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Leigos resumem Jasper Johns no comentário “O que 
pintava bandeiras?”.  Ledo engano! Johns, de 91 anos 
e ainda ativo, é um dos pintores americanos vivos mais 
importantes do mundo. Nenhum artista dos EUA foi tão 
produtivo e influente por tanto tempo. Numa carreira 
de 70 décadas ele provou que nem só de bandeiras  
se faz arte. 
 
Com o uso de objetos e motivos comuns, linguagem, 
materiais e formatos inventivos, Johns derrubou as 
noções convencionais do que uma obra de arte é e 

pode ser. Ele produziu Pop Art antes do Brillo Box 
(1964) de Andy Warhol. Ajudou a desencadear os movi‐
mentos minimalismo e conceitualismo, entre outros, e 
inspirou gerações sucessivas de artistas até hoje. O es‐
cultor norte‐americano Richard Serra declarou: “Johns 
trouxe um novo modelo. Causou uma mudança brusca. 
Foi como se os Beatles expulsassem Elvis Presley”.  
 
Mas, mesmo para quem conhece o trabalho extenso e 
diversificado de Johns, considerado um dos pintores 
mais influentes do periodo pós‐II Guerra Mundial, sua 
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retrospectiva dupla Jasper Johns: Mind/Mirror (até 13 
de fevereiro de 2022) no Museu Whitney de Arte 
Americana, em Nova York (whitney.org/exhibitions 
/jasper‐johns), e no Museu de Arte da Filadélfia 
(https://philamuseum.org/), é surpreendente. Aí estão 
mais de 500 itens – telas, gravuras, esculturas, traba‐
lhos em papel, desenhos, gráficos – cobrindo toda a 
obra do artista.  
 
Os curadores Scott Rothkopf, no Whitney, e Carlos Ba‐
sualdo, na Filadelfia, concluíram que seria ideal mostrar 
o acervo em duas exposições iguais – mas não idênticas 
– nas duas cidades (próximas) mais queridas do artista.  
 
Desde que trocou o Sul do país (onde nasceu, na Geor‐
gia) por Manhattan em 1952, Johns foi um artista no‐
vaiorquino por excelência. Filadélfia ficou na sua história 
quando ele a visitou para ver a obra do dadaista Marcel 
Duchamp, sua maior e mais óbvia influência.  
 
Em ordem cronologica, a retrospectiva propõe uma 
análise histórica e um estudo interpretativo de todas as 
imagens de Johns. Cada galeria se concentra em um as‐
pecto particular do pensamento e do trabalho dele 
através de temas diferentes, processos, imagens e meios.  
 
O conjunto, de impacto cumulativo, dá ao espectador 
a oportunidade de testemunhar o desdobramento da 
obra de Johns enquanto ele se movia por uma sucessão 
de períodos, estilos e técnicas; e a revelação do próprio 
Johns. Ele reconsiderou os elementos fundamentais da 
criação de imagens – estrutura, cor, superfície, textura, 

condição de objeto – e também como a forma é des‐
crita e como as imagens são percebidas. Sua arte se  
envolveu na luta com questões fundamentais da exis‐
tência – sexualidade, mortalidade, espiritualidade. 
 
Textos nas paredes das galerias e ensaios no catálogo 
da mostra exploram o assunto que Johns sempre evi‐
tou: sua homosexualidade, o relacionamento com o 
pintor texano Robert Rauschenberg e o impacto do 
rompimento dos dois na vida dele. Foram amigos e 
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amantes desde 1953. Ao ver 
as pinturas dele, Johns  
destruiu suas próprias telas. 
Declarou certa vez: “Com Bob, 
aprendi mais sobre pintura do 
que com qualquer outro 
artista ou professor. Neste 
século, Bob foi o artista que 
mais inventou desde Picasso.”   
 
O evento do Whitney é o 
mais atraente visualmente 
por suas vastas galerias inun‐
dadas de luz natural. Faz da 
entrada da exposição um 
deslumbramento, com uma 
parede de 34 gravuras (das 
2.400 produzidas) e trabalhos 
em papel; um panorama geral 
das principais ideias e temas 
de Johns. Na próxima galeria, 
as telas são sombrias. Apesar 
das zombarias Pop, Johns é 
um dos artistas americanos 
mais melancólicos, só per‐
dendo para Edward Hopper.  
 
Nas salas seguintes tudo se 
transforma: surgem as cri‐
ações sarcásticas do pintor, 
o colorido exuberante das Painting with Two Balls (Pintura com dias bolas), 1960                                   Foto: WikiArt



bandeiras, mapas, números e alvos, que se 
tornaram tão icônicos por si quanto os objetos do 
cotidiano que retratam. 
 
Os trabalhos iniciais de Johns marcaram a transição do 
expressionismo abstrato para as artes pop, minimalista 
e conceitual. Ao contrário dos gestos enigmáticos que 
enchiam as telas da época, Johns apresentava imagens 
cotidianas moldadas pela convenção e pela cultura.  
O artista as descreveu como “coisas que a mente já 
conhece, que são olhadas mas não são vistas; não são 

examinadas”. Na tela essas imagens embasaram o limi‐ 
te entre arte e objeto, e também se tornaram ícones.    
 
