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O Ateliê do Artista

Casa-jardim-Ateliê:
O espaço para a criação de Visconti
Mirian N. Seraphim 1

O período mais conhecido da carreira de Eliseu d’Angelo Visconti (Giffoni Valle

Piana, Salerno, Itália, 1866 – Rio de Janeiro, 1944) é aquele passado em Paris
(1893-1900), como pensionista da recém-criada República Brasileira, quando
pintou algumas de suas obras-primas. Seu ateliê desse período, e também os de
outras ocasiões em que viveu em Paris, constituem o tema abordado por Ana M.
T. Cavalcanti, nesta publicação. Visconti, porém, nunca restringiu seu trabalho às
quatro paredes reservadas à criação de suas obras. Sendo assim, quando na França,
pintou magníficas paisagens e cenas de gênero nos jardins parisienses e no entorno
da propriedade da família de sua esposa, em Saint Hubert, nos arredores de Paris. No
presente texto, contudo, vamos nos ater aos espaços de criação de Visconti no Brasil.
Desde que era aluno da Academia Imperial das Belas Artes (AIBA), na qual ingressou
em 1885, Eliseu Visconti já demonstrava sua inclinação para as paisagens domésticas:
casas, quintais, jardins. A sua mais antiga pintura a óleo, que se tem notícia, é um
recanto do Morro de São Bento (1887),2 que já apresenta essas características. Nascido
na Itália, Eliseu veio para o Brasil com sua irmã Marianella, por influência da baronesa
de Guararema, instalando-se inicialmente na Fazenda São Luiz, de propriedade dos
barões, em São José de Além Paraíba, MG. Um pouco mais tarde mudou-se para o
1 Comitê Brasileiro de História da Arte – CBHA; Projeto Eliseu Visconti, Rio de Janeiro.
2 Todas as pinturas citadas que não estão reproduzidas aqui podem ser encontradas no site oficial do pintor: http://
http://www.eliseuvisconti.com.br, em “Catálogo de obras.”
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Rio de Janeiro a fim de estudar música, a qual logo deixou para se dedicar à pintura,
matriculando-se primeiramente no Liceu de Artes e Ofícios, em 1882.
Quando já frequentava a Academia, pintou o Antigo palácio da Marquesa de Santos
(c.1888), que pertencia, à época, aos barões de Guararema, mas o fez a partir de um
ângulo em que vemos muito mais o seu jardim do que o edifício, em si. Também datam
desta época suas primeiras obras representando plantas tropicais, como o Mamoeiro
(1889); e de pouco depois, o início da série com o tema das roupas estendidas no varal
(Dia de sol, Andaraí Grande, 1891), na qual Visconti trabalhará até os últimos anos
de sua vida.
A pintura realizada com o cavalete ao ar livre foi uma das reivindicações da reforma
pretendida pelos “insidiosos” professores e “insubordinados” alunos da AIBA, em
1890.3 Dentre os alunos que frequentaram o Ateliê Livre, enquanto aguardavam as
reformas solicitadas ao governo, Visconti foi destaque na exposição de encerramento
daquele ateliê, com paisagens que chamaram a atenção pela tonalidade do verde.4
Após a instituição da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), ressurgem os salões
anuais, outra das reivindicações dos alunos e professores da antiga Academia. Na
primeira Exposição Geral de Belas Artes (EGBA) da era republicana, em 1894, ao lado
dos nus enviados por Visconti de Paris, onde o pintor já se encontrava no gozo do seu
prêmio de viagem, foram expostas paisagens que ele realizou ainda no Rio de Janeiro,
antes de viajar, dentre as quais As lavadeiras (1891). Assim se referiu a algumas delas,
um cronista da exposição: “N’estas tres télas o que eu noto como dominante é uma
grande belleza de colorido, uma cuidada execução das folhas e mesmo das arvores,
uma esplendida escolha do verde, que é caso raro na exposição, o verde d’aqui, o
verde verdadeiro, considerada a luz como exacta.”5
Esse depoimento chama a atenção pelo diferencial que representavam em relação às
demais paisagens expostas, demonstrando desde cedo o amor de Visconti pela luz e
cores tropicais, observados ao natural. Essa prática o acompanhou durante toda a sua
carreira, e embora nunca tivesse deixado sua produção nos ateliês, onde executava
em especial os retratos e as composições decorativas por encomenda pública, seguiu
pintando cada vez mais ao ar livre, notadamente nos arredores de suas residências.
A especial relação entre o ateliê e a casa do pintor se evidencia na própria construção
do edifício da Avenida Mem de Sá, n° 60. Durante sua segunda estada em Paris,
quando Visconti para lá retornou para estar perto de sua companheira, a francesa
Louise Palombe, e da filha de ambos – Yvonne – que nascera em 1901, o pintor realizou
uma de suas obras primas, o Retrato da escultora Nicolina Vaz de Assis (1905). Já de
volta ao Rio de Janeiro, para instalar suas primeiras decorações do Teatro Municipal,
no edifício que estava ainda em construção, Visconti compareceu a um cartório

