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Resumo 
 
Este trabalho tem como proposta expor a existência da ideia de uma “estética apofática” 
(negativa) nas obras plásticas de Mark Rohtko a partir da leitura de sua obra teórica “ A 
Realidade do Artista. Filosofias da arte”. E tem como objetivo central  demonstrar as raízes 
platônicas e neoplatônicas do discurso sobre o Belo na arte abstrata de M. Rothko traçando 
um paralelo entre a arte abstrata e a mística apofática medieval. Da mesma forma, também 
investigamos a relação entre o silêncio pretendido pelos místicos e aquele proposto por 
Rothko como resposta à experiência estética com sua pintura. 

 
Palavras-Chave: Arte, Abstração, Apofaticismo, Rothko, Mística. 

 
 

Abstract 
 

The present work proposes the existence of an “apophatic (negative) aesthetics” in Mark 
Rothko’s plastic art, based on his posthumous essay “The Artist’s Reality: Philosophies of 
art”. Therefore, we attempt to demonstrate both Platonic and Neoplatonic’s influences on 
Mark Rothko’s abstract art through a comparison of abstract art and medieval apophatic 
mystique. Moreover, we compare the Mystics’ relation with silence and Rothko’s similar 
attitude towards the aesthetic experience of staring at his paintings. 
 
Keywords: Art, Abstraction, Apophaticism, Rothko, Mystique. 

 
 
 

As pinturas de Rothko assim como sua obra escrita demonstram sua preocupação 

com o real que, segundo ele, é constituído a partir de duas realidades: o sensível e 

o inteligível. Em sua obra podemos observar a busca por elementos capazes de 

transmitir, pictoricamente, essas duas realidades. É justamente por assumir a ideia 

da distinção entre o sensível e o inteligível que Rothko nos remeterá ao 

pensamento platônico, revisto do ponto de vista neoplatônico, através da leitura de 

Plotino, assim como dentro de uma perspectiva mística medieval no que diz repeito 

ao sagrado pretendido em sua obra. 

Em sua obra pictórica Mark Rothko propõe uma experiência para além da 

compreensão verbal. Ele acreditava que nada devia se antepor entre a sua pintura 

e o observador. Assim como acreditava ser o <silêncio> o mais “acertado” ao 
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referir-se a experiência com a sua obra.  A desfiguração encontrada na abstração 

pictórica de Rothko será aqui entendida como a manifestação de uma 

<sacralidade> que ultrapassa todos os conceitos e formulações lógico-racionais. 

Uma concepção que se aproxima da ideia de unificação pensada pela tradição 

mística ocidental. 

Se tomarmos como referência o texto da Teologia Mística de Dionísio Pseudo 

Areopagita, podemos constatar uma profunda aproximação em relação à obra 

pictórica de Rothko, principalmente no que se refere ao modo como ambos 

pensadores são influenciados pela compreensão da inacessibilidade absoluta do 

primeiro Uno neoplatônico. Na teologia negativa a ascensão se realiza de forma 

gradual, e tem basicamente como ponto de partida duas vias, a via positiva 

(kataphatiké), que se dá através da afirmação, e a via negativa (apophatiké), que se 

dá através da negação. Esta segunda por sua vez tanto se aproxima da postura de 

Rothko em relação a sua produção artística, como também é a via escolhida por 

dois pensadores que aqui nos servirão como norteadores em relação à discussão 

em torno de se pensar em uma possível estética apofática, a saber, Dionísio e M. 

Eckhart.  

Vale ressaltar que, para Dionísio, a experiência mística seria como um “cessar” no 

qual a filosofia assume sua função de iniciação em direção ao silêncio, silêncio este 

que se converte em “palavra” unificadora. Neste sentido, a teologia mística de 

Dionísio é identificada pelo seu caráter de superação da “coisificação” em relação 

ao divino. 

Nesta mesma perspectiva, Mestre Eckhart, seguidor da tradição apofática 

dionisiana, também demonstrará, em seu pensamento, ser defensor de uma 

concepção negativa do divino. O pensamento de M. Eckhart exibe um modo 

paradoxal de conceber o divino sem mediação ou formulação conceitual. Sua 

preocupação consistia em dizer justamente aquilo que a Deus não pertencia, dito 

de outro modo, esclarecer o que Deus “não era”. Por tal motivo encontramos 

diversas vezes em seus textos expressão do tipo: “Deus me livre de Deus”. Neste 

sentido o modo como Eckhart escreve nos revela um pensar que busca a 

experiência do sagrado a partir do <abissal>.  
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Assim como estes dois filósofos, Mark. Rothko, no que se trata da sua 

desconstrução figurativa, demonstra certa preocupação naquilo que pode, através 

da figura, afastar o espectador de sua obra. O caminho que Rothko assume para se 

pensar a relação entre a arte e o sagrado frente à objetividade racional nos é 

revelado tanto em suas contribuições escritas quanto no próprio processo de 

negação promovido em suas obras abstratas, resultando na concepção de uma 

arte que podemos aqui interpretar como apofática.  

