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A beleza do reflexo 

 

A lenda do belo rapaz Narciso tem sido representada ao longo dos séculos e a sua simbologia 

analisada e dissecada por estudiosos, intelectuais e artista como uma, das muitas, 

representações existentes sobre a estranheza e obscuridade que a psique humana tenta 

exorcizar. A vaidade excessiva e a insensibilidade - para além do todo resto - são o legado do 

belo rapaz que entorpecido e apaixonado pela própria imagem refletida no lago, perdeu o 

interesse por tudo e, em especial, por todos; deixando-se definhar (sem retirar o olhar da sua 

própria imagem) à margem do grande espelho. 

Não é de estranhar que seja uma dos temas abordados pelo obscuro, estranho e, para muitos, 

narcisista Michelangelo Merisi de Caravaggio (1571-1610). A obra em óleo sobre tela, com as 

dimensões 122 x 92cm encontra-se sobre a guarda da Galleria Nazionele d’Arte Antica, Palazzo 

Corsini em Roma. A sua autoria foi atribuída ao génio lombardo muito recentemente e em 

consequência de uma radiografia. Estima-se que tenha sido executada no período de 1598 e 

1599, uma fase transitória na obra de Caravaggio que é pouco clara e/ou pouco 

compreendida, mas que a comparação estilística e inovação na abordagem do tema 

relativamente a outros trabalhos de Caravaggio faz com que seja aceite como uma das suas 

obras; assim como um documento datado de 1645 que menciona a representação de Narciso 

pelo autor com as medidas da tela que se encontra em Roma.  

Como também não seja de estranhar que o tema Narciso, na expressão original de Caravaggio, 

seja o objeto escolhido para a recriação atual - pelas mãos do artista contemporâneo Vik 

Muniz – a fim de homenagear o mestre italiano. Mas sem deixar de ser reflexão sobre o tema 

recorrente da beleza e o auto entorpecimento que também está presente e, de certa forma, 

promovido numa dimensão massificada nas sociedades ocidentais pós-modernas. O Narciso de 

Vik Muniz surge como uma das obras da série “Pictures of Junk” (pinturas de lixo) em 2006, 

cuja inovação reside na representação macro do objeto e do material usado na execução do 

mesmo, o lixo. 

Narciso – O belo obscuro de Caravaggio 

Michelangelo Merisi, conhecido como, Caravaggio teve uma vida difícil e com carácter 

marginal. Grande parte da sua vida, daquilo que se sabe e se deduz, foi passada entre 

calabouços - do qual era resgatado por protetores poderosos – e a pintar freneticamente. 

Avesso a todas as leis da vida e arte, para além da sua fatal tendência para quebrar regras 

conduzindo a sua trajetória de vida da pura anarquia a tragédia; também moldo-o como um 

artista em que a originalidade e poder criativo eram extremos. 
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Caravaggio vivia num ambiente em que o idealismo clássico de Miguel Ângelo ainda era 

normativo, em especial na representação do corpo humano e aonde as excentricidades dos 

seus sucessores não pintavam a vida de todo; pois Arte era a representação do belo e 

portanto, distorcendo a noção popular do que os olhos realmente viam. Ele rejeitou ambas 

visões e a sua pintura tinha um realismo intenso, nunca antes visto; o seu impacto foi 

imediato, profundo e duradouro. Muitas das suas obras - se não quase todas - infligem a quem 

as vê um fascínio, repulsa e desconcerto. Segundo Friedlander i, Os estudos sobre a obra de 

Caravaggio incidem em três tópicos; os quais passo a referenciar; primeiro dá-se pela inovação 

em revelar posturas realistas e naturalistas; segundo, pelo anticlassicismo – muitos dos seus 

contemporâneos (entre os quais críticos, académicos e, inclusive, mecenas) condenavam a 

“vulgaridade” das pinturas de Caravaggio, por vezes acompanhado de indignação moral; e 

terceiro, as questões biográficas que não devem ser abordadas de forma redutora pelos 

indícios e deduções de factos; pois há muito na vida do mestre italiano que deve ser 

investigado e explorado, tendo a preocupação de encontrar sentido e significação nas suas 

pinturas no contexto do seu período. 