3 Cf. SERAPHIM, Mirian N. 1890 – o primeiro ano da república agita o meio artístico brasileiro e marca a carreira de
Eliseu Visconti. In: DAZZI, Camila; VALLE, Arthur; CAVALCANI, Ana (Org.). Oitocentos: Arte Brasileira do Império à Primeira República. Rio de Janeiro: EBA-UFRJ/DezenoveVinte, 2008, p. 257-272.
4 J. R. Sete dias. O Paiz. Rio de Janeiro, 14 dez. 1890, p. 1.
5 J. B. A Exposição de Bellas Artes. A Noticia, Rio de Janeiro, 1º e 2 out 1894, p. 1.
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com Nicolina, no dia 7 de dezembro
de 1907, para lavrarem a escritura do
terreno que ela lhe vendera, à Avenida
Mem de Sá.
Em fevereiro de 1908, a construção já
havia se iniciado, de acordo com uma
carta que Louise enviou da França,
“surpresa em saber que Visconti já
providenciava, no mesmo prédio
que abrigaria o ateliê do artista, uma
moradia para a família.”6 O objetivo
de Visconti era justamente viabilizar
todas as condições de trazer para junto
de si a filha e a companheira, sendo que
esta ainda relutava em vir para o Brasil, um país desconhecido e distante, deixando a
mãe preocupada e também abalada por sua recente viuvez. “O ateliê seria instalado
no segundo andar, acima do apartamento destinado ao casal, e de duas lojas no
térreo, cujos aluguéis garantiriam uma renda extra.”7 A construção ficou pronta em
agosto daquele mesmo ano e o prédio, que se destacava dos vizinhos por sua altura,
pode ser visto ao centro de uma fotografia da época, com os Arcos da Lapa ao fundo
e o próprio pintor na sacada do ateliê [Figura 1]. Notem-se as mudas de árvores
recentemente plantadas, tanto ao longo da calçada quanto no meio da avenida. Uma
dedicatória datada de 25 de agosto de 1908 nos informa que, imediatamente, Visconti
enviou uma foto do interior do seu ateliê para Louise,8 na qual ele aparece posando
ao lado do grande retrato de um clérigo, até hoje não localizado.
Visconti só conseguiu embarcar para Paris em novembro, após o término do ano
letivo da ENBA, onde havia assumido como professor, em março, sua cadeira de
Pintura. Na França, Eliseu casa-se com Louise em 14 de janeiro de 1909, e finalmente
consegue trazer a família para viver com ele no Rio de Janeiro. O pintor trata,
então, de apresentar esposa e filha à sociedade carioca, através do lindo quadro hoje
conhecido como A rosa, mas que foi inicialmente intitulado Minha família (1909), e
assim registrado na 16ª EGBA, naquele ano. Inicia-se para Visconti um período de
estabilidade e tranquila produtividade, reunindo em um só lugar tudo o que daria
significado à sua vida, como ele mesmo testemunhou: “A família, primeiro; a arte,
depois. Uma não é incompatível com a outra, como muitos pensam. Ao contrário: as
duas se completam.”9

6 VISCONTI, Tobias Stourdzé. Uma trajetória pioneira. In: VISCONTI, Tobias Stourdzé (Org.) Eliseu Visconti: a arte
em movimento. Rio de Janeiro: Hólos, 2012, p. 30.
7 Idem, ibidem.
8 A ampla maioria das fotografias citadas que não estão reproduzidas aqui podem ser vistas no site oficial do pintor:
http://www.eliseuvisconti.com.br, em “Cronologia/Vida artística;” ou no livro Eliseu Visconti: a arte em movimento.
9 GOMES, Tapajós. Os Nomes Gloriosos da Pintura Brasileira: Elyseu Visconti. Correio da Manhã, (Suplemento de
Literatura e Artes) Rio de Janeiro, 15 dez. 1935, p. 2.
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Figura 1 - Foto da Av.
Mem de Sá, com o ateliê de Visconti (prédio
mais alto no centro da
foto), 1908. Rio de Janeiro, Álbum dos arquivos da família Visconti. Fonte: Tobias S.
Visconti, 2009.

Outra bela fotografia do interior do ateliê sugere a conclusão da pintura Minha
família, que aparece ao fundo, pois Louise e Yvonne usam as mesmas roupas com
as quais estão vestidas no retrato. A foto testemunha desses primeiros tempos da
família instalada no Brasil e do ambiente de trabalho de Visconti, sendo que grandes
telas encostadas à parede com o verso à mostra instigam nossa curiosidade. Ainda da
mesma época, outra fotografia do interior do ateliê, que registra o painel decorativo
O progresso, encomendado quando o edifício da Biblioteca Nacional ainda estava em
construção, mostra a menina Yvonne sentada de perfil em primeiro plano, e atrás
da sua cabeça, um pequeno quadro representando o pintor em ação, observado por
Louise e Yvonne, que foi intitulado Pintando com a família (c.1909).
No ateliê da Mem de Sá, Visconti recebia críticos, jornalistas, fotógrafos, colegas, e
escritores que o entrevistavam, como: Angyone Costa (1926); Tapajós Gomes (1935);
Fléxa Ribeiro (1938) e Frederico Barata (1942). O primeiro realizou uma série de
entrevistas com o título “Na intimidade dos nossos artistas,” publicadas inicialmente
em edições diversas de O Jornal e depois reunidas no livro A inquietação das abelhas
(1927). Dois aspectos do ateliê de Visconti foram reproduzidos nesse jornal carioca,
junto à sua entrevista por Angyone Costa, publicada em 11 de julho de 1926. Uma
das fotografias mostra Visconti sentado diante de sua escrivaninha, com papéis
espalhados sobre ela, e outros também afixados
na parede, ao lado de recortes de jornal e
pequenas pinturas.
Na planta baixa do segundo andar do prédio
da Mem de Sá [Figura 2], podemos observar
o imenso salão com uma grande claraboia
quase ao centro, e um pequeno depósito ao
fundo e à esquerda. Notam-se também as duas
sacadas no ateliê – uma na fachada e outra
que se abre na parede dos fundos, das quais o
pintor tinha vistas privilegiadas de frente para
dois morros cariocas. Na entrevista concedida
a Angyone Costa, ao ser perguntado sobre
as fases de sua carreira, Visconti fala sobre o
novo, a criação: “O espirito quer renovação e
é a natureza que nos impelle a esse movimento
10
Figura 2 - Planta baixa do esthetico universal.” E para ilustrar seu argumento, demonstra o quanto o seu ateliê
2º andar do prédio da Av. o inspirava:
Mem de Sá, 1908. Rio de
Janeiro, Álbum dos arquivos da família Visconti.
Fonte: Tobias S. Visconti,
2010.

