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RESUMO 

 

A proposta desta dissertação é abordar a construção visual do social, através da prática 
artística de Konstantin Christoff (1923-2011), como um artista pós-moderno, que urdiu por 
meio da série "Via Sacra" uma estratégia para operar em sua arte uma visão sobre 
expressões culturais significativas na cidade de Montes Claros.  A "Via Crucis" de Christoff é 
uma obra singular e se destaca das demais tanto em quantidade como em conteúdo das 
pinturas. Por meio deste estudo, buscaremos expandir nossas análises e reflexões, pois a 
atualização dessa série pictórica nos revela a leitura que o artista faz do mundo a sua volta, 
mediante a mobilização e transformação dos sentidos. No primeiro capítulo, abordaremos 
questões relevantes a respeito do tema “Via Sacra”, a fim de investigarmos como alguns 
sentidos foram operados, atualizados e transformados pelo viés da representação do 
Caminho da Paixão de Cristo, através de uma Via Sacra completamente nova e singular, na 
qual o artista teatraliza a história da humanidade. No segundo capítulo, buscaremos 
compreender como Konstantin Christoff se apropriou, hibridizou e transformou os sentidos, 
através da apropriação metafórica de pinturas consagradas, tal qual a “A Parábola dos 
Cegos” de Pieter Brueghel, além da utilização de personagens, como o soldado vendado, 
para operar, mobilizar e transformar os significados, revelando a cegueira espiritual e as 
relações de poder na sociedade hodierna.   No terceiro capítulo, pensamos a sociedade 
vista pela ótica da Via Sacra de Christoff, revelando como o artista fez uma crítica severa 
aos poderes pastoral, militar e midiático, assim como às relações de poder sócioeconômico 
e às questões de classe, mesmo que, involuntariamente, o artista tenha se sustentado nas 
Sagradas Escrituras. 

 

Palavras-chave: Via Sacra. Konstantin Christoff. Construção visual do social. Relações de 
poder. Poder pastoral. Apropriação e hibridização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this dissertation is to discuss the visual construction of the social through the 
artistic practices of Konstantin Christoff (1923-2011), as a postmodern artist, that created by 
the serie Via Sacra. It is an strategy to operate in his art, a vision about meaningful cultural 
expression in the city of Montes Claros. The Via Crucis of Christoff is a singular work and 
stands out from the others both in quantity and content of the paintings. Through this study, 
we will try to expand our analysis and reflections, because the upgrade of his Via Sacra 
reveals us the reading that the artist has of the world around him, by the mobilization and 
transformation of the senses. In the first chapter, we will approach relevant questions about 
the subject “Via Sacra”, in order to investigate how some senses were operated, updated 
and transformed through the representation of the Path of Christ’s Passion, by a completely 
new and singular Via Sacra, where the artist theatricalizes the history of humanity. In the 
second chapter, we’ll seek to understand how Konstantin Christoff appropriated, hybridized 
and transformed the senses, through the metaphorical appropriation of consecrated 
paintings, as “The Parable of the Blind” by Pieter Brueguel, and the use of characters such 
as the blindfolded soldier, to operate, mobilize and transform the meanings, revealing the 
spiritual blindness and the power relations in today’s society. In the third chapter, we think 
about the society seen through the Via Sacra of Christoff, and how the artist made a severe 
critique of pastoral, military and media power, as quell as the socioeconomic power relations 
and issues of class, even that the artist had involuntarily sustained himself on the sacred 
scriptures.  

 

Key-words: Via Sacra. Konstantin Christoff. Visual construction of the social. Relations of 
power. Pastoral power. Appropriation and hybridization 
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INTRODUÇÃO 

 

Criticar os cânones na arte é uma prática comum nos dias de hoje, em 

contraposição à prática de exaltá-los. Duas perspectivas que nos sugerem 

distanciamentos, lados opostos, para não dizer antagônicos. Poderíamos aproximá-

las? Seria possível uma prática artística que, simultaneamente, recitasse e criticasse 

uma arte consolidada? Como exercitar, em um mesmo movimento, a inserção e a 

subversão, em uma prática artística? O desafio nos remete à ideia de pós-

modernidade ou da condição pós-moderna (LYOTARD,1998), compreendida como 

um movimento que emergiu nos anos 1950/1960 ao lado do esgotamento dos 

conceitos de ordem, progresso e evolução. 

   Segundo Hutcheon (1995, 19), “o pós-modernismo é um fenômeno 

contraditório, que usa e abusa, instala e depois subverte os próprios conceitos que 

desafia." É certo, portanto, que se trata da continuação do passado moderno e uma 

subversão do mesmo, processado com ironia e forma nada inocente. 

 
Invariavelmente o debate começa pelo significado do prefixo ‘pós’ – 
um enorme palavrão de três letras [...] a relação do pós-modernismo 
com o modernismo é contraditória [...] ele não caracteriza um 
rompimento simples e radical nem uma continuação direta em 
relação ao modernismo: ele tem esses dois aspectos e, ao mesmo 
tempo, não tem nenhum dos dois. E isso ocorreria em termos 
estéticos, filosóficos ou ideológicos (HUTCHEON,1995, p.36). 
 

Nessa perspectiva, Giannoti (2009, p. 12) questiona: “é certo que a arte 

contemporânea passa por uma reviravolta da própria arte moderna, mas muitos de 

seus melhores artistas não continuam a metamorfosear imagens do passado?” 

Assim, para que possamos melhor compreender a arte contemporânea, é preciso 

lembrar que ela sempre procura estabelecer interações entre espaço e tempo. Ela 

tem que ser interpretada dentro do nosso contexto, tendo em vista que o recurso de 

criação é uma imersão no tempo, possibilitando uma nova contextualização de 

imagens do passado. “Toda criação é uma espécie de colagem de tempos diversos” 

(GIANNOTTI, 2009, p.12) e, nesse sentido, a arte contemporânea estabelece novas 

relações, que podem variar a cada momento. Entender esse novo sentido significa 

entender que a arte contemporânea engloba pontos de vista diferentes. Em suma, o 

artista contemporâneo continua a se apropriar e transformar imagens do passado. 
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Diversidade e pluralidade são aspectos imanentes à ideia de 

contemporaneidade, sobretudo quando as produções de artistas representam 

expressões culturais significativas. Nesse sentido, acreditamos ser importante 

analisar atentamente uma determinada produção artística, a partir um determinado 

artista e seus desdobramentos, na busca por dimensionar a arte para além de seu 

valor artístico, buscando os aspectos simbólicos múltiplos que dão forma ao sentido 

e à identidade através das imagens que constituem nosso contexto cultural. 

Não podemos deixar de reconhecer que, ao longo do tempo, a arte vem 

tratando de assuntos ancorados na sociedade e na cultura, com interpretações 

diferenciadas e usando os mais variados meios estruturais, levando o espectador a 

uma leitura diversificada de grandes temas que permeiam o imaginário dos grupos 

sociais. Tal movimento intensificou quando a arte brasileira contemporânea, mais 

especificamente após a década de 1960, abandonou a abstração para dar lugar a 

uma nova figuração, que não se limitou a uma única tendência. A emergência desta 

nova figuração pode ser observada na dinâmica da produção de vários artistas. 

Nesse sentido, a autora Peccinini (1999), expõe que:  

 

Ao iniciar os anos 60, a figura emergia de forma tão frequentemente 
que o fenômeno de uma nova figuração ficou patente. Dessa vez, 
diferente da anterior, ou seja, não representativa, mas alusiva, 
expressiva, podendo ter caráter fantástico ou grotesco, passando 
rapidamente da condição de uma figuração representativa de 
estados subjetivos, sentimentais, para uma figuração vinculada à 
imagem do significado proposto pelo artista, que se abria a uma 
percepção do mundo atual da paisagem urbana, das imagens que 
povoam seu cotidiano. Configurava-se uma tomada de consciência 
de uma geração sobre o estado da sociedade e da civilização, 
abordando uma problemática mais crítica e subversiva, uma arte 
polêmica que dava possibilidades da colocação de compromissos 
morais e políticos ante a realidade (PECCININI, 1999 p.13). 

 

Em vista desta neofiguração, de caráter mais subjetivo, que tem na 

imagem as significações propostas pelo artista, a arte ganha equivalência crítica, 

provocação, tornando-se mais preocupada com a realidade. É nesse cenário que 

surgem grandes nomes da arte brasileira, dentre eles o artista Konstantin Christoff 

(1923-2011), criador de diversas séries pictóricas, de reconhecida beleza estética, 

ao mesmo tempo provocadora de grande impacto e expressividade, autor de 

pinturas de grande força expressiva, corajosas e com muita ousadia. 



17 

 

 

Nesta linha, destacam-se as pinturas da Via sacra, série composta de 16 

telas, exposta em diversas galerias nacionais, dentre elas o Museu de Arte Moderna 

(MAM), no Rio de Janeiro, e a Galeria de Artes da Telemig em Belo Horizonte. Ao se 

deparar com este tema já vastamente explorado, o espectador surpreende-se com o 

tratamento dado por Konstantin Christoff, de maneira bastante peculiar. Seria a Via 

Sacra de Konstantin Christoff o resultado de intenções do artista? Representaria 

esta obra uma distinção artística em relação às inúmeras outras vias sacras que já 

foram pintadas? Em que condições socioculturais e artísticas a Via Sacra de 

Konstantin Christoff foi construída, pintada? Que sentidos puderam ser mobilizados, 

construídos e transformados? O humorismo, a irreverência e certo tom jocoso 

presentes na obra, nos instigam a suspeitar, pós-modernamente, do sonho em 

descortinar desígnios, processos evolutivos, sentidos fixos e estáveis? Como 

decifrar a Via Sacra de Konstantin Christoff, sem sermos devorados por esses 

enigmas da modernidade? 

Konstantin Christoff (1923-2011) se dedicou de março do ano de 1989 até 

janeiro de 1991, durante 23 meses, à concepção de sua Via Sacra que, segundo 

críticos, constitui a mais audaciosa e grandiosa obra pictórica de sua carreira. É um 

trabalho de grandes proporções, tanto estética quanto na dimensão física das 

pinturas, e que demandou do artista condições especiais de planejamento e 

produção. Ao se referir a esta série pictórica, o crítico Pierre dos Santos afirma que 

não existe quem não se sinta impactado ao contemplá-la, visto que as obras 

respiram e “oferece-se despreconceituosamente ao diálogo com o espectador e 

cumpre seus objetivos” (SANTOS, 1994, p.09). 

Artista de múltiplos talentos, Konstantin Christoff é um dos mais 

significativos representantes da pintura montes-clarense. Teve uma produção 

artística vastíssima, entre desenhos, fotografias, pinturas, esculturas, charges, 

cartoons e caricaturas, retratos, paisagens, naturezas mortas. Desenhava 

obsessivamente.  É autor de trabalhos de grande expressividade, como as séries 

Via Sacra, série objeto deste estudo, Konstantin – Autorretratos, Estudos para Viúva 

do Grande Homem, Os Sete pecados capitais, Viagem à América e os Sete pecados 

capitais. Essas séries foram expostas em vários estados brasileiros e em países, 

como Estados Unidos, El Salvador, Bulgária, Inglaterra, Suíça Itália e Portugal. Teve 

sua formação acadêmica em Medicina, na década de 40, quando se mudou para 

Belo Horizonte. Nesse período, teve oportunidade de conviver com o mestre da 
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pintura mineira, Alberto da Veiga Guignard. Porém, o início de sua carreira nas artes 

visuais aconteceu somente na década de 1950. Faleceu em março do ano 2011 em 

Montes Claros. Médico, especialista em cirurgia plástica, o artista teve sua trajetória 

pictórica marcada por uma grande complexidade cultural. A esse respeito, a autora 

Christoff (2008) diz que: 

 

A característica mais importante da sua obra é o fato de ela estar 
profundamente ligada à sua trajetória de vida e às fontes populares e 
culturais dos lugares em que viveu: a Bulgária e Minas Gerais. Foi o 
conjunto dessas fontes que determinou tanto o seu sistema de 
imagens como a sua criação artística. (CHRISTOFF, 2008 p.08). 
 

São elucidativas as palavras de Christoff acerca da vida e obra de 

Konstantin, haja vista que qualquer leitor/a poderia identificar, nas trajetórias entre a 

Bulgária e as Minas Gerais, sinais da diversidade apresentada na sua obra, 

recheada de autênticas gozações, que certamente se ancoram na trajetória de sua 

vida pessoal. Assim, boa parte do conteúdo de seus quadros, concebidos de forma 

bastante peculiar, nos remete à sua maneira de ver o mundo, verificando-se os 

frutos de sua trajetória cultural, bem como de seus anseios e interesses. 

