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Resumo 
 
Minha comunicação tem por objetivo discutir os limites da relação entre biografia e obra, 
na história da arte ocidental, discutindo a validade de um modelo de escrita e de 
pensamento que celebra o artista por sua singularidade e concebe a história da arte 
como o campo de estudo dos feitos de homens excepcionais.  
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Abstract 
 
My paper intends to discuss the limits of the connection between art and biography in 
the history of Western art, and to reflect upon the validity of a model of writing and 
thought that celebrates the artist for his/her uniqueness and comprehends art history as 
a discipline that should study the achievements of exceptional men.  
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Felizes são os biografados, escreve Rodrigo Naves em resenha de 1991 sobre 

dois livros publicados a respeito da vida e da obra de Picasso. O fascínio pela 

genialidade ou pela personalidade do artista, confere muitas vezes à sua 

existência “uma plenitude misteriosa”, o que nos leva a tentar extrair de sua vida 

revelações e explicações sobre suas obras. Nas biografias, porém, “quase todos 

os acontecimentos da infância e juventude encontram ressonância em fatos 

futuros, e isso confere à vida um sentido de utilidade ímpar”. A trajetória do 

artista parece seguir uma “trilha segura”, pautada em “escolhas firmes” e 

baseada em metas claras; “todos os acontecimentos fazem sentido, (...) tudo 

ressoa em tudo, (...) o biografado se mostra capaz de antever o curso das 

coisas, sem nunca precisar indagar sobre o sentido de seus gestos”, ao 

contrário do que acontece com as pessoas comuns.  
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Picasso, afirma Naves, “encarnou como ninguém a figura do artista moderno”: 

livre, inventivo, pródigo, insubmisso a regras... Suas declarações irônicas, 

perspicazes, bem como suas inúmeras aventuras amorosas, seu temperamento 

expansivo e mesmo seu “exibicionismo fotográfico” também contribuíram para 

que o interesse por sua vida pessoal se expandisse. Nesse sentido, não é de 

estranhar o número expressivo de relatos de teor biográfico sobre o artista 

catalão, escritos por amigos, relações ocasionais, ex-mulheres, admiradores ou 

estudiosos de seu trabalho. Muitos dos biógrafos de Picasso, seduzidos não 

apenas por seu incontestável vigor criativo como também por sua vida 

atribulada, empenharam-se em estabelecer conexões, correspondências diretas 

entre as diferentes fases de sua carreira e as diferentes etapas de sua vida, 

analisando suas obras como se fossem “diários íntimos” ou o “prolongamento de 

seus gestos e afetos”. Todavia, adverte Naves, 

toda riqueza e dificuldade de um processo de formação se esvaem, se 
o limitarmos à tradução de sentimentos ou acontecimentos 
preexistentes. (...) Fazer com que a obra de Picasso se assemelhe a 
uma emanação de sua vida – ainda que a mais exuberante – pouco faz 
avançar a compreensão tanto de sua vida quanto de sua obra: a 
primeira perde em singularidade, ao depender de uma cristalização em 
outro nível, e a segunda obtém uma determinação estreita, que lhe 
reduz o âmbito e o interesse.

1
  

Naves reafirma seu interesse por outras formas de narrativa biográfica, nas 

quais “a existência, abandonada a nitidez homogênea que dava igual realce a 

todos os acontecimentos, flutua ao sabor de forças instáveis, semelhantes à 

memória que os recupera”. Oferece como exemplo deste tipo de escrita mais 

fragmentária, de tom irônico e dessacralizador, a  Autobiografia de Alice B. 

Toklas, de autoria de Gertudre Stein: 

Neste texto meticulosamente descuidado, em que as coisas surgem 
por meio de associações prosaicas – que justificam os inúmeros “Foi 
então...”, “Aí”..., “Depois”... -, a vida deixa de obedecer a uma lógica 
estrita e sedutora, para dar lugar a um encadeamento de situações 
contingentes, umas vezes agradáveis, outras, tediosas”.