E virando-se, risonho e com a physionomia clareada por um vivo lampejo de inteligência,
diz, mostrando atravez do vidro a paysagem:
− Veja se é possível parar, retrogradar, deante de semelhante quadro...
O “atelier” está situado entre dois morros. De um lado, estende-se o casario, num
desdobramento harmonioso, pela encosta de Santa Thereza. Do outro, o morro de Santo
10 COSTA, Angyone. A inquietação das abelhas. Rio de Janeiro: Pimenta de Mello, 1927, p. 81.
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Antonio, já muito gasto, muito mutilado, mas em todo o caso com belleza bastante para
inspirar o amor á vida e ao movimento, que são a eterna fonte do sentimento.
Como ficar “passadista”?
Na impossibilidade de uma directriz “futurista”, sejamos, ao menos, “presentista”, que é
o que procuro, obscuramente, ser.11

Muitas das lindas paisagens de Visconti, ainda que a partir da observação direta da
natureza, foram, na verdade, realizadas do conforto de seu ateliê. Como talvez, o
Recanto do morro de Santo Antonio, cujo
tema é mais uma vez o da lavadeira e suas
roupas secando no varal, e certamente, a
Paisagem de Santa Teresa [Figura 3], em que
se pode ver, no alto, a torre de uma igreja.
Uma foto do Rio antigo, na qual aparece
parte dos arcos em primeiro plano, no canto
inferior esquerdo, registra provavelmente a
mesma vista que Visconti teria da sacada da
frente do seu ateliê, sendo apenas, o ângulo
do pintor, tomado mais de baixo. A Igreja de
Santa Teresa foi também por diversas vezes
o tema central de pinturas de Visconti, que
a registrou em diferentes horários do dia,12
captando assim a luz do sol quando insidia
na fachada ou na parede lateral da torre.
A planta baixa do ateliê revela também a proporção da claraboia em relação ao
tamanho do salão, indicando a preocupação de Visconti com a entrada da luz solar,
para tornar o seu trabalho o mais natural possível. O tamanho dessa claraboia
acabou gerando um calor excessivo, perceptível também no andar de baixo, onde
ficava o apartamento, que acabou servindo de residência para a família Visconti por
pouco tempo. Não habituadas ao calor tropical, as francesas Louise e Yvonne não se
adaptaram ao apartamento, levando Visconti a providenciar outra habitação já no
ano seguinte.
No entanto, apesar do desconforto com o calor intenso, Visconti seguiu trabalhando
nesse ateliê até o final de sua vida. Várias fotografias do seu interior, arquivadas pela
família, auxiliam no estudo da obra de Visconti. Algumas delas testemunham sobre o
processo criativo do mestre, que sempre estudava cuidadosamente antes da realização
das grandes composições, em especial de painéis decorativos encomendados. No álbum
do artista guardado pela família há duas fotografias de políticos contemporâneos,
que claramente foram realizadas para evitar longas sessões em pose imóvel. Elas
serviram de modelo para a grande composição Alegoria à Lei Orçamentária (1913),
11 Idem, p. 81, 82.
12 Uma do acervo do MNBA, c.1927, e outra de coleção particular, 1928, ambas com o título Igreja de Santa Teresa.
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Figura 3 - Eliseu d’Angelo Visconti (18661944), Paisagem de
Santa Teresa, 1910.
Óleo sobre tela, 43,5 x
52,5 cm. Salvador, coleção particular. Foto:
Galeria Paulo Darzé,
2009.

que, segundo a legenda que acompanha a pintura em sua exposição permanente no
Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro, foi encomendada a Visconti como
Homenagem dos funcionários da prefeitura ao então prefeito Bento Ribeiro (1910-1914),
em 29 de agosto de 1913, data da assinatura da Lei Orçamentária que dava aumento aos
funcionários. Figuras retratadas: Mal. Hermes da Fonseca – Presidente da República;
General Bento Ribeiro – Prefeito do Distrito Federal; Dr. Osório de Almeida – Pres. do
Conselho Municipal.

Nas fotos, o Marechal Hermes da Fonseca e o General Bento Ribeiro, posando no
atelier de Visconti, estão com os mesmos trajes e na exata posição em que foram
retratados na pintura, apenas em ângulos ligeiramente diferentes. Na fotografia de
Bento Ribeiro, nota-se ao fundo, na parede do ateliê, uma cabeça pintada, cujo original
até bem pouco tempo não era localizado. Essa foto permitiu a autenticação da pintura,
pela correspondência das imagens, quando sua proprietária entrou em contato com
o Projeto Eliseu Visconti. A partir do título registrado em plaqueta metálica afixada
em sua moldura, pudemos identifica-la como uma das pinturas listadas no catálogo
da 20ª EGBA, de 1913, que ainda não era conhecida. Trata-se daquela registrada sob o
nº 211, Cabeça de Mártir (c.1912) e pode-se comprovar esse reconhecimento através
da descrição publicada por Laudelino Freire, em seus comentários sobre a exposição,
assinando com suas iniciais:
A figura desde logo revela ter sido feita por mão habituada ao genero. Representa uma
cabeça de mulher exageradamente magra, e intitula-se Cabeça de martyr. Na pequena
parte do collo, que póde ser observada, ha muita belleza; o collorido é agradavel, e os
cabellos estão pintados com maestria admiraveis.13