Konstantin Christoff dizia fazer dois tipos de pintura, no dia a dia do seu 

atelier, pintava marinhas, paisagens, flores que seguiam para as galerias do Rio, 

São Paulo e Brasília. Ao mesmo tempo, como forma de criticar e questionar as 

virtudes, fazia também as grandes séries, como a “Via Sacra” e as demais 

produzidas por ele, mediante as quais dizia fazer “... críticas usando a minha figura, 

críticas agressivas, fazendo uma análise dos meus sentimentos e da condição 

humana” (SANTOS,1998, p.13). Declarava, também, que, independentemente da 

temática e da intenção, toda a sua produção era executada com doses de prazer, 

seriedade e crítica. 

O artista atuou também como desenhista em jornais e revistas, como 

Edição Extra de São Paulo, Careta e Playboy. É evidente a importância de sua obra 

pictórica, que foi exposta e reconhecida em várias partes do mundo, revelando 

pinturas com traços marcantes de uma arte internacional “mas genuinamente 

brasileira, pela sua temática e pelo tratamento dos assuntos brasileiros” (CHISTOFF, 

2008 p. 08). Grande parte da vida do artista foi dedicada ao ofício da medicina. Nas 

artes visuais, sua carreira ganhou destaque a partir dos anos 80, quando passou a 

se dedicar somente ao trabalho pictórico, passando a expor em grandes centros e 
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galerias, ganhando destaque nacional e internacional, o que levou o artista a se 

sobressair na arte brasileira na atualidade. 

É interessante notar como Konstantin Christoff operava, em sua arte, uma 

visão sobre a realidade que o acercava. Nesse sentido, a compreensão desta 

maneira de olhar e pensar o mundo foi abordada pelos autores Martins e Tourinho 

(2011, p. 54), como uma perspectiva de que a forma de olhar depende de “... romper 

com a visão tácita, engajar-se analiticamente e estimular a mobilidade do olhar."  

Assim, é necessário analisar a dimensão desse potencial crítico da criação de 

Christoff, como a cristalização de suas vivências. Isso nos leva a investigar e 

analisar como, no repertório imaginário do artista, estão implícitas as suas 

experiências e sua realidade cultural, sendo, portanto, condição de possibilidade 

para a emergência de significados e interpretações individuais. Ancorados nessa 

percepção das relações entre a arte e o contexto, os autores citados tecem as 

seguintes considerações: 

 

Ao naturalizar certas ideias e valores, nossa história/trajetória cultural 
vai configurando, gradativamente, nosso modo de ver o mundo, ou 
seja, predispondo-nos a vê-lo de determinadas maneiras. Mas o ato 
de ver não acontece num vazio cultural; sempre acontece em 
contexto, e o contexto orienta, influencia e/ou transforma o que 
vemos (MARTINS e TOURINHO, 2011, p.54). 
 

 Nessa acepção, a obra de Konstantin revela sua maneira bastante 

peculiar de olhar e compreender o mundo à sua volta, mostrando seu 

posicionamento com relação à realidade, colocando-se e reelaborando seu 

repertório imagético de uma maneira bastante bem humorada, à medida que aborda 

uma grande diversidade de temas. Com o intuito de compreender algumas 

características da arte no contexto atual, elegemos sua produção pictórica como 

foco deste estudo. 

Como Konstantin Christoff, artista contemporâneo, se posicionava em 

relação aos dogmas cristãos em sua Via Sacra? É um artista que criou a sua Via 

Sacra ancorado numa perspectiva crítica aos dogmas cristãos, por meio da qual ele 

mobiliza sentidos do cristianismo enquanto cultura e faz a sua crítica. Que sentidos 

ele operava nesse processo?  

Compreender a arte contemporânea é um exercício do tempo presente. 

Nessa perspectiva, a compreensão da obra de Christoff passa pela percepção da 
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temporalidade inerente a qualquer trabalho artístico, questão primordial para 

pensarmos a obra deste artista. Giannotti (2009) comunga deste pensamento 

quando afirma que 

 

A obra de arte é um meio através do qual o homem revela sua 
percepção do tempo e do espaço. Essa busca se faz através de uma 
síntese temporal que implica a percepção do presente, a memória do 
passado e a antecipação do futuro (GIANNOTTI, 2009 p. 13). 
 

Pretendemos, dessa forma, construir um trabalho que analise a 

contemporaneidade de expressões de arte na nossa prática atual, ancorada em 

nosso posicionamento sócio-histórico e em constante diálogo com a perspectiva 

particular de um artista contemporâneo.  

Segundo Moreira (2005), é necessário estabelecer relações entre o artista 

e sua obra, a fim de compreender como ele dialoga com a sua temática e 

consequentemente com a obra: 

 

No ato criador, o artista passa da intenção à realização, através de 
uma cadeia de reações totalmente subjetivas. Sua luta pela 
realização é uma série de esforços, sofrimentos, satisfações, 
recusas, decisões que também não podem e não devem ser 
totalmente conscientes, pelo menos no plano estético (MOREIRA, 
2005, p. 85). 

 

Nesta direção, entendemos que o resultado do processo de criação de 

qualquer artista é a capacidade de transformar sua vivência e as influências 

recebidas em uma nova linguagem, sem, contudo deixar de dialogar como o futuro. 

Mas seria a arte uma criação autêntica de um artista?  Seria a obra fruto das 

intenções do seu criador?  

Para discutir e analisar tais problemáticas a partir do nosso objeto de 

pesquisa, levando em conta que a obra de Konstantin revela-se quase sempre 

imprevisível e recheada de imaginação, é necessário recorrer à pesquisa 

documental, abarcando catálogos e demais registros de exposições do artista 

Konstantin Christoff, como reportagens, fotografias, depoimentos do artista e outros 

documentos, além dos próprios quadros que compõem a Via Sacra, isto é, pistas 

que possam conduzir nossa investigação para a interpretação de sua produção 

pictórica. 
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Imerso numa pluralidade de produção de imagens, que marca a 

contemporaneidade, e tomada como expressão de uma cultura visual, 

interpelaremos a série Via Sacra de Konstantin Christoff à luz dos estudos da 

Cultura Visual. Segundo Knauss (2006), a diversidade de imagens da atualidade 

pode suscitar uma ampla discussão intelectual, abrindo um novo campo para o 

entendimento histórico e cultural. A cultura visual destaca a ligação entre 

“conhecimento e poder” e serve de base para o estudo da imagem. Nesse sentido, a 

cultura visual, para Knauss (2006, p. 108), pode ser definida “... como um termo 

híbrido, que é resultado da aproximação do pensamento sobre a obra de arte com a 

teoria contemporânea...” A imagem é o foco da atenção. Dessa maneira, o estudo 

das construções culturais estão pautados no cotidiano, na apreciação visual e no 

sentido emanado da mesma. Knauss (2006), quando se refere ao entendimento de 

Nicholas Mirzoeff, ratifica que: 

 

A cultura visual é uma abordagem para estudar o modo de vida 
contemporâneo do ponto de vista do consumidor, interrogando como 
são buscados informação e prazer pelo consumidor por meio de 
tecnologia visual, ou os aparatos concebidos para intensificar o olhar. 
Ressalta, então, os processos de visualização e sua importância da 
vida cotidiana. Nessa conexão, segundo o autor, é que se entende 
que a cultura visual não depende das imagens propriamente ditas, 
mas da ‘tendência moderna de figurar ou visualizar a existência’ 
(KNAUSS, 2006, p. 109). 
 

Portanto, a imagem deve ser pensada não apenas como valor estético e 

muito menos como ilustração, mas buscando compreender o papel social dela na 

cultura e desvelando o seu potencial criativo da realidade social. Neste ponto, 

destacamos a importância de pensarmos a obra e Konstantin Christoff, no patamar 

da Cultura Visual, no seu processo de construção, influenciando imaginários sociais 

e subjetividades individuais. A pregnância de significados e interpretações que 

entrelaçam a imagem numa rede de informações em sua obra não é operada de 

modo linear. Na Via sacra de Konstantin Christoff, as convenções e interações 

sociais articulam temporalidades múltiplas.  

Daí emana nosso interesse pela cultura visual, propondo um estudo que 

alcance um melhor entendimento da contemporaneidade e das implicações 

advindas das mudanças decorrentes da grande veiculação de imagens, através dos 

mais diversificados meios. Se não podemos mais separar os objetos visuais do seu 
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contexto, fica evidente que o estudo de toda e qualquer manifestação cultural é 

importante para determinar novos parâmetros e condições para descortinar e 

assimilar a realidade a nossa volta. 

Diante disso, é que elegemos como objeto de pesquisa a construção 

visual do social através da prática artística que forjou a série Via Crucis e 

posicionou, subjetivamente, Konstantin Christoff como um artista pós-moderno. 

Nosso interesse, além de contemplar um artista que mesmo não tendo nascido em 

Montes Claros, viveu desde os 09 anos de idade nesta cidade, é conhecer seu 

universo pictórico recheado de ironia e sátira. Por intermédio de um tema cristão, ele 

buscou desmistificar e discutir temas polêmicos da sociedade. 

  Acreditamos que, por meio deste estudo, poderemos compreender a 

prática artística de Konstantin Christoff. Assim, norteamos nossa discussão a partir 

dos seguintes questionamentos: como essa prática artística constrói um formato de 

apresentação sobre a realidade sócio-histórica vivenciada por Konstantin Christoff? 

Seria ela conformadora das representações hegemônicas veiculadas na sociedade 

ou teria um conteúdo veementemente crítico sobre as relações de poder 

configuradas na sociedade? Ao mobilizar conteúdos sócio-históricos e uma 

abordagem imagética cristã, como a obra opera uma leitura singular sobre a 

sociedade em que vivia o seu criador? 

 Com o intuito de atender aos objetivos propostos, dividimos nosso estudo 

em três capítulos. No primeiro capítulo, abordamos questões pertinentes ao tema 

“Via Sacra”, sua história, como foi instituída e como é entendida, praticada e 

representada. Empenhamos, através da imersão no planejamento e estruturação, na 

execução e na trajetória da Via Sacra de Konstantin Christoff, pensar a vida do 

artista, nas suas concepções e nas mensagens contidas em suas pinturas. Nosso 

objetivo, portanto, é analisar como alguns sentidos foram operados, atualizados e 

transformados por meio da representação deste Caminho da Paixão de Cristo, por 

meio do qual Konstantin Christoff procurou construir uma apresentação sobre a 

realidade sócio-histórica que o cercava. O caminho da cruz de Christoff é algo 

completamente novo e singular.  

 No segundo capítulo, buscamos analisar parte das pinturas da Via Sacra 

de Konstantin Christoff, verificando os recursos utilizados, como as colagens e 

apropriações de obras de artistas consagradas e até mesmo de imagens populares. 

Essas análises foram feitas buscando referências em outras ideias e concepções. 
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Procuramos, ainda, compreender como Konstantin Christoff se apropriou, hibridizou 

e transformou os sentidos através da apropriação de pinturas consagradas, como a 

pintura intitulada “A parábolas dos Cegos” de Pieter Brueghel, bem como da 

utilização da imagem de soldados, com a finalidade de operar, mobilizar e 

transformar os sentidos, revelando a cegueira espiritual e as relações de poder na 

sua Via Sacra.  

 Ainda no tocante ao segundo capítulo, abordamos, também, os 

autorretratos do pintor, inseridos nas suas reelaboradas estações da Via Sacra e 

ainda os autorretratos de artistas consagrados, como Dürer, Leonardo da Vinci e 

Marilyn Monroe, dentre outros, apropriados e destacados por Konstantin Christoff, 

como recurso para repensar os valores e as relações sociais, para criar uma 

realidade possível. Destacamos, ainda, pinturas das quais o artista se apropriou, 

como “A Guernica”, de Pablo Picasso, e “Os Retirantes”, de Candido Portinari. A 

partir da representação da maternidade presente nessas pinturas, buscamos fazer 

um paralelo entre o sofrimento de Maria e o martírio vivenciado pelas mães diante 

da perda dos filhos. Destacamos, ainda, as desigualdades sociais e a presença do 

estilo grotesco nas obras de Konstantin Christoff.  

No terceiro capítulo, abordamos as relações de poder, tecidas por 

intermédio da construção do caminho da "Paixão de Christoff", como as questões de 

classe, poder socioeconômico, os poderes militar, político e midiático, o poder 

pastoral preconizado por Foucault e as metáforas da sociedade. Enfim, buscamos 

compreender a sociedade contemporânea, o significado de ver e não ver, pensando 

a Via Sacra como uma estratégia de transformação dos sentidos. Apontamos, ainda, 

os temas polêmicos e atuais presentes nas pinturas, entendendo o tema sacro como 

pano de fundo para discutir e denunciar a corrupção, a prostituição, a mídia, a 

política, a desigualdade social, entre outros. 