2
  

Dentro desse mesmo espírito de contestação do valor de uma biografia linear, 

aparentemente harmoniosa, cabe lembrar aqui do que afirmou Roland Barthes 
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sobre Proust, escritor que, para muitos, parece “colocar a sua vida em seu 

romance”. Na opinião de Barthes, Proust, ao contrário do que parece, logrou 

desorganizar a lógica ilusória da biografia, lógica essa que segue “a ordem 

puramente matemática da passagem dos anos”, subtraindo o tempo 

rememorado da “falsa permanência da biografia”. Se em seus textos numerosos 

elementos de sua vida pessoal são ainda conservados, eles estão, afirma 

Barthes, desviados: “como se vê, o que passa para a obra é, de fato, a vida do 

autor, mas uma vida desorientada. (...) Proust entendeu (e aí está o gênio) que 

ele não tinha que contar a sua vida, mas que a sua vida tinha entretanto a 

significação de uma obra de arte”. Percebe-se, portanto, uma reversão da obra 

sobre a vida: Proust “fez da sua própria vida uma obra de que o livro foi como o 

modelo; (...) é a obra de Proust, de Genet, que permite ler a vida deles como um 

texto”. 3 

Em outro texto, ainda mais célebre, no qual discute “a morte do autor”, Barthes 

critica o fato de que a explicação de uma obra seja sempre buscada do lado de 

quem a produziu:  

a imagem da literatura que se pode encontrar na cultura corrente está 
tiranicamente centralizada na figura do autor, sua pessoa, sua história, 
seus gostos, suas paixões; a crítica consiste ainda, o mais das vezes, 
em dizer que a obra de Baudelaire é o fracasso do homem Baudelaire, 
a de Van Gogh é a loucura, a de Tchaikovski é o seu vício.

4
  

Claro está que Barthes visava promover um questionamento mais amplo, sobre 

a figura do autor enquanto criador absoluto, gênio solitário, bem como sobre a 

visão do trabalho artístico enquanto expressão de uma personalidade singular,  

visão esta que desconsideraria as condições histórico-sociais ou a rede de 

relações intertextuais em que todo trabalho se dá. A seu ver, não existiria um 

antes (o autor que nutre o livro) e um depois (a obra): “o escritor moderno nasce 

ao mesmo tempo que seu texto (...); outro tempo não há que sua enunciação, e 

todo texto é escrito aqui e agora”. É a linguagem, isto é, os códigos e 

convenções artísticos ou literários que produzem o trabalho. Nesse sentido, a 
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arte deve ser entendida como atividade múltipla e não como “a voz de uma só e 

mesma pessoa (...)  a revelar a sua confidência”.5  

Com propósitos e ponto de vista distintos, também Merleau-Ponty, em diversos 

escritos, colocou em questão se o sentido de uma obra pode ser inteiramente 

determinado pela vida do artista, chegando a afirmar que “o sentido do que vai 

dizer o artista não está em nenhum lugar, nem nas coisas, que ainda não tem 

sentido, nem nele mesmo, em sua vida informulada”.6 Cabe ressaltar que não 

havia, da parte de Merleau-Ponty, intenção em contestar o papel da arte ou a 

função do artista na sociedade. Para ele, a arte era um dos instrumentos mais 

poderosos de construção do sujeito, de seu estar no mundo, e o artista 

apresentava-se como uma figura coesa, consistente. Mas embora não negue 

que vida e obra se comuniquem, Ponty considera, porém, que devemos partir do 

princípio de que não é a vida que explica a obra, e sim que a obra a fazer exigia 

esta vida.  

Em “A dúvida de Cézanne”,  texto publicado em 1945, o filósofo francês refuta 

as análises que viam Cézanne como um “gênio abortado” (Émile Zola) ou como 

um pintor que se entregara “ao caos das sensações” (Émile Bernard), tal qual 

Frenhofer, personagem da Obra prima ignorada, de Balzac. “Não teria sido o 

fato de terem dado muito importância à psicologia, ao conhecimento pessoal de 

Cézanne, que levou Zola e Émile Bernard a acreditarem no fracasso do amigo?”, 

pergunta. “Se nos parece que a vida de Cézanne trazia em germe sua obra, é 

porque conhecemos sua obra antes e vemos através dela as circunstâncias da 

vida, carregando-as de um sentido que tomamos à obra”.7  

Diferentemente de Picasso, Cézanne mostrou-se avesso a grandes declarações 

e sempre duvidou de sua capacidade de criar ou de transpor para a tela tudo o 

que considerava necessário. Em carta a seu filho, datada de dois meses antes 

de sua morte, Cézanne escreve: 