O primeiro exemplo foram as bandeiras, que ator‐
doaram o mundo da arte em 1958. Permanecem 
eletrizantes. A tela Flag (1954‐1955) original está na Fi‐
ladélfia. O Whitney tem White Flag (1955). Conta a 
lenda que Johns sonhou que pintava a bandeira ame‐
ricana. Fez isso na manhã seguinte. O resultado, Flag, 
um tríptico de painéis, é o objeto mais icônico e trans‐
gressivo da arte americana do final do século XX.  

Corpse and Mirror (Cadáver e espelho), 1974                                                                                                      Foto: WikiArt
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Ele abandonou a tinta esmalte e recorreu a uma técnica 
milenar, encáustica, usada em retratos na faiança egíp‐
cia e na pintura romana. É uma mistura de secagem 
rápida de cera de abelha aquecida e pigmento que 
preserva cada pincelada em um pentimento cremoso 
que escorre sobre a superfície feita de colagem de  
jornais e impressos.   
 
Ao contrário das pinturas expressionistas abstratas,  
que muitas vezes se referem a conceitos filosóficos  
ou temas naturais, 
Flag só faz alusão a 
si mesma. O que 
você vê é o que vo‐
cê tem: uma ban‐
deira americana.  
 
Daí partiu o fascí‐
nio de Johns por 
símbolos e sinais. 
Em 1955 ele criou 
a série Targets, em 
cores berrantes. Foi 
a Green Target (1957) 
que o marchand e 
dono de galeria Leo 
Castelli viu numa 
exposição coletiva 
e quis comprar. No 
atelier de Johns, 

encantou‐se com os alvos e mapas, e ofereceu‐se para 
exibir sua obra. A revista Art News estampou  
Target with Four Faces (1955) na capa de janeiro de 
1958. Curadores do Museu de Arte Moderna com‐
praram três telas de Johns.  
 
Na decada de 1960 ele mudou de rumo, várias vezes, 
cada vez mais radicalmente. Criou abstrações provo‐
cantes, como Painting with two Balls (1960). Nos anos 
1970 sua arte se interiorizou, tornou‐se lacônica e miste‐

riosa. Johns  passou 
a usar padrões di‐
versos, impressões 
de seu próprio cor‐
po e genitais, ilus‐
trações de insetos, 
e peças de cerâ‐
mica. No Whitney 
há exemplos como 
Corpse and Mirror 
(1974) e Weeping 
Women (1975).  
 
Em 1977 ele iniciou 
a série Usuyuki, 
palavra do teatro 
kabuki japonês que 
significa neve fina e 
se refere a transito‐
riedade da vida. As 

Target with Four 
Faces (Alvo com 
quatro faces), 1955                 
Foto: WikiArt



o 23

telas são cobertas de pinceladas encáusticas individuais 
voluptuosas em cores vibrantes. Se você fixar os olhos 
nas cores elas parecem se alternar. 
 
Inspirado pelos arranhões num carro, Johns experimen‐
tou usar padrões abstratos de cross‐hatch, ou hachura 
em português: um emaranhado de pinceladas semi‐
paralelas que logo se tornariam seus motivos favoritos. 
Ele explicou: “Tem todas as qualidades que me interes‐
sam: repetição, exatidão, sequência e a possibilidade 
de total falta de signficado”.  
 
Enquanto produzia hachurados Johns pintou telas 
imensas e extravagantes. Numa galeria do Whitney há 
uma série de monótipos de 1982 com base na escul‐
tura de lata de café Savarin clássica de John, Savarin 
(1982), pintada de bronze; e Racing Thoughts (1983), 
com alusões e piadas íntimas: Leo Castelli, Mona Lisa, 
vasos, crânio, ossos.  
 
Nos anos seguintes Johns se voltou para o figurativo re‐
alista e reverteu às cores opacas, como em Spring 
(1990), Mirror’s Edge (1992) e Untitled (1995).    
 
Nas últimas duas décadas a produção de Johns se apro‐
fundou em complexidade: ele acumulou referências obs‐ 
curas e adicionou mais ideias visuais a uma mitologia já 
pouco legível. A obra 5 Postcards (2011) tem um grupo 
de objetos recombinados quatro vezes, suas cores se 
desvanecendo, sugerindo perda. A morte é presença 

grotesca nessa fase. Alguns veem as pinturas de Johns 
como meditações sobre sua própria mortalidade. 
   
A mostra na Filadélfia discorda disso, com humor: na 
galeria final infestada de  esqueletos há um trabalho 
de 2020,  Six artists at work: crânios e ossos e seis fi‐
guras com pincéis; no centro, maior que tudo, a ima‐
gem ostensivamente pornográfica de um pênis 
entrando numa vagina.  
 
Ah, Jasper Johns! É muito saudável que um artista de 
91 anos crie algo de acordo com sua capacidade de 
confundir e provocar.   
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