Pretendemos que esta análise faça emergir as condições de produção da 

obra do artista. Assim como tantos outros, Konstantin Christoff metamorfoseou 

imagens do passado, para refletir sobre temas atuais. O artista buscou fazer 

recortes e abordar temas e obras com os quais tinha afinidades poéticas, na medida 

em que transformou paradigmas clássicos da representação. Estaria Christoff 

conduzindo o espectador a ver o mundo através de seu olhar?  

Considerando a atualidade dos temas tratados, esta pesquisa torna-se 

relevante, na medida em que tece considerações acerca das expressões da cultura 
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visual. Compreendida como forma de expressão do artista e o retrato de sua 

experiência no mundo, a cultura visual tem caráter transdisciplinar. Nesse contexto, 

a imagem passa a ganhar cada vez mais força, não apenas como valor estético, 

mas como instrumento capaz de nos levar a compreender o papel social da imagem 

na vida da cultura. Assim, tornou-se pertinente a discussão a respeito dos 

paradigmas e das novas possibilidades e conceitos que norteiam a arte atual. Dessa 

forma, revela-se premente compreender melhor as características da obra pictórica 

de Konstantin, que teve uma produção expressiva e intrigante por meio de seu 

universo alegórico. 

Acreditamos, assim, que o foco e a sistematicidade desta pesquisa não 

apenas revelou os aspectos relacionados às particularidades do universo 

investigado, mas também buscará expandir nossas análises e reflexões para um 

universo mais amplo, em que se insere a pintura produzida por Konstantin Christoff, 

no universo artístico e cultural brasileiro, contribuindo, nesta perspectiva, para 

ampliação do conhecimento a respeito do contexto em que as obras analisadas 

foram produzidas.  
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CAPÍTULO I 

 

ENTRE CEGOS E PERDIDOS: HIBRIDISMOS E APROPRIAÇÕES NA "VIA 

SACRA" DA KONSTANTIN CHRISTOFF (1923-2011)  

 

Quem nunca se deparou com a narrativa e com as imagens da Paixão de 

Cristo? Qual cristão ou cristã não conhece os passos de Jesus Cristo até o calvário? 

Quem ousaria desviar-se dos ensinamentos da narrativa e do mosaico de imagens 

da Via Sacra, aspectos tão sacralizados na cultura ocidental cristã? O que esperar 

de um encontro da arte com a religião por intermédio da prática social artística de 

pintar a Via Sacra? Quem nunca foi envolvido, ao menos alguma vez, pelo 

simbolismo da Via Sacra, seja o observador anônimo ou o artista que por ela 

demonstrou devoção ou zombaria? Que sentidos foram produzidos, mobilizados, 

atualizados, silenciados em uma prática social artística que produziu a Via Sacra na 

perspectiva artística? 

Em um encontro inesperado, um artista, ateu convicto, pintou uma Via 

Sacra. Nessa perspectiva, a Via Sacra de Konstantin Christoff (1923 -2011) foi 

composta de 16 telas, executadas na técnica acrílica sobre telas de madeira. Em 

grandes proporções, as telas foram cuidadosamente construídas e preparadas pelo 

próprio artista. Foram expostas em diversas galerias nacionais, tais como o Museu 

de Arte Moderna - MAM - Rio de Janeiro, no ano de 1994, com lançamento do 

catálogo, na Galeria de Artes da Telemig, em Belo Horizonte, em 1998, mesmo ano 

em que a exposição foi realizada na cidade de Montes Claros.  

Em boa parte das pinturas, o artista utilizou colagens e apropriações de 

imagens da cultura visual e de obras de grandes artistas da História da Arte, como 

Bosch, Picasso, Aleijadinho e Portinari, objetivando, por meio dessas apropriações, 

hibridizar e transformar os sentidos. 

A trajetória dessa série pictórica, que percorreu várias galerias, encerrou-

se no ateliê do artista, onde foi concebida. Uma obra singular, por meio da qual o 

pintor, com surpreendente senso de humor e lancinantes críticas, inspira-se e 

reinterpreta o caminho de Cristo até o calvário, visando mostrar as mais variadas 

situações atuais do nosso cotidiano, configurando, assim, o que pode ser 

denominado como a Via Sacra da sociedade contemporânea.   
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Depois de cumprir sua missão de transformar sentidos, de dialogar e 

cumprir seus objetivos diante do espectador, as pinturas voltaram ao seu local de 

concepção, da mesma maneira que Jesus Cristo, depois de morto, retornou à casa 

do Pai. Atualmente, encontram-se ainda sem uma destinação definida, embaladas e 

guardadas no mesmo ateliê, tão cuidadosamente preparado por Christoff. 

Após ser exposta pela última vez no Montes Claros Shopping Center, em 

outubro de 2006, a série foi revestida em uma lona preta e guardada no ateliê do 

artista. Em virtude do ambiente de conservação ser inadequado, as telas podem 

estar em condições precárias. Não se têm notícias do estado em que se encontram 

atualmente e se elas não sofreram danos. Assim, é possível supor que a Via Sacra 

de Konstantin Christoff, planejada e executada de maneira primorosa, impactando 

pessoas por onde percorreu, hoje em dia se encontre sem um destino delineado. 

Teria assim findado o itinerário da Via Sacra de Konstantin Christoff? Que fim foi 

dado às pinturas, consideradas como ponto de vista pessoal e ironicamente 

humorado de um acontecimento bíblico relevante para os cristãos?  

As quatorze estações da Via Sacra de Jesus Cristo findaram-se no 

Calvário. Porém, de acordo com pensadores católicos, não se encerraram no 

sepulcro, visto que continuam vivas na memória e na vida cotidiana de cada um.  

A partir da análise da Via Sacra de Christoff, trabalho que o consagrou 

como artista, é pertinente questionar: tal obra foi o próprio calvário desse artista?  

A princípio, torna-se necessário realizar um levantamento acerca de 

alguns dados biográficos de Konstantin Christoff Raeff. Nascido no ano de 1923, em 

Strajitza, Bulgária, no continente Europeu, veio a falecer em 2011, vítima de um 

acidente vascular cerebral. Conforme informações extraídas da Revista Tempo, de 

abril de 2011, Konstantin Christoff chegou ao Brasil aos nove anos de idade, após o 

seu pai, o Sr. Christoff, ter vindo “na frente para arrumar literalmente o terreno para 

os dois filhos e a esposa.” De acordo com a redatora Viviane Carvalho, o artista não 

sabia ao certo o porquê da escolha da cidade de Montes Claros, situada no Norte de 

Minas Gerais. Para Christoff, isso sempre foi um assunto misterioso. Segundo ele, o 

pai havia participado de um movimento anarquista na Europa, porém eram poucas 

as informações de que dispunha acerca desse passado mal explicado do seu 

genitor. 

Em 1932, ano em que Konstantin Christoff chegou ao Brasil, Montes 

Claros “era uma cidade isolada no interior do Brasil” (JORNAL ESTADO DE MINAS, 
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1986, p.08). As terras montes-clarenses marcavam o final dos trilhos da estrada de 

ferro Central do Brasil. Por esses mesmos trilhos, a família Christoff chegou à região 

norte - mineira, fixando residência. 

Por meio do resgate de dados históricos, buscamos compreender os 

motivos da vinda da família Christoff para o Brasil e, assim, atentar para as possíveis 

influências desta trajetória em suas obras.  

De acordo com a tese da profa. Dra. Maria Elvira Curty Romero Christoff 

(2008), a Bulgária, no ano de 1919, era governada por Boris III, sucessor de seu pai. 

Conforme essa autora, 

 
O Partido Comunista Búlgaro une-se ao Partido Agrário e à 
Organização Revolucionária dos Búlgaros da Macedônia, insuflando 
levantes, disseminando ideias de luta por várias cidades. Este 
movimento é reprimido pelo regime fascista, acarretando a morte de 
mais de 20 mil comunistas. [...] No ano de 1925, na tentativa de 
conter a luta antifascista, novas repressões acontecem, e militares 
búlgaros foram assassinados, sem que cessem várias ondas de 
protesto (CHISTOFF, 2008, p. 10). 

 

Nesta atmosfera de lutas, visando salvaguardar os ideais de 

transformação política e econômica, o Sr. Christo Raeff Nedelcoff2, pai de Konstantin 

Christoff, juntamente com outros revolucionários, foram levados “... a organizarem 

um motim de explodir uma igreja em que Boris III supostamente estaria” 

(CHRISTOFF, 2008, p.11). 

Sobre a vinda da família Christoff para o Brasil, em pesquisa documental 

realizada no ano de 2005, pela pesquisadora anteriormente citada, no arquivo 

Nacional no Rio de Janeiro, constatou-se que o Sr. Christo Raeff teve seu 

passaporte expedido em 04 de março de 1929. Deixou a Bulgária aos 37 anos, de 

onde seguiu para Hamburgo e de lá embarcou para o Brasil no navio denominado 

Capitão Arcônia, de origem alemã, no dia 14 de março de 1929. Desembarcou no 

Rio de Janeiro em 30 de março do mesmo ano, acomodando-se na hospedaria dos 

imigrantes na Ilha das Flores. Essa foi a sua primeira vinda ao Brasil, deixando na 

Bulgária a esposa e seus 02 filhos. A vinda definitiva da família ocorreu no ano de 

1932, após embarcarem em Hamburgo no cargueiro Cuiabá, chegando ao Rio de 

                                                           
2  Sr. Christo Raeff Nedelcoff era filho de Yolanda e Ruy e tinha duas irmãs, um irmão farmacêutico, 
outro oficial do Exercito e um terceiro, que estudou Direito em Liège, sendo Prefeito de Témovo, 
antiga capital da Bulgária e, posteriormente, governador da macedônia, quando esta foi anexa à 
Bulgária (CHISTOFF, 2008, p10). 



28 

 

 

Janeiro no dia 02 de maio de 1932. De lá, tomaram um trem para Montes Claros. A 

vinda do Sr. Christo Raeff Nedelkoff para o Brasil foi recomendada pelo Rei da 

Bulgária, sua Majestade 3Boris III (Anexo 02), conforme se observa na seguinte 

citação: 

[...] o ministério das relações exteriores e do culto do Reino da 
Bulgária pede as autoridades civis e militares dos países amigos e 
recomenda às autoridades Reais de deixar passar livremente o 
cidadão búlgaro: Christo Raeff Nedelkoff, que viaja para o Brasil, e 
de lhe prestar ajuda e proteção em caso de necessidade.  

  

Conforme Perktold4, crítico de artes, Konstantin Christoff tomou ciência da 

atividade política de seu genitor após a morte de seus pais. Christo Raeff foi um 

“bravo guerreiro, de revolucionário frustrado em seu país, passou a agricultor, 

ensinando os montes-clarenses a comer tomates, couve-flor e verduras”5 

(PERKTOLD, s/d).  

 Em entrevista concedida ao Jornal de Notícias, em 17 de janeiro de 1999, 

Konstantin Christoff assegurou que, somente após a morte de seus pais, ele passou 

a ter conhecimento do envolvimento político do seu genitor: 

Quando papai e mamãe morreram, conheci um búlgaro que foi amigo 
de papai e vieram mais ou menos na mesma época para o Brasil. 
Fiquei sabendo através dele – ele disse com muita reserva – que 
eles fizeram um movimento de anarquista na Bulgária e tentaram 
dinamitar uma Igreja e matar o rei para mudar de monarquia para 
república socialista e a coisa não deu certo e eles fugiram para o 
Brasil. Posteriormente, soube, através de um embaixador da 
Bulgária, que não houve este movimento anarquista, mas sim um 
movimento comunista mesmo e eles fizeram o que estava planejado 
e procuraram lugares mais remotos, na época 1925/1926 (JORNAL 
DE NOTÍCIAS, 1999, s/p). 

                                                           

3 Boris Clemente Roberto Maria Pio Luís Estanislau Xavier de Saxe-Coburgo-
Gota (em Búlgaro: Борис Клемент Роберт Мария Пий Луи Станислав Ксавие Сакс-Кобург и 
Гота) (Sófia, 30 de Janeiro de 1894 – 28 de Agosto de 1943). Foi o penúltimo Czar da Bulgária. 
Monarca extremamente popular na Bulgária, Boris III foi uma das figuras-chave nos Balcãs durante o 
período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial. 

4 Carlos Perktold é psicanalista e crítico  de arte. Integra o Instituto Histórico e Geográfico de Minas 
Gerais (IHGMG) e as Associações Brasileira e Internacional de Críticos de  Arte  
(ABCA e AICA). É autor de Ensaios de Pintura e de Psicanálise (2003), Caixa de Ferramentas (2005) 
e A Cultura da Confiança: do Escambo à Informática ou a História do Crédito no Brasil 
(2008). É colaborador permanente da revista da Academia Mineira de Letras.  