Finalmente eu lhe direi que, como pintor, torno-me mais lúcido diante 
da natureza, mas que, em casa, a realização de minhas sensações é 
sempre muito penosa. Não posso chegar à intensidade que se 
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desdobra ante meus sentidos, não tenho a magnífica riqueza de 
colorações que anima a natureza. Aqui, à beira do rio, os motivos se 
multiplicam, o mesmo tema visto sob um ângulo diferente oferece um 
objeto de estudo do mais vivo interesse – e tão variado que acho que 
poderia me ocupar durante meses, sem mudar de lugar, inclinando-me 
ora um pouco à direita, ora um pouco à esquerda.

8
 

Muitos daqueles que o visitaram em Aix-en-Provence em seus últimos anos de 

vida e algumas de suas (poucas) relações mais próximas não tardaram a 

publicar artigos e livros sobre seus encontros com o pintor, nos quais 

entremeavam comentários sobre sua obra com informações a respeito de seu 

comportamento arredio, seu temperamento difícil, suas recorrentes hesitações. 

Para Merleau-Ponty, as múltiplas anedotas sobre o homem Cézanne não 

consideram o sentido positivo, a potência de sua obra, induzindo-nos a tomar 

seu trabalho como uma “manifestação doentia”, um “fenômeno de decadência”. 

Em sua opinião, “a incerteza e a solidão de Cézanne não se explicam, no 

essencial, por sua constituição nervosa, mas pela intenção de sua obra”, a qual 

deve ser vista como uma das fecundas, densas e profícuas da toda história da 

arte, um exemplo de um encontro bem sucedido entre o artista e a natureza. 

Talvez, afirma Ponty, “entregue a si mesmo, [Cézanne tenha podido] olhar para 

a natureza como só um homem saberia fazê-lo, (...) concebendo uma forma de 

arte válida para todos”.  

Os autores acima citados nos levam a refletir, a partir de diferentes abordagens, 

sobre os limites dos estudos biográficos na análise da obra de um artista. 

Contudo, apesar de nos parecer evidente que não podemos associar de forma 

unívoca dados biográficos, da ordem do pessoal, ao fracasso ou sucesso 

(estético) de uma obra de arte, não devemos menosprezar o poder de sedução 

dos relatos biográficos. Trata-se de uma tradição que remonta a Vasari e suas 

Vidas dos melhores arquitetos, pintores e escultores italianos de Cimabue a 

nossos tempos e que tem sua origem no desejo de romper com a noção de arte 

enquanto ofício e legitimar a arte renascente como uma prática “nobre, coerente, 

uma prática intelectual e liberal” e seus criadores como homens de “elite”. 
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Séculos mais tarde, esta tradição persiste, sendo mantida tanto pelo mercado e 

pela própria história da arte, quanto pelo público, em razão de interesses 

diversos, freqüentemente conectados ao desejo de ressaltar o talento e a 

genialidade do artista e de valorizar seu trabalho. Nos anos 1950, por exemplo, 

Harold Rosenberg assegurava o valor da nova pintura norte-americana (action 

painting), bem como seu caráter radical e inovador, afirmando que ela acabara 

com todas as diferenças entre arte e vida e que o ato de pintar tornara-se da 

mesma substância metafísica que a existência do artista: 

Uma pintura que seja um ato é inseparável da biografia do artista. 
Constituiu ela em si mesma um momento na mistura adulterada de sua 
vida – quer o  momento signifique os precisos minutos empregados em 
manchar a tela, quer signifique a duração total do drama lúcido 
desenrolado em linguagem simbólica. (...) O critério com relação à 
nova pintura consiste na sua seriedade, (...)  no grau em que o ato 
sobre a tela constituir uma extensão do total esforço do artista em 
transmitir a sua experiência.