Resumidamente a via apofática é aquela que afirma a realidade invisível do divino, 

nadificando-o. Tal nadificação nos permite pensar uma “teologia negativa”. Teologia 

essa que fundamenta uma “estética negativa” partindo da imagem abstrata que são 

características dos pensamentos de Dionísio e Eckhart. O elemento místico 

presente no pensamento de Eckhart, como também no de Dionísio, apontam para o 

<silêncio> diante de todo conhecimento que procura revelar o que em si mesmo é 

indizível.  

Na afirmação que segue abaixo, Rothko, demonstra reconhecer essa inefabilidade, 

como também a multiplicidade que busca a unidade, na diversidade de 

manifestações existentes na tentativa de alcançar a totalidade, o absoluto, Deus. A 

esse respeito ele diz: 

 

Como acontece com o velho ideal de Deus, jamais conseguimos 
apreender diretamente a própria abstração, na sua nudez. De novo como 
no caso de Deus, só podemos conhecer as suas manifestações através 
das obras, que, muito embora nunca revelem completamente a totalidade 
dessa abstração, simbolizam-na, manifestando diferentes faces suas nas 
obras de arte. (ROTHKO, 2007, p. 156). 

 

 

O silêncio místico está deste modo em perfeita relação com o silêncio pretendido 

por Mark Rothko em sua obra pictórica. A abstração na arte assim como o 

misticismo filosófico são expressões que pretendem indicar o inexprimível. A 

abstração que é o meio plástico pelo qual o artista Mark Rothko se comunica, tem 

como finalidade transmitir a <ideia> inerente à <forma>, pois, para ele, o quadro é 

uma <ideia> imbuída em uma entidade cujo significado transcenderia qualquer das 

partes. 
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Em sua obra escrita Mark Rothko deixa evidente seu desejo pelo retorno a 

“unidade” presente no pensamento grego. Essa unidade pretendida por Rothko 

possibilitaria ao homem, uma compreensão do cosmo como uma ordem 

harmoniosa, bem como uma visão de conjunto do mundo que demonstra uma 

vivencia pessoal marcada pela clareza da realidade. E é justamente essa busca 

pela <unidade> o que constitui o princípio supremo do inefável que aproxima a obra 

pictórica de Rothko ao pensamento neoplatônico. 

Vista deste aspecto a arte abstrata de Rothko é, portanto, uma expressão de uma 

vivência não figurativa que pretende despertar no espectador emoções livres de 

objetos e livres de palavras, provocando assim uma superação do conceito pela 

própria experiência. A eleição pela abstração tão somente denota uma 

preocupação com a independência da obra em relação à forma, com o intuito de 

superar a figuração. 

Passada sua fase surrealista, Rothko começara a pintar enormes blocos de cores, 

com finas camadas de tinta. Que de acordo com ele eram feitas para absorver o 

observador. Essas novas pinturas tinham de ser vistas a uma distância ideal de 45 

centímetros, de acordo com Rothko, para que o observador pudesse ver a si 

mesmo imerso nas cores. 

Apesar de estar inserido no campo dos artistas abstratos, Rothko não aceitava com 

tranquilidade o título de abstracionista. Isso porque considerava sua arte diferente 

das demais artes abstratas. Ele tinha um propósito ideal com elas que não se 

comparava a de nenhum outro artista. Sobre isto declarou: 

 

Que fique muito claro. Não sou um abstracionista... Não estou interessado 
na relação da cor com a forma ou qualquer outra coisa. Estou interessado 
apenas em expressar as emoções humanas básicas- tragédia, êxtase, ruína 
e assim por diante. E o facto de muita gente se ir abaixo e chorar quando se 
vê confrontada com meus quadros mostra que consigo comunicar emoções 
humanas básicas... As pessoas que choram perante as minhas pinturas 
estão a ter a mesma experiência religiosa que tive quando as pintei. E se 
você, como diz, se emociona apenas com as relações de cores, não 
entendeu. (BAAL- TESHUVA, 2003, p.50-56). 
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Haveria poderes míticos nas cores pintadas por Rothko? Ele acreditava que sim. 