A outra fotografia reproduzida junto à entrevista de Angyone Costa foi realizada num
canto do grande ateliê, onde Visconti posa, de pé, ao lado de uma pintura, intitulada em
seu atual acervo A família do artista (c.1918), que a retrata agora completa, acrescida
dos dois meninos, Tobias e Afonso, nascidos em 1910 e 1915, respectivamente. Em
volta da grande tela aparecem diversas pequenas pinturas ainda não localizadas e mais
uma grande e bela cena com roupas no varal, que pode ser vista, em parte, no alto à
esquerda. A partir desta foto, também foi possível corrigir a datação aproximada da
pintura Revoada de pombos, que por sua fatura moderna foi contada entre as últimas
obras de Visconti, portanto, de 1944.14 Como esta pintura pode ser vista em parte,
mas perfeitamente reconhecível, logo atrás de Visconti, nesta fotografia de 1926, não
resta dúvida de que ela foi criada quase vinte anos antes do que se imaginava.
Esta paisagem faz parte de uma série de pinturas pequenas e médias, registrando
aspectos do Morro de Santo Antonio, vistos a partir da sacada dos fundos do atelier
de Visconti. Cinco pinturas menores, com base em madeira, registram detalhes da
encosta e do alto do morro, recortados contra o céu. Uma das telas de tamanho
médio (80 x 60 cm) – Morro de Santo Antonio – tem como elementos principais duas
construções e dois pinheiros logo no primeiro plano, e apresenta, como as paisagens
13 L. F. Salão de 1913 – III. O Paiz (Artes e Artistas), Rio de Janeiro, 10 set. 1913, p. 3.
14 SERAPHIM, Mirian N. A carreira artística. In: VISCONTI, Tobias Stourdzé (Org.) Eliseu Visconti: a arte em movimento. Rio de Janeiro: Hólos, 2012, p. 64-66.
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menores, um tom predominantemente azulado e os contornos
suavizados pelos efeitos da atmosfera. Revoada de pombos tem
sua composição centralizada num edifício branco, ladeado à
direita por dois pinheiros e à esquerda por um arbusto florido.
Logo abaixo, é cortada horizontalmente por um telhado em
primeiro plano, sobre o qual se encontra um pequeno grupo
de pombos.
A maior de todas as paisagens conhecidas da mesma vista –
Pombos do meu ateliê, de 1927 [Figura 4] – repete, embora
em médio plano, os mesmos trechos representados nas duas
pinturas anteriores, que têm os dois pinheiros como elemento
comum. Abaixo, em primeiríssimo plano na pintura maior,
aparece parte da grade da sacada dos fundos do atelier de
Visconti; acima e através dela vemos uma revoada de pombos,
enquanto outro grupo das mesmas aves descansa no beiral do
edifício mais próximo. É curioso observar também, que os
contornos do morro, com as silhuetas de duas altas palmeiras
e de outra árvore mais baixa destacadas contra o céu claro,
registrados em uma das pinturas menores, aparecem também
claramente na composição maior. Nesta pintura pequena – Morro de Santo Antonio
com palmeiras – vemos, ainda, o telhado da construção central de Pombos do meu
ateliê, assim como os dois pinheiros observados nas três pinturas maiores. Não se
pode afirmar que todas as pinturas pequenas e médias representando trechos do
Morro de Santo Antonio, tenham sido criadas visando aquela de maiores proporções,
mas certamente acabaram funcionando como estudos preparatórios, e todas foram
realizadas a partir da sacada dos fundos do ateliê da Mem de Sá. Assim, não só
Visconti se utilizava muito dos jardins e entornos de suas casas como ateliê, mas
também usava o próprio ateliê para criar paisagens a partir da observação direta da
natureza.
O grande Augusto Malta (1864-1957) fotografou Visconti em seu ateliê, registrando o
pintor ao lado de cartões preparatórios para os painéis decorativos do foyer do Teatro
Municipal do Rio de Janeiro.
Outra foto da mesma autoria é
bastante reveladora, pois mostra
o pintor de pé, diante do seu
cavalete, com a paleta e pincel nas
mãos, a uma distância que nos
permite visualizar grande parte
do interior do ateliê da Mem de
Sá, com as paredes repletas de
obras [Figura 5]. Esta fotografia
tem sua data aproximada pelas
diversas pinturas conhecidas
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Figura 4 - Eliseu d’Angelo Visconti (1866-1944),
Pombos do meu ateliê,
1927. Óleo sobre tela,
100 x 74 cm. Rio de Janeiro, Coleção Bradesco
de Arte Brasileira. Foto:
Photo Sintese Fotografia,
2011.