9
 

Todavia, como observou Craig Owens, em artigo intitulado “Da obra à moldura, 

ou haverá vida após „a morte do autor‟”, boa parte da arte realizada a partir dos 

1960/70 fará referência à questão lançada por Barthes, procurando  desmontar a 

ideia de que a obra de arte é uma metáfora das emoções ou sentimentos do 

artista. Retomando alguns dos argumentos utilizados por Michel Foucault em “O  

que é um autor”, em especial os que salientavam o poder discursivo das 

instituições, Owens ressalta que “muito da arte produzida [nesse período] 

preocupou-se simplesmente em registrar o desaparecimento da figura do autor”, 

fazendo da obra uma tela ou uma máscara daquele que a produz, chamando a 

atenção para a situação, para as condições institucionais nas quais o trabalho 

ocorre ou é apresentado e não para o trabalho em si, ou ainda revelando o fato 

de que a “autoria é uma identidade assumida, alcançada apenas por meio de 

uma complexa série de identificações históricas”.10 Aproximou-se, assim,  

do espaço vazio deixado pela desaparição do autor a partir de uma 
perspectiva diferente, que [trouxe] à luz um bom número de questões 
que o modernismo, com seu foco exclusivo na obra de arte e seu 
criador, havia ignorado ou reprimido: aonde as trocas entre leitores e 
espectadores ocorre? Quem é livre para definir, manipular e, em última 
análise, se beneficiar dos códigos e convenções da produção cultural?  
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Owens não intentou apresentar uma visão homogênea da chamada arte “pós-

moderna”. Considera, porém, que é possível afirmar que esta arte logrou romper 

com os códigos e convenções modernistas ao preocupar-se, sobretudo, em 

refletir sobre a natureza social da produção e da recepção artísticas e privilegiar 

a análise dos limites formais e culturais do trabalho do artista. A seu ver, o 

interesse acentuado pela “moldura”, pela rede de práticas institucionais que 

acolhem o trabalho artístico, é uma marca característica dessa produção, e seu 

traço distintivo. Diferentemente de outros autores, que compreenderam a arte 

desse período como uma retomada, em novas bases, dos princípios que 

regeram as vanguardas históricas, Owens declara:  

Eu defendo (...) que a morte do autor constitui uma linha histórica 
divisória entre as vanguardas dos anos 1910 e 1920 e a crítica 
institucional dos anos 1970, e que entender a última como um revival 
ou uma renovação da primeira somente levará a erros, a má 
interpretações sobre a prática contemporânea.

11
  

Sem possuir o impulso destrutivo das vanguardas modernistas, muitos dos 

trabalhos desse período criticaram de forma direta a política cultural de 

confinamento que predominava no cenário cultural dos EUA, deslocando nossa 

percepção da obra ao espaço institucional, bem como obliterando a relação 

entre a obra e seu autor e reafirmando o caráter coletivo do trabalho artístico. É 

este o caso de grande parte da produção de Marcel Broodthaers, Daniel Buren, 

Hans Haacke e Michael Asher, por exemplo. Já outros artistas, que me 

interessam aqui em particular, reencenaram a morte do autor, ao assumir 

identidades fictícias, hipotéticas nas obras que realizam; ao pensar o trabalho 

enquanto série e não enquanto exemplar único; ao recusar os princípios de 

coerência conceitual e uniformidade estilísticas que asseguram a presença de 

um autor ou ainda ao questionar a quem pertence a autoria da imagem/obra. 

Owens agrupa, neste conjunto, os trabalhos de Giulio Paolini, Gerhard Richter, 

Cindy Sherman e Sherrie Levine, assinalando o caráter feminista da obra das 

duas últimas artistas.   
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A esse rol de artistas, gostaria de acrescentar o nome de Christian Boltanski e 

comentar alguns de seus primeiros trabalhos, apontando o quanto eles foram 

marcados pela intenção de  discutir os limites da narrativa biográfica.  

Em Recherche et présentation de tout ce qui reste de mon enfance, 1944-1950, 

seu primeiro livro de artista, editado em 1969, Boltanski reuniu imagens diversas 

(fotos de família, da turma da escola, de objetos de infância) e fragmentos de 

textos, identificando-os como seus por meio de legendas precisas. Muito embora 

na apresentação do livro Boltanski afirme ter-lhe sido muito difícil reencontrar 

aqueles poucos elementos ligados a seu passado e declare que só foi possível 

“provar sua autenticidade, situá-los com exatidão”, por meio de “questões 

incessantes e de uma pesquisa minuciosa”, vários dos objetos ali reproduzidos 

jamais lhe pertenceram. Em 10 portraits photographiques de Christian Boltanski 

1946-1964, de 1972, temos acesso a um conjunto de fotografias em preto e 

branco de formato idêntico, cujas legendas (manuscritas) indicam tratarem-se de 

registros do artista em diversas fases de sua vida, dos dois aos vinte anos de 

idade. Na realidade, todas essas fotos foram tiradas por sua companheira no 

mesmo dia, no parque de Montsouris, em Paris, de diferentes crianças e 

rapazes em poses similares. Apenas a última imagem do conjunto é de fato de 

Boltanski, mas sua legenda também é falsa, pois ele teria, naquele momento, 

quase trinta anos de idade e não vinte, conforme indicado.  