Para Rothko esses poderes míticos se transmitiam a si mesmos, através das cores 

pintadas nas telas diretamente para os observadores. A espacialidade da cor era 

utilizada por Rothko com o intuito de criar uma experiência transcendental. 

“Um quadro é uma afirmação das idéias de real do artista, feita nos termos do seu 

discurso plástico” (Rothko, 2007, p. 82), tal afirmação é feita por Rothko com o 

intuito de comparar o artista ao filósofo, pois para ele assim como o filósofo é um 

sistematizador o artista também o é no sentido de que necessita fazer a combinação 

das suas verdades em um sistema, a saber, dentro do campo da sensualidade.  

A sensualidade, em Mark Rothko, é instrumento supremo na obra de arte, e é para 

ela que devemos nos voltar, pois, de acordo com ele, a sensualidade é o nível mais 

básico em que os homens se interagem. Tanto sensualidade quanto verdade 

compõem o campo de raciocínio a respeito da função artística em Rothko, para ele, 

a função original do artista é justamente criar a unidade suprema, que consiga 

condensar todos os fenômenos no campo da sensualidade, pois é a sensualidade a 

única qualidade humana fundamental e necessária para apreciação da verdade. 

Verdade esta, que está para Rothko diretamente associada a uma noção de beleza, 

não aquele referente ao gosto, mas ao sentido pleno de Belo, que se encontra na 

tradição platônica. 

Das noções de belo, a de Platão, é sem dúvida, para Rothko, a mais esclarecedora, 

e de maior influência. Ele compreende que na visão platônica, o belo, ou melhor, o 

que se percebe como belo, seja na obra de arte, como na experiência com outros 

objetos e corpos, nada mais é que uma manifestação de um Belo absoluto, um 

protótipo abstrato, que se manifesta das mais variadas formas na natureza e nas 

coisas criadas. O belo para Rothko é, na obra de arte, aquilo para qual o artista se 

move, é o ideal da obra, manifesto em sua plasticidade. 

Rothko não ignora o fato de Platão ter desprezado a função dos artistas na 

República. Sobre a crítica de Platão aos artistas se posiciona da seguinte maneira:  

 

O inevitável corolário de Platão foi colocar os artistas numa posição assaz 
indesejável no seu esquema porque os pintores tinham que objetivar o real 
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através das aparências. Platão não podia prever o desenvolvimento, no 
século XX, do método de representação da essência das aparências 
através da abstração tanto das formas como dos sentidos (ROTHKO, 2007, 
p.100). 

 

Para Rothko (2007, p.161) “As noções de belo que há hoje são essencialmente 

platônicas”, tal afirmação feita por ele leva-nos a pensar na relação que o 

platonismo possui com a produção de arte, já que ela, a arte, almeja o belo, 

enquanto produtora de aparências. 

É certo que o que se revela na pintura são as aparências, seja num aspecto 

superficial ou mais profundo quando o artista faz um eficiente estudo e uso 

destas, mas Rothko acredita que uma pintura, quando tratada com devido 

esmero,  poderia ser capaz de transmitir, na aparência da obra, sutilezas e 

aspectos que trabalhem não somente as aparências exteriores da realidade, mas 

também verdades internas da aparência representada. 

Ao discorrer sobre a perfeição na arte, Rothko nos diz que para manifestar na 

aparência da obra essa noção de perfeição os artistas tiveram que distorcer de 

certo modo a aparência da realidade. Pois mesmo quando os artistas pretendem 

afirmar a aparência como realidade eles não o fazem copiando a natureza, já que 

na própria natureza não podemos encontrar nenhum corpo que seja 

absolutamente perfeito.  

Por isso quando observamos uma obra de arte não podemos esperar dela uma 

cópia da realidade, pois ainda que as imagens sejam inspiradas na natureza elas 

serão uma distorçam daquilo que a natureza é em sua realidade. Pois a realidade 

em si não contém o ideal de perfeição, que resulta na beleza, que o artista 

pretende manifestar nas obras. 