Figura 5 - Augusto Malta (1864-1957), Foto do
ateliê da Av. Mem de Sá,
com Visconti ao cavalete,
c. 1930. Rio de Janeiro,
Álbum dos arquivos da
família Visconti. Fonte:
Tobias S. Visconti, 2010.

que se espalham pelas paredes, em grande parte, da década de 1920. Porém, duas
das pinturas que conseguimos identificar indicam o ano de 1930: o Retrato de
um Comendador, que tem essa data registrada sobre a tela, e uma pintura que foi
reproduzida no Suplemento do Correio da Manhã, de 10 de agosto de 1930. Esta
participou da 37ª EGBA, naquele ano, e apesar do título registrado naquele evento –
A casa –, trata-se de mais um retrato em grupo de Louise e os três filhos do casal. O
mais curioso sobre este retrato, é que em algum momento, antes de 1949, por motivo
ignorado, a tela foi dividida em três;15 uma delas com o retrato da mãe e do filho
caçula, Afonso; outra com o retrato de Yvonne e outra representando Tobias. Embora
as duas pinturas de 1930 só possam ser vistas pela metade – A casa, na margem
esquerda da fotografia e o Retrato de um comendador, atrás daquela – não resta a
menor dúvida na identificação de ambas.

Figura 6 - Eliseu d’Angelo Visconti (1866-1944),
Arcos da Lapa, c. 1925.
Óleo sobre tela, 38 x 54
cm. São Paulo, coleção
particular. Foto: Sergio
Guerini, 2011.

Ao lado das obras conhecidas presentes
nesta foto estão várias pequenas pinturas
não identificadas e alguns retratos
de tamanho médio que não foram
ainda localizados. Mas a pintura mais
importante, também nesta condição, é
uma grande paisagem representando
os Arcos da Lapa, com o bondinho que
desliza sobre os trilhos no alto do antigo
aqueduto, os telhados do casario abaixo
e três esguias palmeiras imperiais que se
sobressaem a eles. Desta bela composição
conhecemos no original apenas um
pequeno estudo bastante semelhante
[Figura 6], mas de proporções bem
reduzidas em relação à composição final, que se encontrava no ateliê, e tem suas
medidas – 80 x 130 cm – conhecidas pelo seu registro no catálogo da grande Exposição
Retrospectiva de Eliseu Visconti, realizada em novembro de 1949, no Museu Nacional
de Belas Artes (MNBA), com o título Os arcos e a data de 1925. Pela pequena angulação
da linha do topo do aqueduto em relação à margem horizontal da tela, concluímos
que esta composição foi realizada a partir da sacada dos fundos do ateliê, estando o
pintor voltado para a lateral do edifício. Como na sacada o espaço devia ser bastante
reduzido, Visconti, provavelmente, teria feito o estudo menor com a vista diante de si,
para depois ampliar a composição em uma tela maior, pintada dentro do ateliê.
Em 1935, Tapajós Gomes também publicava uma série de entrevistas, esta intitulada
“Os nomes gloriosos da pintura Brasileira”.,no Correio da Manhã. A entrevista de
Visconti realizada por ele tinha um objetivo especial, e nos oferece um vislumbre do
ambiente de trabalho do pintor:

15 Na Exposição Retrospectiva de 1949, no MNBA, dois desses fragmentos foram expostos como pinturas independentes.
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Também eu quiz ver o trabalho monumental que mestre Visconti está acabando em seu
atelier da Avenida Mem de Sá. Dentro de muito poucos dias, será elle colocado ao regalo
do publico, pois trata-se do frizo decorativo que vae ser collocado no alto do arco da bocca
de scena do Theatro Municipal, em substituição do que lá existiu […], e que foi destruido
com as obras de ampliação e modernisação do theatro. […]
O atelier de Elyseu Visconti é talvez o maior que conheço. Mede 12m por 10m. E, apezar
disso, foi pequeno para conter a enorme tela em que o frizo decorativo ia ser pintado.
Houve necessidade de estical-a em curva em duas paredes. E desde então, ha cerca de dois
annos, vem o mestre trabalhando nessa obra monumental, que a pintura brasileira póde,
desde já, inscrever como uma das que mais a impõem e glorificam.16

De acordo com os documentos guardados pela família Visconti, o terreno que o
pintor adquiriu de Nicolina Vaz de Assis, tinha 154 m2 de área, e ali foi construído o
edifício, no qual cada andar tinha 139,50 m2. Em 1910, Visconti adquiriu de Maria
Ignacia de Lima outro terreno aos fundos do ateliê, com mais 149 m2, que foi anexado
ao adquirido em 1907. Todas as dimensões informadas na carta de aforamento, que
dava a posse do imóvel a Louise Visconti após a morte de Eliseu, estão anotadas numa
planta baixa esboçada, que mostra os dois terrenos contíguos, cada um em formato
de trapézio irregular. Mas não se tem notícia de que Visconti tenha construído mais
nada no novo terreno. Talvez sentisse falta de quintal, tantas vezes representado com
ternura por ele. Duas pinturas suas, sendo a menor – Fundo de quintal (c.1922) –
provável estudo para a maior – Estendendo roupa (c.1922) –, pelo ângulo acentuado
de cima para baixo, possivelmente retratem a vista que Visconti tinha desse terreno
ao fundo, a partir da sacada do ateliê.
Comemorando o cinquentenário da primeira premiação de viagem à Europa da era
republicana, conquistada por Visconti, O Jornal de 8 de novembro de 1942 reproduziu,
junto a um capítulo inédito da biografia que Frederico Barata estava escrevendo,17
uma foto do pintor em seu ateliê retocando uma pintura realizada quando ele
ainda era aluno da AIBA, Trecho de São Cristóvão (c.1888). A fotografia registra,
assim, um hábito de Visconti que nunca seria abandonado, devido ao seu constante
perfeccionismo. As pinturas que ficavam em seu ateliê podiam receber retoques anos
mais tarde, e assim, serem assinadas mais de uma vez, como uma Figura feminina,
sem data, mas com uma assinatura no canto superior direito e outra no canto inferior
esquerdo. Tobias, o filho de Visconti, contando sobre o temperamento de seu pai,
revela também sua relação com o ateliê:
Apesar de sua emotividade e sensibilidade à flor da pele, não lhe faltava coragem física,

que chegava às vezes até a temeridade. Dificilmente acreditava na possibilidade de um
perigo real. [...]
Por ocasião da Revolta da Armada no Rio, em novembro de 1910 (eu tinha então 4
meses), os revoltosos bombardearam a cidade. Minha mãe contava que, nesse dia, não