Boltanski parece perseguir os mesmos objetivos em outras obras desse período 

que não possuem caráter “autobiográfico”. Em Album de photos de la famille D. 

entre 1939 et 1964, elaborada em 1971, ele escolhe e manda re-fotografar cerca 

de 150 fotos de família dentre as várias que um amigo lhe emprestara e, sem 

conhecer detalhes da vida das pessoas nelas retratadas, tenta reconstituir a 

história desse núcleo familiar compondo arranjos visuais e ordenando as 

imagens da maneira que acredita ser a mais coerente. Segundo seu próprio 

depoimento a fotografia atraía porque “ela é entendida como verdadeira, como 

prova que a história que contamos é real, ela dá a ilusão da realidade”.  
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Em seus Inventaires, instalações apresentadas ao todo em sete ocasiões 

distintas, de 1973 a 1989, e compostas por um conjunto variado de objetos 

(móveis, utensílios domésticos, objetos decorativos e de uso pessoal, etc.),  que 

pertencem ou pertenceram a uma determinada pessoa, em geral desconhecida 

do artista, ele deixa para o espectador a tarefa de recompor a vida desse 

indivíduo, levando-o assim a refletir sobre o que se pode aprender sobre alguém 

examinando seus bens pessoais.  

Servindo-se portanto de imagens, textos e objetos de diferentes origens e com 

eles construindo pequenos livros de artista, vitrines museológicas ou 

instalações, Boltanski recria o passado de seus personagens, atribuindo 

legendas falsas às suas fontes iconográficas, modificando a cronologia dos 

eventos retratados, cruzando o ficcional e o documental e embaralhando a 

história.  A seu respeito, soube elaborar, com perspicácia, uma versão mitificada 

de sua própria existência, tecendo uma narrativa na primeira pessoa sem 

relação intrínseca com sua vida quotidiana. Cabe ressaltar, porém, que ele 

jamais buscou construir uma autobiografia heróica ou gloriosa.  

Boltanski afirma nunca ter desejado falar verdadeiramente de si, pois o que lhe 

interessa de fato é “a passagem do que é mais íntimo ao que é mais coletivo”. A 

seu ver, o artista é aquele que envia uma espécie de estímulo ao observador, 

cabendo a este apropriar-se da imagem/estímulo oferecida e terminar livremente 

a “obra”. O artista é alguém que possui um espelho no lugar do rosto, no qual 

cada um pode ver seu próprio reflexo. “Ao falar de si, ou de um sujeito 

inventado, o artista fala de cada um, e cada um pode ali se reconhecer”, declara. 

A seu respeito, diz “ter sempre tudo inventado, nunca havia nada de verdadeiro. 

Eu inventei uma infância comum, a mais coletiva possível, sem a menor 

anormalidade”.12 “Grande parte de minha atividade”, sustenta em outra ocasião, 

“está relacionada à idéia de biografia, mas uma biografia totalmente falsa e dada 

como falsa por meio de toda espécie de provas falsas”.13 
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Ao manipular constantemente suas fontes e documentos, ao confundir 

voluntariamente realidade e ficção, Boltanski, como muitos outros de sua 

geração, faz-nos suspeitar de relatos pretensamente autênticos,  centrados na 

figura do autor/criador e sua história individual. Como afirma Lynn Gumpert, o 

Boltanski que conhecemos não passa de uma construção imaginária, uma ficção 

que salienta a impossibilidade de jamais conhecermos o outro e a dificuldade de 

nos conhecermos a nós mesmos”.14 

  

                                                
1
 NAVES. Rodrigo. “O que fazer com a vida de Pablo Picasso?”. O vento e o moinho. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2007, pp. 169-181. 
2
 Idem. 