Utilizando-se do exemplo de uma artista, Rothko, afirma que Cézanne ao pintar 

uma maçã, faz uma distorção do objeto maçã na realidade. Ele não pinta uma 

maçã tal qual ela é na realidade, uma maçã concreta. O que ele pinta é o ideal 

perfeito que representa todas as maçãs, como elas deveriam ser em sua 

perfeição, e não como elas são na realidade. Vejamos estas pinturas que bem 

expressam o que estamos aqui tratando:  
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Desse modo podemos pensar numa “ideia” de perfeição que apesar de não existir 

de forma concreta na aparência, existe na arte quando o artista distorce a realidade 

concreta dos objetos representados e pinta o que corresponderia ao ideal desse 

objeto culminando na mais bela perfeição. A beleza vista nos objetos artísticos é, 

portanto, a própria manifestação da Beleza, é sua revelação. 

Segundo Rothko a arte abstrata utiliza-se das aparências com o intuito de afirmar a 

partir delas uma realidade não material. É na abstração da forma que o artista tenta 

demonstrar a realidade do que Platão chamou mundo das ideias. Nesse tipo de arte 

o artista cria uma imagem que proporciona ao espectador uma percepção referencial 

de um protótipo comum de perfeição. E é deste modo a arte abstrata de Rothko se 

relaciona com o ideal platônico, ao produzir esse referencial ideal na arte. 

Essa visão de uma arte não meramente imitadora da realidade pode ser encontrada 

no discurso do neoplatônico Plotino. Nas Enéadas, em seu tratado V, Sobre a 

Beleza Inteligível, ele reafirma o valor das artes e declara: 

 

Mas si alguien menosprecia las artes porque crean imitando a la naturaleza, 
hay que responder  en primer lugar que también las naturalezas imitan otros 
modelos. En segundo lugar, es de saber  que las artes no imitan sin más el 
modelo visible, sino que recurren a las formas en las que se inspira  la 
naturaleza, y además, que muchos elementos se los inventan por su cuenta 
y los añaden donde hay alguna deficiencia como poseedoras que son de la 

Fonte: www.art.com 



2888 
 

 

belleza. En efecto, el mismo Fidias la poseía, pues no esculpió la estatua de 
Zeus a imagen de ningún modelo sensible, sino concibiéndolo tal cual Zeus 
sería si quisiera aparecérsenos visiblemente (PLOTINO, 1998, p.141). 

 

Para entendermos melhor essa relação de proximidade da arte e do artista com a 

ideia de beleza, vejamos este exemplo que Plotino nos dá: 

   

Sean, pues, dos objetos yuxtapuestos, por ejemplo dos masas de piedra, 
una informe y otra reducida ya por el arte a estatua de un dios o de algún 
hombre: de un dios, por ejemplo, de una Gracia o de una Musa; de algún 
hombre, mas no uno cualquiera, sino uno que el arte ha creado 
seleccionando rasgos de todos los hombres bellos. Pues bien, esta piedra 
transformada por el arte en belleza de forma aparecerá, sí, bella, mas no 
por ser piedra- de lo contrario también la otra sería igualmente bella-, sino 
gracias a la forma que la infundió el arte. Por consiguiente esta forma no la 
tenía la materia, sino que estaba en la mente del que la concibió aun antes 
de que adviniera a la piedra. Pero estaba e el artista no en cuanto éste tenía 
ojos y manos, si porque participaba del arte. Luego en el arte esta belleza 
era muy superior. Y es que no es aquella belleza, la que estaba en el arte, 
la que se desplazó a la piedra, antes bien aquélla se queda, pero hay otra, 
derivada del arte, que es inferior a aquélla. Pero ni aun esta inferior se 
mantuvo pura en sí misma ni tal como ella quería salvo en la medida en que 
la piedra cedió al arte (Idem ,p. 139). 

 

Neste sentido a beleza da Arte é o que motiva toda manifestação artística, ela é a 

ideia, o princípio racional que rege toda obra criada. Portanto a beleza vista nos 

objetos artísticos é um reflexo da beleza da Arte trazida para o plano sensível 

através do artista. 

 

La obra de arte como objeto bello es un objeto sensible que refleja la 
belleza que hay en el Arte, el que, por medio del artista, se pone en 
ejecución. Pero el arte que obedece al artista se inspira en el plan sintético 
o sabiduría del universo (Lógos), en el Alma Universal, y por eso, con otras 
palabras, “el arte imita a la naturaleza”, porque el artista se levanta rápido 
hacia los principios y el modo cómo produce la naturaleza (phýsis). También 
por eso la obra artística puede completar la función de la misma naturaleza, 
que como imagen del alma universal y potencia más débil, produce igual 
que ella por contemplación o sea, intuyendo con tranquilidad, sin 
movimiento ni fines particulares y conserva a los cuerpos y organismos 
sublunares mediante los lógoi spermatikoí que inagotablemente prodiga a la 
materia (hýle). (BAZAN, 2005, p. 21) 

 

Pensemos, pois em uma arte que sem desprezar as qualidades físicas do mundo, 

procura não mais representá-las, nem figurativamente tampouco abstratamente. 
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Uma arte que indique outra direção, posto que o olhar natural do homem tende a 

contemplar todas as coisas ao seu redor. 