16 GOMES, Tapajós. Opus cit., p. 1.
17 BARATA, Frederico. Eliseu Visconti e seu tempo. Rio de Janeiro: Zelio Valverde, 1944, 222 p.
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houve ninguém que o fizesse sair do seu ateliê na Avenida Mem de Sá n° 60, o qual sendo
mais alto que os prédios da vizinhança, oferecia um alvo fácil.18

Neste seu ateliê, Visconti pesquisou, sonhou, estudou, criou, esboçou e pintou
incessantemente, realizando tudo aquilo que dava sentido à sua existência. Até mesmo
os acontecimentos relacionados à sua morte estão intimamente ligados ao ambiente
de trabalho planejado e construído por ele com tanto carinho, e são contados em
detalhes pelo seu neto:

Figura 7 – Foto da família Visconti diante do
portão da casa em Copacabana, c. 1940. Rio
de Janeiro, Álbum dos
arquivos da família Visconti. Fonte: Tobias S.
Visconti, 2009.

Em julho de 1944, o artista sofre um assalto em seu ateliê da Avenida Mem de Sá. Foi
encontrado desacordado, ferido na cabeça e sem os pertences – relógio, documentos
de identidade e dinheiro. Quando pôde falar, Visconti afirmou ter sido procurado por
dois homens que lhe teriam oferecido frutas e com os quais teria conversado por algum
tempo. Depois disso, não recordava de nada, presumindo-se que tenha sido atacado pelas
costas. Durante dois meses permaneceu Eliseu Visconti em agonia, dos quais quinze dias
inconsciente, encerrado em uma câmara de respiração artificial.
Surpreendentemente, ergueu-se de novo por cerca de três semanas. Em entrevista ao
jornal O Globo, confirmou a agressão e prometeu empenho para elucidar o crime. Lúcido,
cheio de ideias e planos, inquieto e, com certeza, ávido por novas experiências, repetia a
todo instante a seus familiares: “Nasci de novo! Agora é que vou começar a pintar, vocês
vão ver!”
Agia como se toda a obra que produziu ainda não o tivesse satisfeito.
Dirigiu-se novamente ao seu ateliê, subindo sozinho as escadas e lá,
segundo o testemunho de Frederico Barata, que o acompanhou nesta
última viagem ao seu templo, “parecia que se transmudara por efeito
de um milagre. Só para aquele mundo lhe valia realmente a vida”. A
ressurreição no entanto durou pouco. Após recaída, falece o artista
em 15 de outubro de 1944, aos 78 anos de idade.19

Infelizmente, esse edifício onde só o salão do ateliê tinha mais
de 100 m2, descontando-se a área do depósito, e sete metros de
pé direito, foi demolido para o alargamento da Rua dos Arcos,
num processo de desapropriação que se iniciou em 1968, tendo
a família recebido a indenização apenas em 1976. A demolição
alcançou até o n° 62, pois o edifício de n° 64 e os dois seguintes
ainda estão de pé e conservados com suas fachadas originais,
como se pode observar comparando-os com a foto de 1908
[Figura 1].
Como a claraboia do ateliê fornecia um calor excessivo até
ao apartamento no andar abaixo, Visconti teve logo que
providenciar uma nova morada para a família, adquirindo

18 VISCONTI, Tobias d’Angelo. Personalidade. In: VISCONTI, Tobias Stourdzé (Org.) Eliseu Visconti: a arte em
movimento. Rio de Janeiro: Hólos, 2012, p. 58.
19 VISCONTI, Tobias Stourdzé. Opus cit., p. 53, 54.
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um terreno em Copacabana, na então Ladeira do Barroso, hoje dos Tabajaras. Seu
neto relata, em livro sobre o pintor recém-publicado:
Tobias, o segundo filho de Visconti e Louise, nasce em 30 de julho de 1910, ainda no
apartamento da Avenida Mem de Sá. Talvez emocionado com a coincidência do
nascimento do filho no dia do seu próprio aniversário, Visconti marca a data, plantando
uma mangueira no jardim da casa ainda em construção em Copacabana, para onde se
mudaria com a família em dezembro daquele ano.20