5 Disponível em:<http://www.portaldasartes.art.br/colunistas/3-carlos-perktold/16-a-
contemporaneidade-em-konstantin-christoff.html>. Acesso em 03 de abril de 2014. 
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Montes Claros, no ano de 1929, época da chegada do pai de Konstantin 

Christoff, de acordo com Perktold (s/d), apresentava as seguintes características: 

 

[...] pequena, distante de tudo e de difícil acesso.  Mas foi o local 
ideal para quem, como ele, precisava viver discretamente em lugar 
impensável por integrantes do então governo de Sophia que 
tentavam localizar um revolucionário que havia abandonado seu país 
às pressas para sempre. Nem o pai e nem a mãe comentavam sobre 
o passado, descoberto apenas através de um conterrâneo bem 
informado (PERKTOLD, s/d). 
 

 Sobre as lembranças de Konstantin Christoff a respeito de sua infância na 

Bulgária, destacam-se as seguintes recordações:  

 
[...] do tio-avô, velho pastor Ortodoxo de sua aldeia, que só podia 
andar de joelhos porque ao se recusar ajoelhar-se em reverência ao 
inimigo turco, que se retirava do país naquele dia, teve os tendões da 
rótula cortados pela espada de um militar. Também não se esquece 
do convívio como o avô amoroso e sábio que sempre lhe dava bons 
conselhos; um em especial, o inspirou na vida: tratar todos os 
homens sem discriminação de raça ou religião (CHRISTOFF, 2008, 
p.12). 

  

Elvira Christoff (2008) observa que este aprendizado da não-

discriminação faz com que Konstantin se apresente “... no meio de pessoas bem 

diferentes: tipos comuns, estrelas, santo, jogador de futebol e mulheres 

sofisticadas...”, fazendo com que as suas telas sejam um “cenário bem brasileiro”, 

quando se autorretrata nas mais inusitadas situações (CHISTOFF, 2008, p.13). A 

autora aborda, ainda, a preocupação que o artista teve em preservar a identidade 

nacional do país onde passou a viver, mesmo quando faz uma crítica ou denúncia, 

incluindo-se, muitas vezes, na cena representada.  Na opinião de Oswaldo (1986), 

mesmo tendo se instalado no longínquo sertão mineiro, distante das inovações e 

comodidades típicas das grandes metrópoles, Konstantin construiu uma trajetória 

pautada na formação científica e no desenvolvimento da sensibilidade artística: 

 
[...] Médico atuante, fazendeiro e chefe de família, Konstantin não se 
limitaria aos rígidos padrões pertinentes a esse grau hierárquico, e aí 
é que o legado do velho anarquista deve ter estimulado uma 
sensibilidade vibrante e perquiridora. Através dela aflorou o artista, 
um pintor vigoroso e crítico, que percorre os caminhos de seu 
subconsciente com espontânea e fascinante ironia compartilhada 
com o espectador na delirante viagem encadeada nas telas 
(OSWALDO, 1986, s/p). 
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 Diante da opinião de Oswaldo (1986), percebe-se que pode haver uma 

relação entre as concepções políticas do patriarca da família Christoff e as 

produções artísticas de Konstantin Christoff, mais especificamente na sua anarquista 

e irônica obra “Via Sacra”. Sendo assim, é possível questionar: Konstantin Christoff 

teria sido influenciado, ainda que inconscientemente, pelas ideias libertárias de seu 

pai? 

 O fato é que Montes Claros, cidade interiorana que se desenvolveu 

pautada nas manifestações populares, na música e nas artes plásticas, tem na 

pessoa de Konstantin Christoff (Figuras 01 e 02) e na sua produção artística a fonte 

de enriquecimento e o reconhecimento no cenário artístico nacional e internacional. 

A partir da análise dos registros fotográficos a seguir (Figuras 01 e 02), é 

possível conhecer um pouco mais acerca da história e da personalidade desse 

notório artista. 

 

 

Figura 1: Konstantin Christoff no início da década de 1950. 
Fonte:<http://moc.com.br/mural/default.asp>. Acesso em 17 dez. 2013. 
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Figura 2: Konstantin Christoff  
Fonte:<http://www.ihgmc.art.br/revista_volume7.htm>. Acesso em 17 dez. 2013. 

 

Analisando essas fotografias, é possível construir uma imagem de 

Konstantin Christoff, tendo como fundamento teórico o pensamento de Roiullé 

(2009), segundo o qual a fotografia-documento propagou-se como imagem genuína 

devido à convicção do seu papel de tornar o real possível e na sua condição 

mecânica. No entanto, esse autor defende que efetivamente não existe a relação 

binária entre o real e a imagem. Entre eles “sempre se interpõe uma série infinita de 

outras imagens, invisíveis, porém operantes, que se constituem em ordem visual, em 

prescrições icônicas, em esquemas estéticos” (ROUILLÉ, 2009, p.136). Nesse 

sentido, é possível conhecer, por meio da análise dessas fotografias, um pouco da 

vida de Christoff, do espírito do jovem com ares de despreocupação e do senhor de 

cenho franzido e rosto marcado pelo tempo. 

Nas figuras 01 e 02, nota-se um Konstantin Christoff descontraído, 

despojado. O peitoral semi-exposto e o acenar da mão são posturas que 

transgridem padrões estéticos que dominavam a pose fotográfica naquele momento. 

Na Figura 01, vislumbra-se um Konstantin Christoff de chapéu, no fim da década de 

40, ou início dos anos 50, período em que perdeu seu único irmão Rayu, vítima de 
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um acidente aéreo na região do Jaíba (MG), acontecimento que teve grande 

repercussão na vida do jovem médico.  

Longe de querermos buscar as origens sociais da sua obra, instiga-nos 

percorrer pelos fios tecidos entre a vida do homem e do artista, atentando para o 

processo de produção de sentidos e constituição de um sujeito.  

De formação autodidata, Konstantin manifestou o talento artístico quando 

ainda era adolescente, época em que se interessou pelo desenho de humor e pelas 

histórias em quadrinhos. Segundo informações contidas na Revista Tempo, 

Konstantin ilustrou livros e publicou numerosos desenhos na imprensa brasileira, 

inclusive nas famosas revistas “Careta”, do Rio de Janeiro, “Edição Extra” de São 

Paulo e “Playboy”.6 

Formado em Medicina, com especialização em cirurgia plástica, o artista 

teve a sua história de vida ligada à medicina na cidade de Montes Claros. Trabalhou 

até a década de 1980 no quadro clínico da Santa Casa. Tinha fama de ser caridoso 

e não cobrar consultas nem exames de amigos e pessoas carentes, o que suscitava 

uma posição aparentemente cristã em uma sociedade marcada pelas relações 

sociais desiguais.  

Teria muito de sua vivência servido de inspiração para a sua obra. No 

decorrer da vida, foi um fazendeiro não totalmente envolvido nas atividades do 

campo. Fotógrafo na década de 1940, cartunista, escultor e pintor.  

Os inspiradores de Konstantin Christoff não podem ser relegados nessa 

rede de fios. Em Belo Horizonte, na época em que estudava medicina, teve como 

motivadores no início da carreira artística o artista plástico e amigo Alberto da Veiga 

Guignard (1896-1962). Posteriormente, quando voltou para Montes Claros, 

estabeleceu contato com os artistas plásticos Godofredo Guedes (1908-1983) e 

Raimundo Collares (1944-1986). Konstantin Christoff relata que quando começou a 

pintar, “fez dezenas de quadros, dia e noite, obstinadamente, durante uns três 

meses. Parei, então, com dor de cabeça e vontade de vomitar” (JORNAL ESTADO 

DE MINAS, 1986, p.08). 

Christoff definia Montes Claros como uma cidade típica do interior do 

nordeste, onde geralmente os artistas são autodidatas e, na grande maioria, 

“extremamente puros, criativos e espontâneos”. Como é difícil o acesso a galerias, 

                                                           
6 Disponível:<http://www.revistatempo.com>. Acesso em 16 dez. 2013. 
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“criam trabalhos, às vezes excelentes, outras, bizarros ou maus”. Curiosamente, 

Konstantin Christoff destruiu várias de suas telas de caráter político, social e de 

mulheres nuas, a conselho de amigos, convencido da inconveniência desses temas 

para Montes Claros.  Pintou, outrora, temas de santos, sem contudo se identificar, 

até se decidir pelos autorretratos, pois passou a sentir-se mais à vontade para dar 

mais agressividade a situações que queria transmitir, permitindo-lhe mostrar “a 

relação de cada um de nós consigo mesmo e com os outros” (JORNAL ESTADO DE 

MINAS, 1986, p.08).  

Um leitor apressado pode concluir que Konstantin Christoff, ao abandonar 

e destruir telas de caráter político e social e se apropriar de produções com temas 

sacros, passou a assumir subjetivamente uma posição menos crítica, alinhada à 

moral que estabelecia regras e costumes conservadores vigentes na época. Teria a 

Via Sacra de Christoff operado um processo de transformação dos sentidos, 

abandonando os mais ousados e críticos e incorporando os mais cristãos? 

Nem sempre as obras de Christoff apresentaram essas características de 

transformação dos sentidos, como apresentadas na sua Via Sacra. Em 

determinados momentos de sua obra, podemos verificar o deslocamento dos 

sentidos e seu espaço pictórico ganha uma nova roupagem.  

Através da montagem de uma linha do tempo, mostraremos os principais 

aspectos da obra de Konstantin Christoff, em que momento de sua vida ele muda o 

conteúdo de sua pintura, e o que ele produziu em cada fase. Nosso objetivo aqui é 

pensarmos a sua obra na totalidade, para assim detectarmos o momento em que 

sua produção era política e quando aparentemente não era.   

Baseando-nos na tese de Christoff (2008), apontamos como sua primeira 

obra, produzida no ano de 1958, a tela intitulada “O palhacinho”, executada na 

técnica óleo sobre tela (Figura 03), período em que frequentava o ateliê de seu 

amigo 7Raimundo Collares. Naquele período também “... pintou bananeiras e ipês, 

                                                           
7 Raymundo Felicíssimo Collares (Grão Mogol, 1944 — Montes Claros, 1986) foi 
um pintor, desenhista e professor brasileiro. Em 1966, iniciou estudos na Escola de Belas 
Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tornando-se amigo de Antônio Manuel e Hélio 
Oiticica. Participou da mostra Nova Objetividade Brasileira, no MAM do Rio. Começou a produzir 
seus gibis a partir de 1968, explorando as cores e dobraduras do papel, obras que precisavam da 
manipulação do público. Partiu para a tridimensionalidade em 1969, e no mesmo ano passou a 
lecionar no Ateliê Livre do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Raymundo_Collares>. Acessado em 08 abr. 2014. 

 



34 

 

 

fez muitos quadros em um dia, insatisfeito com aquele tipo de pintura acadêmica, 

resolveu queimar todas as telas, produzindo uma fogueira multicolorida sob o efeito 

da tinta a óleo” (CHRISTOFF, 2008, p. 22). 

 

 
Figura 3 – CHRISTOFF, Konstantin. O palhacinho, Óleo s/tela, 1958.  
Fonte: Acervo prof. Dra. Maria Elvira Curty Romero Christoff. 
  

 Seguindo a cronologia de sua obra, no ano de 1963, cinco anos após a 

sua primeira pintura, Konstantin executa na técnica óleo sobre Eucatex8, medindo 50 

x 60 cm (Figura 04), o retrato de um de seus filhos. Nessa tela, de caráter mais 

expressionista, podemos contemplar uma pintura mais livre, colorida, que já não 

apresenta as características acadêmicas de sua primeira pintura, na qual podemos 

vislumbrar os traços do artista através dos contornos dinâmicos em tonalidade 

vermelha. 

                                                                                                                                                                                     

 

8 Chapas fabricadas a partir de fibras de madeira de eucalipto, voltada à produção e comercialização 
de forros e isolantes.  Atualmente, atende às necessidades de fabricantes de móveis, abastece 
grandes indústrias da construção civil, de embalagens, automóveis e brinquedos, além do mercado 
externo, com portas e chapas. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Eucatex>. Acessado em 18 
mar. 2014. 
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Figura 4 – CHRISTOFF, Konstantin. Titulo: Andrey, óleo sobre Eucatex, 50 X 60, 1963.  
Fonte: Acervo Profa. Dra. Maria Elvira Curty Romero Christoff. 
 

 
A partir da década de 1980, quando de fato passa a se dedicar à pintura, 

Konstantin Christoff investe num tipo de pintura mais crítica, através de temas 

ligados à política. Desse período, destacamos a pintura “O Grito”, executada no ano 

de 1980, na técnica látex sobre painel, medindo 80x 120, (Figuras 05 e 06), com a 

qual o artista presenteou seu filho Andrey Christoff, na ocasião de seu enlace 

matrimonial. 