 A arte clássica de Rothko surge desse amadurecimento, quando ele pensa já não 

ser mais necessária a sua obra, nem fazer mais sentido uma representação da 

realidade objetiva. Pois, para ele, a arte já havia aglutinado por demais uma 

diversidade de objetos que em nada contribuíam para um crescimento verdadeiro da 

arte enquanto criadora de esquemas universais. “Empregam-se linguagens plásticas 

diferentes para todo o tipo de fins; porém, elas só estão ao serviço da arte quando 

generalizam para além do particular.” (ROTHKO, 2007, p.84).  

A pintura de Rothlo, enquanto discurso estético sobre o inefável pretende ser um 

meio de expressão, uma representação indicativa do elemento sagrado. A 

experiência com o objeto artístico, fruto da criação de Rothko busca não somente 

superar a experiência no âmbito do conhecimento sensível, mas também ultrapassar 

a ideia de categoria racional. 

Uma arte assim é consequência da perspectiva que pensa na possibilidade 

representativa de uma realidade transcendente, dada através de uma relação entre 

símbolo e mística, que faz um uso diferente da imagem, na qual a razão já não é 

mais critério para o conhecimento, onde a imagem não serve simplesmente para 

imitar cenas históricas importantes, ou quaisquer objetos dotados de certa beleza. 

Pois essa é uma arte que usa a imagem como mediação entre o divino e o homem.  

Ao abandonar os amarelos e vermelhos vibrantes, Rothko passou a pintar utilizando 

tons cinzentos, azulados, azul escuro e preto. Ganhando cada vez mais espaço e 

prestigio no mundo das artes, Rothko chegou a aquele que seria seu projeto mais 

audacioso, e ao qual se dedicara por completo. Em 1965 recebera com muito 

entusiasmo a encomenda de uma série de grandes murais para serem colocados na 

capela de St. Thomas Catholic University em Houston. Considerava que este seria o 

testemunho de maior valor artístico de sua arte. Participava integralmente nas 

decisões sobre a arquitetura da capela. Nela nada foi construído sem que Rothko 

tivesse avaliado e aprovado. 

 

Sugeriu fundações octogonais, à semelhança de uma capela baptismal, de 
modo a que a congregação ficasse envolvida pelos seus murais. A luz 
deveria vir de uma cúpula no centro da capela, filtrada por muito tecido leve, 
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como no estúdio de Manhattan. Rothko sugeriu ainda uma estrutura 
simples, despretensiosa, onde os seus murais ficassem em primeiro plano 
(BAAL-TESHUVA, 2003, p.73). 

 

Para esse projeto fez quatorze pinturas, das quais dispôs cinco trabalhos como 

individuais, utilizando o restante para a formação de três trípticos (conjunto de três 

obras unidas por uma moldura tríplice que davam aspecto de uma obra só). Nestas 

novas pinturas não se via os efeitos de nuvens de cores, tampouco grandes 

variações delas. Eram telas monocromáticas, pintadas com tons de castanho e preto 

opaco. Franz Meyer, depois de ter ficado maravilhado com a visita que fizera as 

instalações do atelier de Rothko, escreveu: 

 

[...] No vasto espaço da rua 69 tinha sido construída uma arquitetura 
simulada em que estavam reproduzidos os projetos que correspondiam a 
uma parte da capela em Houston. Depois, Rothko mostrou a primeira 
pintura para a capela, em grande formato, e que hoje está na parede sul da 
capela, entre as portas de entrada: um formato vertical estreito, cujos quatro 
quintos superiores se impõe o preto intenso de um retângulo e o preto vinho 
tinto do fundo contra as margens. Na sala octogonal reproduzida no estúdio, 
estava pendurado, só, iluminado por uma luz abundante e no entanto 
suave. Fiquei muito comovido com esta gigantesca pintura. Era o primeiro 
trabalho da nova arte que eu via que me dava a sensação de estar a ter um 
vislumbre do Divino (BAAL-TESHUVA, 2003, p.74). 