Nesta casa o pintor viveu até seus últimos dias, e podemos ver a família reunida diante
da sua entrada, numa foto dos anos 1940 [Figura 7], em torno do portão art déco, que
aparece em algumas pinturas. Diversas obras revelam o amor especial de Visconti por
seu jardim e a vista a partir do portão de entrada. No muro do terreno em frente havia
uma bica d’água que é destaque em duas pinturas: Ladeira dos Tabajaras (c.1928),
uma paisagem na qual diminutos vultos descem a ladeira, enquanto os postes de
iluminação elétrica se agigantam; e Garotos da Ladeira (c.1928), o encontro da
criançada da vizinhança, com suas redes de caçar borboletas, em que a menina e sua
boneca se sentam na beirada da bica. Nesta pintura, o bananal atrás do muro destacase num colorido rico, valorizando o aspecto tropical que o bairro ainda guardava; em
contraste com o tom azulado que estas plantas assumem em Ladeira dos Tabajaras,
assim como toda a vegetação que se observa até o horizonte nesta paisagem, um efeito
bastante usado por Visconti para representar a
atmosfera carioca, muito úmida e enevoada de
então.
Em A visita [Figura 8], a moça que chega com
a menina são pretexto para Visconti mostrar
em primeiro plano o belo portão da sua casa,
através do qual se avista o muro em frente. Além
do bananal e dos telhados das casas ao longo
da ladeira, Visconti destaca a linha do mar no
horizonte, que ainda era possível vislumbrar
dali, apesar dos poucos edifícios que começavam
a se interpor. Em seus últimos dias de vida,
entrevistado durante sua curta recuperação,
Visconti lamentaria a perda dessa vista: “Quando
para aqui vim com minha família, isto aqui era
uma beleza. Eu via o mar e os navios que partiam
para o resto do mundo. Hoje só arranha-céus!
Duvido que o senhor veja o mar, daqui. Tiraramme o mar!”21
Num texto escrito em 1992, o filho de Visconti,
Tobias, relembra: “O nosso jardim vivia cheio
20 Idem, p. 33.
21 Quer a punição do autor ou autores do atentado: Fala o pintor Eliseu Visconti pela primeira vez, sobre o misterioso
crime de que teria sido vítima. O Globo. Rio de Janeiro, 5 out. 1944.
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Figura 8 - Eliseu d’Angelo Visconti (18661944), A visita, 1928.
Óleo sobre tela, 79 x 64
cm. Rio de Janeiro, coleção particular. Foto:
Photo Sintese Fotografia, 2011

de crianças da vizinhança, que vinham brincar conosco. Era também alegrado
por gatos e cachorros, que meus pais sempre tiveram.”22 A pintura A caminho da
escola (1928), além de fixar um desses momentos, com a presença inclusive de um
simpático cachorrinho, revela o aspecto da entrada da casa, com as duas esculturas
que ladeavam o portão, e o número 29 fixado no muro. Após a visita ao ateliê da Mem
de Sá, Tapajós Gomes continuou sua entrevista na casa do pintor em Copacabana, a
convite do próprio Visconti, e descreve a impressão recebida em 1935:
Collocada em meio á ladeira, a morada de Visconti é como um grande ninho occulto entre
folhagens. Arvores copadas rodeiam a casa, e entre ellas algumas enormes mangueiras
plantadas pelas proprias mãos do artista. Dentro o seu grande salão de estar acolhe,
fidalgamente, o visitante e offerece-lhe o espectaculo sempre encantador de uma galeria
de arte.23

Figura 9 - Foto com
Henrique
Cavalleiro,
Yvonne, Louise e Afonso
Visconti, em frente à casa
de Teresópolis, c. 1949.
Rio de Janeiro, Álbum
dos arquivos da família
Visconti. Fonte: Tobias S.
Visconti, 2012.

O escritor se referia à sala de estar da casa em Copacabana, a qual, segundo os
netos do pintor, tinha em anexo um salão menor, que Visconti utilizava como ateliê,
quando não ida à Mem de Sá. A casa tinha também uma comprida varanda que dava
acesso ao frondoso jardim, diversas vezes retratado pelo pintor. Em Lição no meu
jardim (c.1930), mais uma vez a presença das crianças e de outro tema recorrente em
Visconti: a leitura, que aqui se faz à sombra de árvores e arbustos floridos, e aos pés
de uma escultura representando uma figura alada. Na pintura Para o banho (c.1940),
Yvonne, em seu comportado traje de praia, está de pé no jardim ao lado de sua mãe,
que carrega uma toalha e apoia uma das mãos no corrimão da escada que dava acesso
à varanda, a qual tinha a proteção de uma cerca de treliça. Esta cerca também aparece
ao fundo de duas fotos que registram Visconti orientando Louise, enquanto ela pinta
sua aquarela, em meio às folhagens do jardim.
No início da entrevista de 1926, Angyone Costa comenta não ter encontrado Visconti
uma semana antes, e o pintor informa que estava em Teresópolis com seus filhos,
“aquella terra admiravel, que o carioca desconhece.” Revela, então, todo seu amor
pela cidade onde terá sua segunda morada, o
refúgio da sua maturidade:
− Antigamente eu affirmava que Copacabana
era o começo do Paraizo de Dante. Hoje alargo
a comparação e estendo-a a Therezopolis, que é
um encanto, uma grande fascinação. Não ha nada
que se lhe compare. […] Therezopolis tem alguma
coisa que é seu, côr local, pittoresco, luminosidade
propria. É uma terra que ainda tem viçor, conserva
a virgindade...24