 

Figura 5 – CHRISTOFF, Konstantin.  O Grito, látex s/ painel, 80x 120, ano1980.  
Fonte: Acervo Profa. Dra. Maria Elvira Curty Romero Christoff. 
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Figura 6 – CHRISTOFF, Konstantin.  Detalhe de “O Grito”, látex s/ painel, 80x 120, ano1980.  
Fonte: Acervo Profa. Dra. Maria Elvira Curty Romero Christoff. 

 

Na tela em tons de cinza, executada com pincelada largas e manchas de 

tinta, podemos contemplar a figura de um homem dependurado por uma corda e 

sendo torturado. Trata-se de uma figura grotesca, com a boca aberta mostrando a 

dor da tortura. 

A partir da década de 1980, Konstantin passa a se dedicar à temática dos 

autorretratos, tema utilizado pelo artista para fazer uma reflexão sobre a vida e a 

nossa cultura. Segundo o crítico Enoch Sacramento (1986, s/p), Konstantin Christoff 

elabora “... uma arte de primeira qualidade, pessoal, inventiva, lúcida, de uma ironia 

e um espírito cada vez mais raro”. São quadros recheados de ironia, humor e 

inteligência, que propuseram novas maneiras de revelar situações e 

relacionamentos, mostrando que o “domínio da arte não é do real, mas do possível” 

(SACRAMENTO, 1986, s/p). Para esse crítico, é uma mescla de sensibilidade e 

sagacidade, do eterno com o efêmero, da fantasia com a verdade, compondo, 

através destas pinturas, com humor e coerência, um retrato despretensioso e 

onisciente da sociedade.  
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Deste produtivo período pictórico, destacamos a pintura intitulada 

“Autorretrato vendo as coisas às avessas” (Figura 07): 

 
Figura 7 – CHRISTOFF, Konstantin. Autorretrato vendo as coisas às avessas, técnica acrílico s/ tela, 
140 x 140 cm, 1985.  
Fonte: CHRISTOFF, 2008, p.117. 
 

É uma pintura bastante colorida, em que o modulado das cores claras e 

mais vibrantes nos mostram as áreas mais iluminadas. O autorretrato do artista, 

pintado numa postura incomum, apresenta, segundo CHRISTOFF (2008), um gesto 

de negação, mostrando um movimento contrário, talvez uma maneira de protestar 

contra os acontecimentos e comportamentos da sociedade, na qual os valores são 

alterados.  

Para o crítico Marcos Sampaio (1986), nos autorretratos a imagem do 

pintor é quase sempre travestida “de herói ou metamorfoseado de bichos”, de onde 

o artista contempla cenas excêntricas, sendo o alvo sempre a sua condição humana 

e de artista. Para Sampaio, o seu olhar taciturno é “posto no quadro como a um 

espelho, olha o vazio deste mundo sem sentido e denuncia, sob o riso, a tragédia 

das impossibilidades humanas” (SAMPAIO, 1986, s/p) sem, contudo perder a 

expectativa da fantasia. 

Konstantin Christoff fazia paralelamente a estas pinturas de série e de 

cunho político, gravuras e pinturas de caráter mais comercial e decorativo, 
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geralmente com temas de flores, santos, paisagens, marinhas, etc. Exemplo disso é 

a pintura “Flores e Ilha”, medindo 100 x 80 cm, acrílica sobre tela, 2006 (Figura 08): 

 
Figura 8 – Konstantin Christoff. “Flores e Ilha”, acrílica s/ tela, 100 x 80 cm, 2006. 
Fonte: 9http://www.galeriaerrolflynn.com.br/gef_net/images/gef0870.jpg. Acessado em 05 abr.2014. 

 

Trata-se de uma pintura alegre, colorida, sem a inquietação e ironia 

comuns em suas telas de caráter crítico e político. Não existe nenhuma similitude 

com a irreverência e com o humor ácido, apresentado na sua Via Sacra. Nesta 

roupagem, sua pintura se torna comercial, decorativa. Intencionalmente, Konstantin 

Christoff abandona a crítica e a petulância com que produzia suas pinturas 

destinadas às galerias. 

Na obra “Via Sacra”, são marcantes os traços dinâmicos, por meio dos 

quais Christoff imprime as influências que sofreu dos desenhos de humor. Sua vasta 

produção artística, fruto de mais de meia década de dedicação, teve como ápice a 

série objeto deste estudo, por ter sido considerada uma das mais significativas.  O 

tema sacro é permeado de ironia e situações políticas. A série é uma hibridização do 

tema cristão com situações do dia-a-dia, é a Via Crucis da humanidade hodierna. 

Como apoteose de uma atividade artística de mais de sessenta anos, 
suas séries de autorretratos e da monumental e ambiciosa Via-
Sacra, pela originalidade e por imprimir visão inovadora do conhecido 

                                                           
9
 Disponível em:<http://www.galeriaerrolflynn.com.br/gef_net/images/gef0870.jpg>. Acessado em 05 

abr. 2014. 



39 

 

 

acontecimento cristão, consagraram-no como um dos mais 
importantes artistas brasileiros.10  

O caminho da cruz é um tema vastamente explorado. As representações 

da Paixão de Cristo, não só são feitas através de desenhos e pinturas, mas também 

são recorrentes nas performances do teatro, televisão e cinema, visando recordar o 

martírio do Filho de Deus.  

A “Via Sacra” de Konstantin Christoff foi pensada e elaborada de maneira 

criteriosa. Ele se empenhou de março do ano de 1989 a janeiro de 1991, dedicando-

se durante 23 meses à concepção desta série pictórica, considerada pelos críticos a  

mais audaciosa e grandiosa de sua carreira.                                                                                                                             

Trata-se de um trabalho de grandes proporções, tanto em termos 

estéticos quanto em dimensão das pinturas, e que demandou do artista condições 

especiais de planejamento e produção. Como parte do planejamento, Konstantin 

Christoff empenhou-se na construção de um novo ateliê com elevado pé direito. 

Aliado a isso, construiu um imenso cavalete com uma roldana que erguia e abaixava 

as telas (Figuras 09 e 10). Além disso, utilizou uma cadeira que regulava a altura. 

Para que fosse possível a concepção dessa imponente série, ele mesmo construiu 

as enormes telas de madeira.  

  
Figura 9 – Cavalete. Maçaneta e roldana (frente). 
Fonte: Acervo profa. Dra. Maria Elvira Curty Romero Christoff. 

                                                           
10 Disponível em:<http://www.ihgmc.art.br/revista_volume7.htm>. Acesso em 17 dez. 2013. 
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Figura 10 – Cavalete. Maçaneta e roldana (atrás). 
Fonte: Acervo profa. Dra. Maria Elvira Curty Romero Christoff. 
 

Tamanho empenho demonstra a importância que o artista almejava dar à 

Via Sacra. É um planejamento grandioso, objetivando um resultado preconcebido.  

As figuras 09 e 10 revelam a dimensão daquilo que foi arquitetado por Christoff, pois 

elas representam uma realidade objetiva, aspecto que aponta a perspectiva de que 

“... a fotografia é essencialmente representativa: as coisas e os estados estão lá, e a 

fotografia os registra” (ROUILLÉ, 2009, p.137), ou seja, produz a ideia de que a Via 

Sacra de Konstantin Christoff buscava ganhar imponência, grandiosidade. 

O projeto de construção da pictórica Via Sacra não se resumia à 

produção de um grande aparato de sustentação das telas, mas também incluía um 

planejamento prévio para a execução da série, contando com um anteprojeto, no 

qual o artista definiu o formato e as dimensões de cada tela, estudo que foi 

desenvolvido em papel tipo linho e pintado de aquarela na cor preta. Konstantin 
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Christoff rascunhou em uma tira medindo aproximadamente 118 x 10 cm todos os 

quadros da série (Figuras 11, 12, 13 e 14). 

 

 
Figura 11– CHRISTOFF, Konstantin. Tira planejamento da Via Sacra. 
Fonte: Acervo Profa. Dra.Maria Elvira C. Romero Christoff. 

 

 
Figura 12 – CHRISTOFF, Konstantin. Tira planejamento da Via Sacra. 
Fonte: Acervo Profa. Dra. Maria Elvira C. Romero Christoff. 
 

 
Figura 13 – CHRISTOFF, Konstantin. Tira planejamento da Via Sacra. 
Fonte: Acervo Profa. Dra. Maria Elvira C. Romero Christoff. 
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Figura 14 – CHRISTOFF, Konstantin. Tira planejamento da Via Sacra. 
Fonte: Acervo Profa. Dra. Maria Elvira C. Romero Christoff. 

 
 

 A observação desse roteiro linear revela que o estudo prévio da obra 

constituía uma forma de arquivamento do seu processo de produção, a partir do qual 

se pode perceber que a Via Sacra de Konstantin Christoff não corresponde nem em 

número nem em conteúdo às 14 estações bíblicas.  O artista, a seu juízo, reelaborou 

o universo da Via Crucis, suprimindo, juntando e incorporando novas estações, 

finalizando a série pictórica com 16 passos ou estações. Teria essa “tira” desvelado 

as condições cristãs e modernas de produção da sua Via Sacra, ao abrigá-la em 

uma concepção de tempo linear? Este planejamento prévio, de certa maneira, limita 

sua criação a um padrão de formato, tamanho e estrutura, bem como a uma 

construção linear e a uma cronologia cristã dos acontecimentos. Ainda assim, nota-

se nas telas que o tempo não parece ser tão linear, pois coexistem imagens de 

tempos diferentes, conforme será visto adiante.  

Christoff esboçava previamente todas as telas, talvez como forma de 

imersão e cuidado com cada cena. Geralmente, esses esboços eram pintados em 

aquarela, em papeis tipo canson, em tamanho A4, de forma rápida, para que se 

pudesse ter uma ideia antecipada do resultado final (Figuras 15 e 16). A execução 

final geralmente sofria alterações em relação ao protótipo, mas ainda assim a ideia e 

o formato principais eram mantidos. 
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Figura 15 –  CHRISTOFF, Konstantin - “A ceia” - Estudo preparatório. 
Fonte: Acervo Prof. Dra.Maria Elvira C.R.Christoff. 
 

 
Figura 16 –  CHRISTOFF, Konstantin - “A ceia”. 
Fonte: Catálogo exposição. 
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É possível perceber o desfecho da cena já na fase preparatória de seu 

espaço pictórico. As principais ideias estão aí dispostas, possibilitando ao 

espectador antever a sua criação artística. Cumpre ressaltar que tal estudo 

preparatório não impossibilitava o artista de reelaborar a ideia durante o processo de 

execução da obra. Tratava-se somente de um ponto de partida para o desenrolar da 

cena. É relevante salientar que, na tela concluída (Figura 16), as cores são mais 

intensas e as imagens mais expressivas. Assim, à medida que a obra ia sendo 

executava, o pintor dava identidade aos cegos, correlacionando-os com figuras do 

poder. A presença do jumento fica ainda mais destacada sob o fundo vermelho. A 

distribuição formal das imagens é praticamente igual, porém existe uma 

expressividade muito maior na cena concluída, à medida que Christoff 

metamorfoseia os personagens. 

Tamanho empenho culminou numa obra singular, denominada “Via 

Sacra”, na qual o artista mostrou por meio de sua visão pessoal, ironicamente 

humorada, um dos mais marcantes acontecimentos bíblicos de todos os tempos. 

Segundo o coordenador geral do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Sr. 

Marcus de Lontra Costa, “através de uma sucessão de cenas, foi levantada uma 

crítica dos conceitos, dúvidas e fraquezas humanas associadas a situações sociais e 

políticas” (CHRISTOFF, In catálogo, 1994, p. 5).  

Christoff declarou que sempre teve vontade de pintar uma Via Sacra, 

intenção intrigante, considerando o fato de ele ter sido um ateu convicto. 

Contrariamente a esta certeza ateísta, manifestou o desejo de ser batizado antes de 

morrer, sacramento efetivado durante o longo período em que esteve internado na 

Santa Casa de Montes Claros.  Em entrevista, Dona Yêdde, sua esposa, revelou 

que Konstantin Christoff dizia “que quando se batizasse, estaria perto de morrer.” 