A representação de Narciso por Caravaggio, como referido introdutoriamente, está inserida 

numa fase transitória do pintor em que deixa a fase juvenil (representação de temas através 

de modelos jovens) e que antecede uma fase de criação ligada a temas religiosos, mas 

marcados pela genialidade da abordagem e tratamento claro-escuro. O claro-escuro sempre 

existiu, mas nunca foi tema central da matéria-pictórica. Com Caravaggio dá-se a inovação do 
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luminismo tenebroso em que o tratamento obsessivo da luz e sombra - “procura a 

intensificação de relevos e volumetria (Mancini, Bellori)ii Como processo inédito de modelação 

e reinvenção da opticalidade” – patentes no vestuário da personagem através do volume das 

mangas da camisa, fartas e pregueadas pelo movimento dos braços, do padrão do tecido 

usado na camisola exterior. “ A luz e obscuridade como entidades diferentemente 

substanciadas” serão aperfeiçoadas ao longo dos trabalhos realizados por Caravaggio, 

nomeadamente pela técnica do sfumatoiii, mas é justamente com Narciso que se dá a viragem, 

daí ser apontada como obra transitória, pois a genialidade e criatividade do pintor surge com 

algo que até então não havia sido trabalhado com tanto realismo; o reflexo da figura na água 

(a recriação do oposto) e incidência de um “spotlight” no joelho de Narciso que sobressai do 

cenário negro em que o jovem se encontra. Caravaggio pinta um Narciso absorto e 

concentrado na imagem que está refletida na água, vê-se pelo leve franzido na testa do rapaz 

e pelos lábios entre abertos, imerso na escuridão profunda do cenário em que a luz emana do 

seu próprio corpo.  

Fiel ao seu objetivo de representar o realismo de forma autêntica e total; Caravaggio era 

escandaloso, provocador e visceral na abordagem dos temas escolhidos; admirado por uns e 

odiado por outros – como Nicolas Poussin chegou a referir: “ Ele veio para destruir a pintura”.iv 

No entanto, foram precisos mais de três séculos de esquecimento e indiferença, para que a 

genialidade do trabalho do mestre lombardo fosse apontada, por muitos, como percursora da 

estética barroca.  

Narciso - O belo de lixo do Vik Muniz. 

O artista plástico, pintor e fotógrafo Vik Muniz, nascido Vicente José de Oliveira Muniz em São 

Paulo (a 20 de dezembro de 1961), tem em comum como o mestre italiano, Caravaggio, o 

facto de ter desenvolvido uma técnica própria e inovadora na representação artística. Através 

do uso de matérias inusitadas e do registo fotográfico da representação criada, Vik Muniz 

consegue desenvolver uma nova forma de interação em que a construção pictórica e frágil da 

sua obra é transformada em algo duradouro e permanente por meio do registro fotográfico. 

Nascido numa família de classe média brasileira, Vik Muniz parte para o “sonho americano” na 

década de 80 e mantém-se radicado em Nova Iorque até o presente momento. É a partir da 

sua série Sugar Children (Crianças de Açúcar) em que reproduz as fotografias dos filhos dos 

trabalhadores da plantação de cana-de-açúcar em St.Kitts, no Caribe, no próprio material de 

trabalho destas crianças: o açúcar; que Vik Muniz desperta para o caráter social e interventivo 