3
 BARTHES, Roland. “Durante muito tempo fui dormir cedo”. In: O rumor da língua. São Paulo: Martins 

Fontes, 2004, pp. 354-355.  
4
 BARTHES, Roland. “A morte do autor”. In: Idem, pp. 57-64. 

5
 Idem. 

6
 MERLEAU-PONTY, Maurice. "A dúvida de Cézanne". Os Pensadores, vol. XLI, São Paulo: Abril Cultural, 

1975, pp. 303-316. 
7
 Idem. 

8
 CÉZANNE, Paul; REWALD, John (Ed). Correspondance. Paris: Éd. Grasset et Fasquelle, 1978.  

9
 ROSENBERG, Harold. A tradição do novo. São Paulo: Perspectiva, 1974, pp. 11-22. 

10
 OWENS, Craig. “From Work to Frame, or Is There Life After “The Death of the Author”?. In: Beyond 

Recognition. Representation, Power and Culture. Berkeley: University of California Press, 1992, pp. 122-
139. 
11

 Idem. 
12

 BOLTANSKI, Christian e GRENIER, Catherine. La vie possible de Christian Boltanski. Paris: Seuil, 2007, 
pp. 83-84. 
13

 Entrevista concedida a Alain Fleischer e Didier Semin. In: GUMPERT, Lynn. Christian Boltanski. Paris: 
Flammarion, 1992, p. 13. 
14

 GUMPERT, Lynn. Christian Boltanski. Paris: Flamarion, 1992. 
 

 

Referências Bibliográficas 

BARTHES, Roland. O rumor da lingua. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
BASBAUM, Ricardo (org.). Arte contemporânea brasileira. Texturas dicções, ficções, 
estratégias. Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 2001. 
CRIMP, Douglas. Sobre as ruínas do museu. São Paulo, Martins Fontes, 2004. 
DE DUVE, Thierry. Nominalisme pictural. Marcel Duchamp et la modernité. Paris: Ed. 
Minuit, 1984. 
DIDI-HUBERMAN. Devant l’image. Question posée aux fins d’une histoire de l’art. Paris, 
Ed. Minuit: 1990. 
_______. O que vemos, o que nos olha, São Paulo, Ed. 34, 1999. 
______ . Devant le temps. Paris: Ed. Minuit, 2000. 



2210 

 

 

                                                                                                                                            
FERREIRA, Glória e COTRIM, Cecília (orgs.). Escritos de artistas. Anos 60/70. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
FOSTER, Hal. The return of the real, Cambridge (Mass.) e Londres, The MIT Press, 
1996. 
FOUCAULT, Michel. O que é um autor? Lisboa: Vega Editora, 1992. 
HEINICH, Nathalie. Du peintre à l’artiste. Artisan et académiciens à l’âge classique. 
Paris: Ed. Minuit, 1993. 
HUYSSEN, Andreas. Mémorias do modernismo. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. 
KRAUSS, Rosalind E., Caminhos da Escultura Moderna, São Paulo, Martins Fontes, 
1998. 
______. The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge 
(Mass.) e Londres: The MIT Press, 1986.. 
MERLEAU-PONTY, Maurice. "A dúvida de Cézanne". Os Pensadores, vol. XLI, São 
Paulo: Abril Cultural, 1975, pp. 303-316. 
NAVES, Rodrigo. O vento e o moinho. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
OWENS, Craig. Beyond recognition. Representation, Power and Culture.  Berkeley: 
University of California Press, 1994. 
ROSENBERG, Harold. A tradição do novo. São Paulo: Perspectiva, 1974. 
STEINBERG, Leo. Outros critérios. São Paulo: Cosac & Naify, 2008. 
WOOD, Paul et alii.  Modernismo em disputa. A arte desde os anos quarenta. São 
Paulo: Cosac & Naify, 1998. 
 

 

Maria de Fátima Morethy Couto  
Doutora em História da Arte pela Universidade de Paris I – Panthéon/Sorbonne. 
Professora do Instituto de Artes da Unicamp e pesquisadora do CNPq. É presidente 
Comitê Brasileiro de História da Arte (2010-2013). Autora do livro Por uma vanguarda 
nacional. A crítica brasileira em busca de uma identidade artística – 1940/1960 (Ed. 
Unicamp, 2004) e co-autora do livro ABCdaire Cézanne (Flammarion, 1995). 
 

 