Ainda segundo a sua esposa, ele ansiava por buscar a fé. Em uma visita ao 

Santuário de Lourdes na França, ele “esperava ardentemente que fosse tomado por 

uma fé avassaladora. Ele queria que a fé caísse como uma chuva. Acreditava que já 

ia sair de lá acreditando em tudo.”11 Para sua decepção, tal fato não aconteceu, mas 

em contrapartida serviu de inspiração, conforme se observa nas considerações 

seguintes: 

                                                           
11 Disponível em:<http://www.revistatempo.com.br/index.php/>. Acessado em 18 dez. 2013. 
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Dessa experiência, veio a Via Sacra, que tem muito de ironia, de 
satírico, eu não posso escapar disso, eu não consigo. Não quero 
ofender a quem tem fé. O que tento fazer sem ironia, sai dramático, 
tenho até medo de olhar. Desisti mesmo da visão séria, sempre há 
um toque de ironia em tudo que faço (REVISTA TELAS & ARTES, 
1998, p. 13). 

 
  

 Contrariando sua convicção ateísta, Konstantin Christoff se declarava 

preocupado com aqueles que tinham fé. O artista possuía uma certidão de batismo 

expedida pela Cúria Metropolitana da Bulgária (Anexo 03), na qual consta que ele foi 

batizado pelo sacerdote Avram Nenkoff, em 24 de Junho de 1923. Tal certidão foi 

carimbada pela Paróquia de Santa Mãe de Deus em Strajnitza. Porém, apesar da 

existência desse documento, Christoff afirmava não ter sido batizado, pois o 

sacerdote o deixou cair na hora da cerimônia, causando o desentendimento de seu 

pai com o pároco e a não conclusão do sacramento. Em virtude desse incidente, o 

artista somente veio a ser batizado no hospital, pouco antes de sua morte. Diante 

dessas circunstâncias, é pertinente lançar as seguintes indagações: Konstantin 

Christoff foi realmente um ateu? Por que teria desejado ser batizado?   

Nota-se que a concepção da obra Via Sacra pode ser interpretada como 

uma “... demonstração de amor, de fé e de otimismo” (REVISTA TEMPO, 2011). 

Esta relação entre Konstantin Christoff, a fé e o ateísmo é possivelmente um ponto 

importante em sua produção pictórica, merecendo, portanto, ser analisada. 

 Os búlgaros, na sua grande maioria, são ortodoxos e não ateus. Talvez 

por não ter participado de nenhum culto religioso e não cultuar nenhuma prática de 

oração em ambiente público, Konstantin Christoff se autodenominasse ateu. Ele 

mesmo narrava que quando chegou a Montes Claros foi estudar em um colégio de 

padres, onde era obrigatório assistir às missas. Na hora da comunhão, momento em 

que todas as crianças se ajoelhavam em fila para receber o sacramento da 

Eucaristia, o padre não a oferecia a Christoff. Certo dia, o menino disse ao pai que 

não queria ir mais ao colégio por este motivo. Só passou a receber a hóstia, após o 

Sr. Christo ter conversado com a direção do colégio. Assim, é pertinente indagar: até 

que ponto esse acontecimento teria influenciado a visão espiritual de Konstantin 

Christoff? 

 A ironia e a irreverência são traços marcantes em sua pintura e grifos de 

sua obra. Konstantin Christoff é movido pelo espírito crítico, aspecto contemplado 

em suas pinturas atípicas. Na série analisada neste estudo, o artista demonstra sua 



46 

 

 

criticidade e surpreende o público ao transportar o conteúdo clássico da Via Crucis 

para a nossa realidade contemporânea.  

 Outra marca singular nessa obra analisada é o fato de a imagem de 

Cristo, ator principal da Via Sacra, aparecer somente em algumas telas. Em seis das 

dezesseis pinturas, Cristo é mostrado por intermédio de apropriações, sem ocupar 

um lugar de notoriedade. Christoff praticamente consegue desvincular a história da 

paixão de seu significado.  

Existem vários fatores que singularizam o trabalho de Konstantin Christoff. 

Dentre eles, é pertinente ressaltar o seu senso provocativo e o seu envolvimento 

pessoal com o trabalho, aspecto que se manifesta no fato de ele se autorretratar em 

uma das estações. Além disso, salienta-se o convite para que o espectador reflita 

sobre situações políticas e sociais vigentes na atualidade. 

A partir da visualidade da Via Sacra, o artista fez uma abordagem 

histórica da sociedade em que viveu. Esses elementos incluem as dúvidas e as 

fragilidades humanas. A série pictórica apresenta um homem frágil, subordinado. O 

caminho da cruz de Konstantin Christoff é algo completamente novo, diferente, 

portanto, histórico e transgressivo. O artista revelou, em depoimento explicativo 

sobre a sua obra, que sempre teve intenção de pintar esse tema, motivado talvez 

por sua falta de fé, que o instigava a trabalhar com o sagrado: 

 

Não é minha intenção debochar da religião, do sacrifício do Cristo. 
Cada um de nós tem a sua via-crúcis. Cristo tinha uma expectativa, 
salvar a humanidade e encontrar o Pai. Imagine um preso político e 
todo o seu sofrimento, sem perspectiva nenhuma. Essa Via-Sacra 
quis mostrar a via-crúcis de cada um de nós (REVISTA TELAS & 
ARTES, 1998, p. 12). 
 
 

Percebe-se que Konstantin, mesmo involuntariamente, queria se blindar 

quando fez opção por não seguir uma religião, uma vez que a transgressão é algo 

visível na sua obra. A resistência às formas de poder da Igreja, em conluio com 

outras instituições, desenvolve o que é chamado de poder pastoral - uma forma de 

relação e exercício de poder emanada da Igreja Católica nos tempos idos.  

 Konstantin Christoff faz uma crítica a esse poder ao se apropriar da 

visualidade da Via Sacra e produzir imagens que suscitam no observador as 

falências da humanidade guiada por Deus, pelos padres, pelo Estado. A obra 

denuncia a vida social, o caminho seguido pelas pessoas na sociedade brasileira, 
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montes-clarense, como algo completamente diferente dos ditames da Igreja e ao 

mesmo tempo servil a essa Igreja. Ou seja, vislumbra-se a dicotomia entre liberdade 

e aprisionamento, na qual poder e resistência existem simultaneamente. Na sua 

pintura, Christoff é bastante político e subversivo; nega o poder, como também nega 

ser governado pela Igreja e pelo Estado. 

Longe de reproduzir tradicionalmente a clássica Via Sacra bíblica, 

interpretada e produzida por vários nomes da história da arte, desde a Idade Média, 

Konstantin Christoff, ao contrário, transportou e reinterpretou a Via-crúcis à sua 

maneira, dando-lhe um enfoque contemporâneo, discutindo assuntos históricos e 

políticos da sociedade atual. Em sua Via Sacra, pode-se perceber, em alguns 

quadros, a tentativa do artista em representar cenas e acontecimentos da Paixão de 

Cristo; em outras telas, ele homenageia artistas consagrados.  Para Christoff, a 

Paixão de Cristo pode ser pensada como algo que deveria produzir na sociedade 

certa reação diante dos acontecimentos da contemporaneidade. 

Em termos históricos, A Via-Sacra, ou Caminho da Cruz, foi instituída na 

época das cruzadas, por volta dos séculos XI e XIII.  É o caminho denominado “via 

dolorosa”, que se estende entre o Gólgota e a fortaleza Antônia, caminho percorrido 

por Jesus Cristo, do Pretório de Pilatos até o Monte Calvário (Figura 17).  

 

Figura 17 – Mapa da Via dolorosa/ Jerusalém. 
Fonte: <http://lchaim-israel.blogspot.com.br/2013/01/via-dolorosa-and-church-of-holy.html>. Acessado 
em 15 dez. 2013. 



48 

 

 

 Essa Via Dolorosa é uma rua da antiga cidade de Jerusalém. Na tradição 

cristã, foi este caminho que Jesus Cristo percorreu carregando sua cruz até o local 

onde seria crucificado. Hoje, esse percurso corresponde à entrada de Santo 

Estevão, percorre toda a parte ocidental da cidade de Jerusalém, até o Santo 

Sepulcro, local onde Jesus foi morto e crucificado. 

Cada trecho desse percurso representa os últimos passos de Jesus na 

Terra, suas últimas12 horas de vida e onde são encenadas várias imagens da sua 

Paixão, morte e sepultamento, denominados estações. Ao totalizar quatorze 

estações ou etapas, a clássica Via Sacra apresenta uma cena da Paixão a ser 

meditada pelo discípulo de Cristo: 

 

É uma forma de devoção ou religiosidade popular que teve origem 
por volta do século XIV, sobretudo por ação dos franciscanos. Em 
sua origem, era uma imitação das peregrinações a Jerusalém e 
realizava-se idealmente em colinas ou montículos, imitando a subida 
de Jesus ao Calvário, com todos os episódios da Paixão e Morte. 
Mais tarde, organizaram-se as diversas estações, até chegar às 
catorze que se tornaram as clássicas. No século XVIII, começaram a 
colocar-se dentro das igrejas as catorze cruzes ou figuras e fazer-se 
o exercício piedoso de modo que o ministro caminhe e os fiéis 
possam seguir o caminho da cruz pelo menos se voltando para a 
estação contemplada (ALDAZÁBAL, 2013, p. 388). 
 

Diante disso, pode-se pensar que as estações da Via Sacra propõem 

estimular a piedade, fomentar o amor a Deus e alimentar a chama da oração.  A Via 

Crucis, assim como outros ritos tradicionais praticados pelos cristãos, são formas 

simplificadas de piedade. A veneração aos lugares por onde Cristo passou, foi 

glorificado e morreu tornou-se prática dos féis em todos os períodos do Cristianismo. 

O caminho da cruz pode ser traduzido como uma manifestação de atos de fé, 

caridade e esperança. A Igreja concede indulgência às pessoas que praticam o 

exercício da Via Sacra. Para tanto, é necessário que o cristão percorra todas as 14 

estações, meditando a respeito da paixão e morte de Cristo.  

Ao findar a ceia, Cristo é perseguido, capturado, humilhado e aprisionado 

pelos soldados romanos. Após a ceia de despedida, é marcante o gesto do lava-pés, 

que mostra uma lição modelar de serviço, pois Cristo já havia professado que sua 

existência era para servir e dar a vida pelos outros.  

A Via Dolorosa de Cristo parte do monte das Oliveiras, de onde é levado, 

humilhado e espancado, culminando com a sua morte no calvário, lugar no qual é 
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crucificado. A imagem da crucificação é uma das cenas mais chocantes da Via 

Sacra. Compreendida dentro dos modos de punição da época em que Cristo viveu, 

a crucificação representa o limite do sacrifício do filho de Deus e a própria salvação 

visualizada. A crucificação é um tema privilegiado por muitos artistas, inclusive por 

Konstantin Christoff. 

A paixão de Cristo é a concreção de um mistério. Toda a Via Crucis é 

uma narrativa performática da paixão de Jesus Cristo por meio de imagens que 

podem ser fixadas. A cruz é a própria simbologia do cristianismo, e a crucificação é o 

ápice deste acontecimento.  

Para Aldazábal (2013), a cruz é o símbolo primordial de fidelidade para os 

seguidores de Jesus Cristo. Ainda segundo esse mesmo autor, a cruz pode ainda ter 

uma simbologia cósmica encontrada em várias civilizações da Antiguidade, “... 

porque os seus braços cruzados apontam para as quatro direções representando o 

homem, de pé, com os braços abertos, que abarcam os quatro pontos cardeais” 

(ALDAZÁBAL, 2013, p 108).   

Apesar de a cruz apresentar, em parte, uma conotação negativa, tendo 

em vista o fato de ela ter sido um instrumento de tortura para punição de malfeitores, 

a partir do martírio de Cristo ela tornou-se, sobretudo, um símbolo de toda a obra 

salvadora de Jesus, ícone máximo da religião cristã. 

Nos quadros do exercício da piedade, a história da Paixão de Cristo 

alçava voos de dentro das igrejas católicas para além dos seus muros e apresentava 

aos fiéis o caminho da cruz, representado num conjunto de ideias, valores e formas 

de comportamento para serem aplicados nas suas vidas cotidianas. Metaforizava, 

assim, a história da humanidade, compreendida numa noção de tempo linear, com 

começo e fim pré-estabelecidos. 

De posse dessa narrativa, Konstantin Christoff propôs uma abordagem 

singular, cuja apresentação buscava construir uma visualidade possível acerca dos 

fatos sócio-políticos que o cercava no final do século XX.  

O próprio Konstantin Christoff teceu as seguintes considerações acerca 

da sua obra Via Sacra: 

A Via Sacra descreve os últimos dias da vida de Jesus. Criada na 
Idade Média para ilustrar as narrações dos cruzados e dos 
peregrinos que voltavam da Terra Santa, foi estruturada, na 
Renascença, e assim, ainda hoje, é apresentada (Anexo 04). 
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Os últimos dias de Jesus tornavam-se, assim, os dias da humanidade, já 

que, para Christoff, a Via Sacra é uma visualidade utilizada para narrar a história do 

homem, incluindo aí os conflitos da sociedade moderna, por intermédio do desenho 

de humor, de maneira quase caricatural.  