No ano seguinte, Visconti iniciaria a
construção da sua casa de veraneio na serra,
à Av. Delfim Moreira, em Teresópolis, que
22 VISCONTI, Tobias d’Angelo. Opus cit., p. 62.
23 GOMES, Tapajós. Opus cit., p. 1.
24 COSTA, Angyone. Opus cit., p. 78.
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ficaria pronta em 1928 [Figura 9]. Ali se repete a fusão do conforto e aconchego do lar
com o trabalho incessante do pintor, neste novo paraíso, com ainda mais intensidade
e poesia. Mário Pedrosa, em texto publicado no primeiro dia do ano de 1950, escrito
sob o impacto da retrospectiva de Visconti, em novembro do ano anterior no MNBA,
descreve a relação íntima entre vida pessoal, natureza e produção artística, a partir da
volta definitiva do mestre ao Brasil, em 1920:
Pintor até a raiz dos cabelos, êle compreende
que o destino de sua arte está na vitória sobre
aquêles elementos. Os matos cariocas, a serra
de Teresópolis, travam com êle um diálogo
misterioso. É, afinal, a comunicação indispensável
do artista com a natureza que se faz. Êle recolhese ao seu meio íntimo. Acabaram-se as viagens,
a convivência mundana e cosmopolita. O artista
está livre dos temas sofisticados do exterior, [...] e
pode enfim dedicar-se por inteiro às questões que
mais de perto o tocam, os problemas finais de sua
criação. A pintura para êle não mais se distingue
de sua vida externa; é a suprema expressão do seu
próprio eu. Êle concentra-se, no seu atelier, no seu
recanto, no seu quintal. Não perde mais o contato
com a natureza, cujos segredos – naquilo que lhe
diz à sensibilidade de pintor – devassa. [...] E em
meio ao turbilhão, à revolução dita moderna, tão
injusta para com êle, não se perturba, nem perde
a serenidade. É que já está seguro não só de seus
meios artísticos, mas sobretudo do seu destino, de
sua missão como artista. Raros são os que podem
alcançar essa atitude. Principalmente no Brasil.25

Assim como em Copacabana, o jardim da casa de Teresópolis será inúmeras vezes
o tema das pinturas de Visconti, que o registrará desde sua formação, nas telas
Minha casa da campo (c.1929) e Manhã de Teresópolis [Figura 10], onde as plantas
ainda estão começando a crescer. Os dois portões azuis de madeira – para a entrada
de carros (Minha casa, 1932 e Descanso em meu jardim, c.1938) e de pessoas a pé
(Raios de sol, c.1935) – foram imortalizados em diversas pinturas nas quais podemos
acompanhar o desenvolvimento do jardim, tanto no seu crescimento orgânico quanto
em importância na composição de Visconti. O jardim com suas flores vermelhas e o
morro em frente à residência vão se agigantando, enquanto a casa e as figuras humanas
cedem espaço, como em Evocação de Louise (c.1940), na qual paira sobre o jardim
apenas a cabeça surreal da esposa. Até que, em Efeito matinal (c.1943), o portãozinho
azul se torna apenas um ponto de referência em meio à exuberante vegetação.
Na pintura Na alameda (c.1931), toda a família, com os meninos já crescidos e o
pintor entre eles, se encontra reunida em meio aos arbustos e flores do jardim, com a
25 PEDROSA, Mário. Visconti diante das modernas gerações. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 1º jan. 1950, p. 6.
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Figura 10 - Eliseu d’Angelo Visconti (18661944), Manhã de Teresópolis, c. 1930. Óleo
sobre tela, 60 x 50 cm.
São Paulo, coleção particular. Foto: Alexandre
dos Santos Silva, 2011.

casa entre as árvores em segundo plano, e a serra azulada contra um céu cinzento no
último, com os efeitos atmosféricos tão caros a Visconti arrematando a composição.
O quintal nos fundos da casa de Teresópolis também será inspiração para várias
pinturas, nas quais reaparecem as roupas ao sol e as lavadeiras em ação (Roupa
estendida, c.1940 e 1943), tendo como cenário o barranco de terra vermelha, que
pode ser visto em fotos dos arquivos da família. Com um clima mais intimista, a
grande tela Quaresmas (1942), além desses elementos e das árvores que lhe concedem
o título, mostra ainda Louise sentada em sua cadeira, rodeada de crianças que por ali
brincam.
A garotada da vizinhança animou sempre a vida e as telas de Visconti e está presente
nas cenas do entorno de todas as residências do pintor, inclusive em Saint Hubert,
nos arredores de Paris (Sob a folhagem, c.1913; Tarde em Saint Hubert, c.1917; Ronda
de crianças, c.1918; etc.). Os pequenos ganham maior destaque e são colocados em
primeiro plano em pinturas ambientadas também nos jardins de Teresópolis, como
em O batismo da boneca (c.1933), onde a presença do varal de roupas é bastante forte
e divide a composição horizontalmente; ou Três meninas no jardim (1935), na qual
o pico da montanha quase some em meio à vegetação, assim como as meninas se
confundem com as flores. Na pintura Um ninho (1940-41), aparecem aconchegados
pela vegetação, sua filha Yvonne e os dois netos que ela lhe deu, coroados pelo
esplendor da Serra dos Órgãos; e em Passeio no parque (c.1940), uma impressionante
explosão de cores e de luz envolve o grupo de crianças que caminha com a babá,
beijados pelo sol que se infiltra entre a folhagem.
Antes de ser demolida em 2010, a casa de campo de Visconti foi fotografada, com
os dois portões azuis que substituíram os originais, assim como uma sala separada,
nos fundos, que o pintor usava como ateliê, nos longos períodos que passava em
Teresópolis. A explosão demográfica em Copacabana acabou por requerer também a
demolição da casa de Visconti na Ladeira dos Tabajaras, para dar lugar a um edifício
residencial, que levou o nome do pintor, apenas duas décadas após o seu falecimento.
Aqueles que talvez sejam o primeiro (c.1890) e o último (1943) autorretratos de
Visconti são, dentre os muitos conhecidos, os únicos representados em meio à
natureza – os matos cariocas e a exuberante vegetação do quintal de Visconti na serra,
respectivamente. Expressam com muita propriedade a preferência de Visconti pela
pintura ao ar livre, desde o início até o final de sua carreira, e a harmoniosa relação
que ele conseguiu entre o seu trabalho e sua família, elegendo assim, como espaço
para a sua magnífica criação, a casa, o jardim e o ateliê.
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