(se podemos caracterizar desta forma) do trabalho desenvolvido nas suas obras. E é também a 

partir desta série que o seu trabalho ganha atenção das grandes galerias e museus de arte 

contemporâneas. Esta notoriedade advém da inovação no uso dos materiais que utiliza na 

reprodução e criação das suas obras, tentando devolver a sociedade uma alternativa de 

perspetiva sobre a sua interação e impacto causados pelo estilo de vida no ambiente 

circundante. 
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O Narciso de Vik Muniz é feito de lixo. O lixo produzido diário e ininterruptamente pelas 

sociedades ocidentais pós-modernas, que se recusam a ver ou considerar como algo 

pertinente nas suas vidas, pois é feio, mal cheiroso e vulgar. A reprodução de Narciso, tendo 

como base a obra do mestre italiano Caravaggio, faz parte da série “Pictures of Junk” (retratos 

de lixo). O artista plástico reconstrói a tela de Caravaggio através de uma fotografia que é 

projetada no chão do estúdio. As linhas servem de guia e a imagem é então recriada com os 

mais variados objetos residuais, como eletrodomésticos, garrafas e recipientes plásticos, 

camaras de pneus, móveis, latas, terra, vidro, etc. Um macro Narciso é recriado, respeitando a 

intenção de volume e bidimensionalidade do original, “mas os itens postos no primeiro plano 

são maiores do que os destinados ao fundo da composição trazendo um pouco de 

tridimensionalidade à cena”.v 

Vik Muniz pretende com a recriação do Narciso prestar homenagem ao mestre italiano. Mas a 

escolha de Narciso não é despropositada, pois quem melhor do que o belo jovem entorpecido 

pela própria beleza, pode representar e caricaturar a essência das sociedades atuais, em que a 

busca e o valor do belo e do jovem são prioritárias, mas causadoras das maiores angustia e 

sofrimentos pois são efémeras. Como reflexo do espelho, ou nas águas do lago, em que tudo é 

visual e passível de pose, o registro fotográfico serve-nos como veiculo para a incessante busca 

de reter um momento decisivo, talvez sublime ou simplesmente de nos apanhar entre a 

ratoeira da “metamorfose do espectador para o voyeur”vi. Como refere o próprio artista, “o 

espelho pode mostrar como és, mas nunca o que és”. 
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A beleza do reflexo 

 

Partindo do Narciso original, criado pelo génio de Caravaggio - um proscrito que não aceitava 

vergar-se aos condicionalismos da vida - e acabando na recriação interativa de um Narciso 

reproduzido pelo resíduo da contemporaneidade e fruto da criatividade de Vik Muniz - artista 

comprometido na criação de Arte com uma componente de consciencialização social, resulta-

nos o objeto de sedução, inquietação e, por vezes, desconcerto. 

O poder de uma obra de arte reside no que nos desperta; seja repulsa, admiração ou 

simplesmente autoconsciência. E no caso de Narciso, a beleza do reflexo. Reflexo da inovação 

na produção da imagem, reflexo dos comportamentos repetitivos, sistemáticos e cíclicos 

próprios da natureza humana, ou simplesmente o reflexo do vazio. Pois uma obra de arte não 

tem que necessariamente nos dizer algo e o vazio poder ser tão perturbador e/ou redentor. 

                                                           
i
  Em Vidal, Carlos – Deus e Caravaggio: A negação do Claro-Escuro e a Invenção dos Corpos Compactos – 

edições Vendaval e Carlos Vidal 2011 - páginas 43- 44.  

ii
 Idem – página 42. 

iii
 (…)” O sfumato corresponde a um tipo concreto de efeitos definidores de profundidade, distância, 

forma e volume através de uma complexa distribuição de camadas, velaturas e vernizes, que fazem com 

que as tonalidades e valores de uma cor e entre cores, que assinalam volumetrias e vários planos, 

evoluam gradativamente e muito subtilmente (‘como fumo dissolvendo-se no ar’) tornado impercetível 

a passagem da luz para a obscuridade.” – Idem – página 48. 

iv
  Em Lambert, Gilles - Caravaggio – Edição 2010 Taschen GmbH – página 8. 

v
  Em Fronteira Sul por Abreu, Claudia M. – retirado do texto “Caravaggio feito de lixo”, publicado 

http://agenciameios.com.br/noticias/noticias/1039. 

  

vi
  Em Blind Spot,Vol.II (1993) – Muniz, Vik – “Mirrors; Or “How to steal a Masterpiece”. 
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