Ainda segundo Aldazábal (2013, p. 389), a Via Crucis “é uma devoção 

que teve e continua a ter sentido espiritual e pastoral." Para esse autor, o caminho 

percorrido por Jesus Cristo até a sua cruz tem um poderoso apelo popular, repleto 

de implicações simbólicas, podendo ter uma repercussão e um alcance maior que a 

própria liturgia. Além disso, permite uma maior flexibilidade, podendo seus 

conteúdos ser adaptados à maneira da espiritualidade de cada comunidade. Isso 

revela-nos a potência no convencimento emanado da visualidade, uma vez que a 

dimensão simbólica das imagens pode revelar um peso superior às palavras no 

processo de condução das condutas e das formas de pensar das pessoas.       

De acordo com Martins e Tourinho (2012), a imagem possui uma 

dimensão simbólica e um poder de convencimento, podendo sistematizar “... 

informações, significados e valores que influenciam e até mesmo 

orientam/direcionam as pessoas a se posicionar em relação às ideias, a formar 

opinião sobre problemas e situações...” (MARTINS & TOURINHO, 2012, p.11). 

Nesse sentido, as imagens da Via Sacra podem construir um diálogo e o 

entendimento sobre o mundo. Para esses autores, as imagens podem ser pensadas 

“como um sistema com características próprias...” (MARTINS & TOURINHO, 2012, 

p.10), possibilitando estabelecer e edificar categorias sociais na contemporaneidade. 

Assim, compreender as imagens da atualidade pode propiciar um entendimento da 

sociedade em que estamos inseridos. 

Traduzida em imagens, a literatura católica prega que a Via Sacra foi 

organizada em diversas estações, culminando nas 14 que se tornaram clássicas. De 

acordo com DIAS (2001), as estações da Via Sacra são as seguintes:  

• I Estação: Jesus é condenado à morte; 

• II Estação: Jesus carrega a cruz nas costas; 

• III Estação: Jesus cai pela primeira vez;  

• IV Estação Encontro de Jesus com sua mãe santíssima; 

• V Estação: Simão Cireneu ajuda Jesus a carregar a cruz; 

• VI Estação: Verônica enxuga o rosto de Jesus; 
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• VII Estação: Jesus cai pela segunda vez; 

• VIII Estação: Jesus consola as filhas de Jerusalém; 

• IX Estação: Jesus cai pela terceira vez; 

• X Estação: Jesus é despojado de suas vestes; 

• XI Estação: Jesus é pregado na cruz; 

• XII Estação: Jesus morre na cruz; 

• XIII Estação: Jesus é descido da cruz; 

• XIV Estação: Jesus é sepultado. 

      Para Aldazábal (2013), por volta do século XVIII, as quatorze estações 

passaram a ser reproduzidas e colocadas dentro das Igrejas e  

 

a fazer-se o exercício piedoso de modo que o ministro caminhe e os 
fieis possam seguir o caminho da cruz pelo menos se voltando para 
a estação contemplada”. Ultimamente, estas estações estão sendo 
revistas e reelaboradas, 'centrando-se mais naquelas que estão 
atestadas no Evangelho e, além disso, alargando se com a inclusão 
da Ressurreição' (ALDAZÁBAL, 2013, p. 388-389).  

 
Essas reproduções e a necessidade da distribuição de quadros da Via 

Sacra nas Igrejas aproximam os fieis e favorecem a meditação como forma de 

redenção dos pecados. O praticante pode, ainda, utilizar um livro de meditação em 

substituição às 14 cenas.  

Ao longo da história da arte, A Via Crucis constitui um tema recorrente, 

sobretudo nos trabalhos de escultores e pintores, que na maioria das vezes não 

trabalharam a Via Sacra como um todo, mas enfatizaram uma ou outra estação. 

 Cada pintor, mediante sua técnica específica, de acordo com a sua 

interpretação, fez da visualidade da Via Sacra um acontecimento. Segundo Belting 

(2006), a visualidade como acontecimento faz com que o ato criador organize o 

mundo de maneira a contemplar os desafios, apreendendo a realidade de forma 

poética. Este acontecimento transcorre de acordo com o enquadramento da História 

da Arte. Para o citado autor, “no conceito está presente tanto o significado de uma 

imagem como a compreensão de um enquadramento: o acontecimento artístico, 

como imagem, no enquadramento apresentado pela história escrita da arte” 

(BELTING, 2006, p.8). Nesses termos, o autor conclui que a arte se ajustou à 

moldura da história da arte, da mesma forma que esta se adequou à arte. 
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Em virtude da sua singularidade, a série elaborada por Konstantin 

Christoff foge completamente de alguns padrões utilizados anteriormente. O artista, 

através da sucessão das cenas, incorpora uma crítica aos conceitos, dúvidas e 

fraquezas humanas, associando-os a situações psicológicas, sociais e políticas, 

ancoradas no seu tempo presente. Em depoimento explicativo sobre seu trabalho, 

Konstantin apresentou os seguintes esclarecimentos: 

A Via-Sacra tradicional, de 14 cenas, começa no julgamento de 
Jesus e termina na descida ao sepulcro. Já o trabalho que ora 
mostro, inicia-se na Ceia e termina na Morte de Jesus, acrescido de 
um epílogo, ao todo 16 cenas. As cenas das três quedas e da ajuda 
de Cireneu, constantes da Via-Sacra tradicional, foram compactadas 
apenas em uma. Inexistentes na Via-Sacra tradicional foram neste 
trabalho, acrescentadas a Ceia, a Traição, Jesus entre os Ladrões e 
o Epílogo, constituído este pelas cenas da Ressurreição, Ascensão e 
o Ponto Ômega, aqui representado como universalização e a 
transcendência do homem, segundo Teilhard de Chardin. (Anexo 
04). 

 

Cada artista, com sua técnica e interpretação específicas, pautado nos 

textos canônicos, recria este caminho percorrido por Jesus até o seu calvário. Na 

interpretação de Konstantin Christoff, a Via Sacra deve se estender até a 

transcendência do homem, isto é, a plenitude total do humano. Caso contrário, o 

homem sem conhecimento e não temente a Deus seria assemelhado a qualquer 

outro ser irracional. Esse entendimento encontra-se em consonância com o que diz 

o texto bíblico, especificamente o Livro  dos  Provérbios: “O  homem  só  existe  

como  homem à imagem  de  Deus,  enquanto  é consciente da  sua  natureza 

transcendental” (Pr.  1,   29-31;   8,  17). 

Por meio desta investigação, constatou-se que a Via Sacra concebida por 

Konstantin Christoff não corresponde às 14 estações bíblicas.  O artista, a seu juízo, 

reelabora o universo do “Caminho da Cruz”, transformando sua Via Crucis em 16 

passos ou estações. Não somente na quantidade, mas sua concepção pictórica nos 

instiga compreender e pensar o universo pictórico de Konstantin Christoff enquanto 

homem, médico, sujeito e artista, a partir das práticas pelas quais a Via Sacra foi 

produzida, de suas análises e comparações das situações do mundo 

contemporâneo à sua volta, de sua imersão nas crises e na perda de valores, tal 

como na época das cruzadas, enfim, quais as referências religiosas o artista possuía 

para fazer esta Via Sacra. Portanto, é esse um caminho possível para confecção de 

uma chave de interpretação da obra de Konstantin Christoff.  
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No Quadro 01 a seguir, expõe-se um estudo comparativo entre a Via 

Sacra tradicional e criação de Christoff, com o intuito de apresentar os pontos 

convergentes e divergentes, continuidades e descontinuidades existentes entre 

essas duas versões. 

 

 

Via Sacra tradicional 

 

Via Sacra de Konstantin Christoff 

Não existe a “Ceia” na Via Sacra 
tradicional, conforme a interpretação 
de Konstantin Christoff. 

 

 

I estação de Konstantin Christoff – A Ceia 

 

 

Não existe a “Traição” na Via Sacra 
tradicional, conforme a interpretação 
de Konstantin Christoff. 

II Estação de Konstantin Christoff - A Traição-
Homenagem a Leonardo. 
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I Estação: Jesus é condenado à 
morte. 

 

III- Estação Konstantin Christoff - O 
Julgamento 

 

 

 

 

 

V Estação Konstantin Christoff – A tortura 

 

II Estação: Jesus carrega a cruz  

 

V Estação Konstantin Christoff: Jesus Carrega a 
cruz. 

 

 



55 

 

 

III Estação: Jesus cai pela 1ª vez. 

 

VI Estação de Konstantin Christoff – As quedas 
e a ajuda de Cireneu 

 

 

IV Estação - Encontro de Jesus com 
sua mãe santíssima. 

 

VII Estação de Konstantin Christoff - Jesus 
encontra a sua mãe. 

 

Estação V- Simão Cireneu ajuda 
Jesus a carregar a cruz. 

 

Obs.: Konstantin Christoff reúne os quadros das 
quedas de Jesus, estações: V, VII, IX e mais a 
estação V - Simão Cireneu ajuda Jesus a carregar 
a cruz, em um só quadro, executado em formato 
de oratório. 
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VI Estação: Verônica enxuga o rosto 
de Jesus. 

 
 

IX Estação Konstantin Christoff: Verônica 
enxuga o rosto de Jesus. 

 

VII Estação: Jesus cai pela segunda 
vez. 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Estação: Jesus consola as 
filhas de Jerusalém. 

 

VIII Estação de Konstantin Christoff – Jesus 
adverte as mulheres de Jerusalém. 
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IX Estação: Jesus cai pela terceira 
vez.  

 

 

 

X Estação: Jesus é despojado de 
suas vestes. 
 

 

X Estação de Konstantin Christoff – O 
desnudamento 

 

XI Estação: Jesus é pregado na 
cruz.  

 

XI estação de Konstantin Christoff - A 
Crucificação. 
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XII Estação de Konstantin Christoff - Jesus 
entre o bom e o mau ladrão. 

 

 XII Estação: Jesus morre na cruz. 

 

XIII Estação de Konstantin Christoff: A Morte na 
Cruz. 

 

XIII Estação: Jesus é descido da 
cruz. 
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XIV Estação: Jesus é sepultado.  

 

 

 XIV Estação de Konstantin Christoff - 
EPÍLOGO: A ressurreição 

 

 XV–Estação de Konstantin Christoff - Epílogo: A 
Ascensão - Homenagem a Gagarin e Ziraldo. 
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 XVI – Estação de Konstantin Christoff -Epílogo: 
O Ponto ômega - Homenagem a Malevitch e 

Theilhard de Chardin. 

 

Fonte: Via Sacra tradicional.  
Disponível em:< http://escolovar.org/pascoa_passos.htm>. Acessado em 29 set. 2013. 
Via Sacra de KC: catálogo exposição. 
 
 

A visualização do Quadro 01 permite compreender como Konstantin 

Christoff construiu e interpretou a Via Sacra. Cumpre adiantar que, no decorrer deste 

estudo, será feita uma análise mais detalhada desta obra, mas vale destacar aqui 

algumas diferenças em termos de quantidade, semelhanças e divergências, para 

que se pense nessa obra como algo singular.   

As estações I e II, denominadas “A Ceia” e “A Traição - Homenagem a 

Leonardo”, não existem na Via Sacra tradicional, mas Konstantin Christoff inicia a 

sua série nessas passagens porque, segundo ele, tais estações representam o 

princípio de tudo. Para o artista, todo o caminho do sofrimento de Cristo começa 

com uma ceia com seus apóstolos, para em seguida ser traído por Judas com um 

beijo, o qual simbolizou uma forma de identificação aos soldados romanos de que 

aquele era o homem que deveriam prender. É o princípio da paixão de Cristo, do 

caminho da Cruz.  

A estação IV, denominada “Tortura”, também foi acrescentada à série 

tradicional. De acordo com a representação de Christoff, Jesus pode ser visto na 

pupila do torturador, figura essa “que tem seu rosto recortado em pontas, numa 

alusão à coroa de espinhos colocada na cabeça de Cristo” (Anexo 04). Para o 

artista, o torturador é a pessoa que, em qualquer situação, tempo e lugar, representa 

o indivíduo que executa a ação de torturar.  
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Outra singularidade perceptível na Via Crucis de Konstantin Christoff é a 

associação dos quadros referentes “às quedas de Jesus”, correspondentes às 

estações III, VII, IX, que, na via tradicional, referem-se às três 03 quedas de Jesus 

com a cruz às costas. Christoff faz uma compactação destas estações e cria a 

estação V - “Simão Cireneu ajuda Jesus a carregar a cruz”. É uma pintura em 

formato de um oratório, fazendo referência ao barroco brasileiro. Na parte interna, 

traz uma história em quadrinhos.  