 

Com a presença de líderes budistas, judeus, católicos, mulçumanos, ortodoxos e 

protestantes a capela fora inaugurada em 26 de janeiro de 1971. Infelizmente por 

conta de sua morte trágica, advinda de um suicídio, Rothko não pode estar presente 

na consagração daquela que considerava ser seu maior projeto. Desse dia ficou o 

registro de um belíssimo discurso feito por Dominique de Menil em homenagem a 

Rothko, em que parte dele dizia: 

 

Há um brilho no painel central. Rothko disse-me que queria recriar a mesma 
oposição, a mesma tensão que há na Igreja de Torcello, O Juízo Final na 
porta e O Convite e Gloriosa Abside... Estamos afogados em imagens, e 
apenas a arte abstrata nos pode levar ao patamar do divino. Rothko foi 
corajoso ao pintar murais noturnos. Mas eu creio que foi essa a sua 
grandeza. Os pintores são grandes apenas através de obstinação e 
coragem. Lembrem-se de Rembrandt, de Goya. Pensem em Cézanne... 
também estas serão talvez as mais belas de Rothko. (Idem, p.75) 

 

Rothko via em suas obras um forte poder meditativo e queria que a experiência com 

suas pinturas fosse uma experiência de contemplação. Desejava satisfazer as 
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necessidades do espírito, que de acordo com ele, somente poderia ser 

compreendida por um observador sensível. E certa vez afirmara que “a progressão 

do trabalho de um pintor, já que viaja no tempo de um ponto para outro, será para a 

clareza” (Baal-Teshuva, 2003, p.38), assim, ao passo que cada obstáculo que se 

antepunha entre a ideia que o pintor pretendia imbuir na tela era eliminado, a arte de 

Rothko crescia e ia ganhando a clareza pretendida por ele. Sua incessante e 

obcecada busca por uma arte que pudesse expressar o limite entre as realidades 

(sensível e o inteligível) era agora representada pela unidade cromática de suas 

imensas telas negras. 

Ao contrário do que alguns críticos de sua época pensavam, as suas pinturas negras 

nada tinham a ver com sentimento de depressão, pelo contrário, elas buscavam 

através da escuridão trazer à tona a imagem da luz, como nos assegura Vega: 

  

Rothko había indicado, en una ocasión, que <<la oscuridad está siempre 
arriba>>, y ello podría hacernos pensar que la parte luminosa queda abajo 
aprisionada por el negro, o que ante la imposibilidad de conciliar la dualidad 
característica que se desprende de sus imágenes habría que pensar más 
bien en una significación del negro no exclusivamente depresiva, es decir, 
comprender las zonas de oscuridad como una vía negativa que habría de 
dar nacimiento a los <<objetos de luz>>, como han sido sus cuadros. 
La tensión entre luz y oscuridad se hace explícita, por ejemplo, en la serie 
de paneles proyectados en un primer momento para la universidad de 
Havard; allí la disposición del tríptico, en el que se hallan inscritos unos 
enormes cuadrados de color oscuro, busca un tipo de figuración que apunta 
a la representación simbólica del vacío inspirada en el Viernes Santo y en 
Resurrección de Cristo, según una interpretación del propio Rothko. (VEGA, 
2002, p. 56) 

 

A escolha por enormes painéis de maneira alguma é uma escolha arbitrária. Apesar 

de ter medo que sua obra fosse confundida com arte decorativa, Rothko não abriu 

mão da dimensão de suas enormes telas abstratas. E não o fez porque acreditava 

que ao pintar grandes telas o espectador seria intensamente mergulhado numa total 

experiência com a cor. Diz Rothko: “Pinto quadros grandes porque desejo criar um 

estado de intimidade. Um quadro grande é uma transação imediata; leva-nos para 

dentro dele.” (MARTINS FONTES, 1999, p.400) 
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Rothko Chapel Interior: Northwest, North triptych, and Northeast wall panels. 

Fonte: www.houstonmuseumdistrict.org 

 

A obra abstrata de Rothko pode ser interpretada como um meio para experiência de 

profunda sacralidade, pois ela é criada a partir da compreensão na qual a arte 

assume um papel equivalente ao papel religioso, o de produzir experiências que em 

si mesmas são inefáveis, como podemos ver acima, nos painéis que ilustram a 

Capela de Houston. As obras que compõem o altar não revelam a face de Deus, 

mas seguramente uma experiência da sua incomensurabilidade. 
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