formas cubistas se 

tornam visões concretas e autônomas, livres de qualquer intento de verificação. A 

visão se torna “uma luta dialética para suprimir a realidade mediata”, nas palavras de 

Einstein.10 Pensar as formas cubistas como manifestações das contradições sociais 

e como desafio às convenções do passado, agentes ativos de ordens do passado 

que continuam a estruturar nossa experiência do mundo. Para Einstein, as formas 

cubistas são construções tectônicas, inventário de experiências novas, signo de uma 

metamorfose: a recusa do mundo dos sentidos entanto condição da pintura, “o fim 

da unidade otimista entre realidade e quadro; esta não era mais uma alegoria, nem a 

ficção de outra realidade [...] podemos falar de uma ascese análoga à dos místicos, 

de uma recuada ao território da visão autônoma”.11  
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Einstein defende uma arte direcionada contra a ordem visual existente. Para 

Einstein, a verdade na arte (se é que podemos chamá-la verdade) radica no homem 

que constrói e inventa uma realidade mediante processos visuais, atividade subjetiva 

e intelectual. O cubismo parece ter o potencial para desintegrar essa ordem 

existente e ser o signo de um ser humano visualmente ativo. Para ele, a capacidade 

de transformação do cubismo é indissociável de uma visão nova, de um espaço 

pictórico gerado por soluções técnicas novas: o cubismo mostra algo que não existe 

antes do ato da visão. Ao separar a imagem do objeto, ao excluir a repetição, ao 

abolir a tautologia, ao eliminar a memória como mecanismo para adaptar objetos e 

noções, “o quadro não se torna ficção de uma outra realidade, e sim uma realidade 

com suas próprias condições”.12 A sombra não é um duplo do objeto, “mas uma das 

numerosas emanações do homem que lhe são dialeticamente contrárias. É um 

antagonista, e Janus não é mais o reflexo do Eu e sim um signo de contradição e 

metamorfose”.13  

Esta interpretação do cubismo por parte de Carl Einstein pode parecer contraditória. 

Porém, acredita numa arte viva que assume o risco da metamorfose e da crise: 

detrás da aparente incoerência e descontinuidade entre as colagens e o bestiário de 

Picasso, continua agindo a “destruição dialética da realidade”. Porque, como 

descobriu Bebuquin, “no fim de uma coisa não se encontra o seu superlativo e sim o 

seu contrário” (EINSTEIN [1912], 1987, p. 98).  

 

                                                 
1
 Vladimir Markov (1877-1914), pintor, teórico da arte e membro fundador da Sojuz Molodezbi (Sindicato da 

Juventude) de São Petersburgo, sociedade de artistas da vanguarda russa responsável de exposições, 
conferências, espetáculos, três números de uma revista e diversos textos e manifestos . Segundo Paudrat, as 
imagens de Iskusstvo Negrov (A arte dos negros), fora as reproduções dos Anais do Museu do Congo Belga 
(1905), as fotografias originais correspondem a objetos que pertenciam a coleções etnográficas públicas de 
várias cidades, com exceção de duas fotografias de um mesmo objeto, pertencente a Joseph Brummer. As 
imagens de Negerplastik, a diferença das do texto de Markov, pertencem a objetos de coleções privadas. Jean-
Louis Paudrat e Ezio Bassani identificaram e localizaram a origem das obras apresentadas em Negerplastik.  
2
 Segundo Liliane Meffre, a exceção de D.H. Kahnweiler, estes teóricos eram desconhecidos no circuito de Paris. 

Outro crítico de arte, Waldemar George, também reclamava do fato de os críticos franceses não passaram por 
cursos de estética (MEFFRE, 1989, p.8-9). Se bem que nada impede que as obras de arte respondam a leis, 
como tentavam demonstrar os modernos, de fato a arte responde espontaneamente a leis, independentemente e 
muitas vezes por motivos contrários à intenção dos críticos.   
3
 EINSTEIN, Carl. “Notes sur le cubisme” [1929]. In: Ethnologie de l´art moderne, 1993, p.30. 

4
 Segundo Liliane Meffre (1996) esta citação foi agregada à mão no manuscrito alemão de Georges Braque, 

Werke 3, p.253. In: Les Cahiers du Musée Nationale d´Art Moderne Nº 58, p. 29. « Note sur le Traité de la Vision 

de Carl Einstein ». 
5
 EINSTEIN, Carl. “Picasso ” [1930]. In: Ethnologie de l´art moderne, 1993, p. 39. 

6
 Em “Notes sur le cubisme”, de 1929, Einstein define o volume como “a totalização dos movimentos ópticos 

descontínuos”. In: Ethnologie de l´art moderne, 1993, p. 30. 
7
 EINSTEIN, Carl. Georges Braque [1934], 2003, p.71. 

8
 BENJAMIN, Walter. In: Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política, 1996. “O surrealismo. O último 

instantâneo da inteligência européia” (1929), p.25.  
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9
 EINSTEIN, Carl. “Picasso ” [1930]. In: Ethnologie de l´art moderne, 1993, p.38. Na nota de rodapé, Meffre diz 

que esse texto faz parte da revista Documents nº3 (1930), dedicada a Picasso. Marcel Mauss e Eugène Jolas, 
editor da revista transitions, entre outros colaboradores regulares da revista e amigos do próprio pintor, 
participam da homenagem a Picasso. 
10

 EINSTEIN, Carl. “Picasso ” [1930]. In: Ethnologie de l´art moderne, 1993, p.39. 
11

 EINSTEIN, Carl. “Notes sur le cubisme” [1929]. In: Ethnologie de l´art moderne, 1993, p. 28. 
12

 EINSTEIN, Carl. “Notes sur le cubisme” [1929]. In: Ethnologie de l´art moderne, 1993, p. 31. 
13

 EINSTEIN, Carl. “Picasso ” [1930]. In: Ethnologie de l´art moderne, 1993, p.38. Janus é um deus romano 

representado por duas faces opostas (nota de L. Meffre). 
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