As estações VII e XIV, batizadas de “Jesus é descido da cruz” e “Jesus é 

sepultado”, respectivamente, também não foram contempladas por Konstantin 

Christoff. Em compensação, ele cria o Epílogo, composto de três quadros, intitulados 

“A ressurreição”, “A Ascenção” e “O ponto ômega”.  No primeiro, ele revela a face de 

Jesus Cristo; no segundo, faz referência a uma visão da Lua a partir da Terra; por 

último, representa a evolução e a transformação no homem cósmico. 

Longe de nos preocuparmos aqui com as noções de originalidade, 

verdade ou falsidade, buscaremos analisar as especificidades da visualidade 

articulada na prática artística operada por Konstantin Christoff, na tentativa de tecer 

relações entre seu trabalho, que é uma prática social, e o processo de constituição 

de Christoff enquanto sujeito, um artista singular na sociedade.  

Para Knauss (2006), a prática artística, em concordância com a cultura 

visual, destaca o fato de que as “... representações visuais são vistas como parte de 

um conjunto entrelaçado de práticas e discursos.”  Portanto, as experiências visuais 

não ocorrem de maneira isolada, “elas são enriquecidas pelas memórias e imagens 

de vários universos de nossas vidas”, e o visual não pode ser dissociado dos outros 

sentidos. (KNAUSS, 2006, p.114).  

 Daí em nossa abordagem recusarmos a existência de um artista, um 

sujeito dado a priori, que cria sua obra fora das condições de possibilidades sócio-

históricas. Percorremos as práticas sociais artísticas que, acionadas por Konstantin 

Christoff, constituem-no enquanto um sujeito artista no seu tempo. 

Ao conceber essa perspectiva de contemporaneidade da Via sacra, 

Konstantin Christoff demonstra a leitura que fez do mundo a sua volta. Suas práticas 

artísticas e, dentre elas, a produção da Via Sacra, mobilizam e transformam sentidos 

capazes de atribuir uma singularidade a sua arte. Sob essa ótica, a obra, resultado 

da imbricada prática artística dialoga com o espaço e com o tempo nos quais o 
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artista está mergulhado. Nesse sentido, são pertinentes os argumentos de Sales 

(2009): 

O artista não é, sob esse ponto de vista, um ser isolado, mas alguém 
inserido e afetado pelo seu tempo e seus contemporâneos. O tempo 
e o espaço do objeto de criação são únicos e singulares e surgem de 
características que o artista vai lhes oferecendo, porém de alimentam 
do tempo e espaço que envolvem sua produção (SALLES, 2009, p. 
41). 

  
Assim, é possível inferir que a Via Crucis de Christoff representa uma 

concretização de um projeto maior, por meio do qual o artista busca construir a sua 

percepção acerca da sociedade. Isso fica evidente nos depoimentos de Konstantin, 

os quais revelam “alguns princípios de seus projetos poéticos” (SALLES, 2009, p. 

41). Em direção semelhante à abordagem do sujeito, a realidade apresentada na 

obra também é de um construto, uma elaboração social, simbólica, que emerge dos 

sentidos operados pela prática artística operada por Konstantin Christoff. Ao acionar 

os sentidos através da prática artística, criador e obra deixam de ser “origem” e 

“resultado” para se tornarem “efeito” e “dispositivo”, sujeito e expressão, elementos 

constituídos em um mesmo movimento.  

A Via Sacra enquanto prática do cristianismo pode ser entendida como 

um dispositivo para o conhecimento. Na obra em análise neste estudo, Christoff faz 

uma crítica à questão do poder e da religião e seus aspectos imbricados. A partir 

disso, é oportuno questionar: Konstantin Christoff estaria realmente preocupado com 

a existência de um Deus ou com a fé cristã?   

Candiotto (2012, p. 21) salienta que “o cristianismo é inserido em 

preocupações mais amplas, que vão desde a diferença entre religião e cultura até as 

relações entre espiritualidade e política, ou entre teologia e corpo.” Diante disso, não 

há como deixar de ressaltar que Konstantin Christoff problematiza temas e 

argumentações cristãs, sem, contudo, fazer apologia ao religioso. A partir de suas 

instigações, critica os rumos da sociedade contemporânea. 

Neste sentido, as imagens da Via Sacra problematizam temas polêmicos 

e atuais. A Via Crucis assume conotações de um espetáculo, que objetiva 

sensibilizar as pessoas. A história deste caminho pode dialogar com as dificuldades 

do mundo atual, alertando para a necessidade de ações sociais, além de destacar a 

cegueira e a insensibilidade do homem diante dos acontecimentos. 
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Não se pretende negar aqui o processo criativo do artista; a perspectiva 

deste estudo é conceber artista e obra como constituinte e constitutivos 

simultaneamente no processo de operar uma prática artística, dar historicidade e 

possibilidade social ao processo criativo, não tomando como um exercício 

transcendental, mas como uma experiência situada no tempo e espaço específicos. 

Portanto, são as práticas artísticas operadas e inventadas pelo indivíduo Konstantin 

Christoff que o constituem como artista e obra. 

A Via Sacra, portanto, é uma estratégia para condução dos princípios dos 

indivíduos, voltada para construir pessoas religiosas cristãs, obedientes, 

compactuadas com o estado Laico, vinculadas à religião católica. A Via Sacra é um 

dispositivo que reúne diversos elementos e transforma pessoas/viventes em sujeitos 

cristãos obedientes. 

Para Agambem (2009), o termo “dispositivo” tem uma natureza 

eminentemente ligada à estratégia, ou seja, é a manipulação de relações de forças e 

sentidos, para que se consiga um alvo. Pode acontecer através da resistência, do 

bloqueio ou mesmo da utilização desta força de modo positivo. É a rede 

estabelecida entre estas forças, é sempre um jogo de poder, oriundo das fronteiras 

do saber, não se condicionando, entretanto, a este saber. Assim, a Via Sacra de 

Konstantin Christoff pode ser pensada como dispositivo, um acúmulo de referências 

para se pensar uma realidade possível. A Via Sacra é, portanto, uma estratégia 

autêntica, um acúmulo de tinta, desenho, citações e recortes, utilizados como 

recursos para que o artista registrasse as suas emoções e entendimento a respeito 

do tema. Nessa mesma perspectiva, o dispositivo é definido por Michel Foucault nos 

seguintes termos:  

...um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, 
leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 
filosóficas, morais, filantrópicas [...] o dito e o não dito são elementos 
do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre 
esses elementos (FOUCAULT, 2001 p.244). 
 

 
       O procedimento aqui utilizado será, portanto, o de selecionar elementos 

que aparecem em outras pinturas a partir da sua recitação na obra de Konstantin 

Christoff, na busca por aspectos capazes de fazer da Via Sacra de Christoff um 

evento singular. 
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Nas especificidades da produção de Konstantin Christoff, fica evidenciada 

a necessidade de agir de forma a tentar compreender o comportamento humano. A 

concepção da tela “Ponto ômega”, por exemplo, representa o ponto máximo de 

evolução do homem, “no sentido da perfeição total, devendo transformar-se, 

finalmente, no homem cósmico” (CHRISTOFF, In catalogo, 1994, p.18). O processo 

de criação está recheado de ideias situadas historicamente, que podem nos situar 

diante de uma realidade nova completamente tramada e reinventada pelo artista, ou 

mesmo problematizar uma tomada já existente.  

Ao mundanizar a Via Sacra, ao abordá-la para traçar uma história do 

tempo presente, a temporalidade cristã, linear, de começo e fim, é completamente 

subvertida. Nesse momento, Konstantin Christoff também se posiciona como um 

artista pós-moderno, pois articula passado/presente/futuro em uma mesma 

dimensão. 

Compreende-se prática artística, em uma perspectiva pós-moderna, 

“como prática contestadora de uma recuperação modernista do passado em nome 

do futuro” (HUTCHEON, 1991, p. 39). Mesmo se recusássemos a procurar as 

intenções de Konstantin Christoff, não poderíamos deixar de reconhecer que a 

prática artística operada por ele não quer resgatar o passado e acenar para um 

futuro a ser salvo, mas o seu diálogo em relação ao passado dá-se imbricado à luz 

do presente.  

 Sua prática artística opera com sentidos que não estão nos 

acontecimentos, mas nos sistemas que transformam esses acontecimentos em 

visualidades possíveis sobre o presente. Com isso, de acordo com o pensamento de 

Belting (2006, p. 7), a história da arte se revela enquanto um evento que surge “... 

em determinado momento para uma finalidade precisamente delimitada.” De acordo 

com o pensamento desse autor, existe uma nova discussão a respeito do objeto, por 

não mais corresponder aos seus antigos enquadramentos, e em consequência disso 

levar a dissolução da imagem, pela não demarcação de seu enquadramento. Para 

Belting (2006, p. 7-8), no conceito de história da arte “... está presente tanto o 

significado de uma imagem como a compreensão de um enquadramento: o 

acontecimento artístico, como imagem, no enquadramento apresentado pela história 

escrita da arte”. 

Dessa forma, a prática artística de Christoff pode ser analisada, levando 

em conta o pensamento de Hutcheon (1991, p. 122), quando esta diz que o 
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exercício não pode ser tomado como um “desonesto refúgio para escapar à 

verdade”, mas “um reconhecimento da função de produção de sentido dos 

constructos humanos”, redutor da distância entre o passado e o presente, e 

construindo imagens dessas temporalidades em novos contextos. Os tempos 

coexistem na Via Sacra de Christoff que, mesmo confessando seu ateísmo, e se 

declarando impotente quanto ao poder de mudar a realidade, ainda acreditava na 

humanidade.  

Em sua Via Sacra, Konstantin Christoff elimina alguns quadros e cria 

outras novas cenas, na tentativa de tragar a narrativa da Via Sacra para o mundo à 

sua volta, mundanizá-la, construí-la a partir da perspectiva do homem Jesus, e não 

do Jesus-divino.  

Ao mundanizar a Via Sacra, Christoff historiciza os personagens, leva 

Jesus à história e esvazia sua dimensão a-histórica. Diante disso, é possível inferir 

que o ateísmo de Konstantin Christoff talvez não seja o de negar o religioso, mas em 

historicizá-lo. Provavelmente, as diretrizes do ateísmo não sejam elementos de sua 

obra. Talvez ele não esteja operando com ideias que pretendam convencer as 

pessoas a serem ateístas. Konstantin Christoff mistura uma posição discursiva de 

um ateísmo cristão, que nega Deus, e propõe outra construção; posição de um 

ateísmo pós-moderno, como aquele que “abole a referência teológica, mas também 

científica, para construir uma moral” (ONFRAY, 2007, p. 44), para traçar uma história 

do mundo como outro lugar. 

A ideia de “outro lugar” sugere o conceito de heterotopia, abordado em 

Foucault (1984), no sentido de se referir ao espaço do outro, como algo que 

interpela uma espécie de 

...descrição sistemática que teria por objeto, em uma dada 
sociedade, o estudo, a análise, a descrição. A “leitura”, como se 
gosta de dizer hoje em dia, desses espaços diferentes, desses outros 
lugares, uma espécie de contestação simultaneamente mítica e real 
do espaço em que vivemos (FOUCAULT, 1984, p. 415-416). 
 

 O conceito de Heterotopia é utilizado no sentido de pretender retratar 

espaços que possuem inúmeras categorias de significados ou analogias com outros 

lugares, de tamanha cumplicidade que não pode ser designada instantaneamente. 

Nesse sentido, Christoff tem um comportamento de desvio, tendo em vista que 

apresenta a sua Via Sacra como uma espécie de contradição da sociedade em que 

vivemos.  
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Nesse outro lugar, Konstantin Christoff teatraliza a história da humanidade 

por meio da Via Sacra. Ao tecer considerações sobre a obra de Christoff, Darcy 

Ribeiro (In catalogo,1994, p. 24) diz que “Cristo sofre e morre diante de nossos olhos 

como se isso estivesse acontecendo agora, em qualquer praça de hoje.” Diante 

disso, percebe-se que a Via Sacra de Konstantin Christoff altera a temporalidade: o 

presente está no passado também. A obra de arte é histórica, ou seja, por mais que 

se tente refazer algo do passado, ele será sempre presente. 

 Diante das hipóteses e análises até aqui levantadas, pode-se dizer que, 

possivelmente, Konstantin Christoff almejasse produzir no espectador certa reação 

ao mundo, não aquela comoção pretendida pela Via Sacra tradicionalmente 

produzida, mas uma maneira de expor um mundo sombrio, quase estéril, nos 

apresentando, a partir da sua perspectiva, a irracionalidade do mundo 

contemporâneo. 
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CAPÍTULO II 

ENTRE CEGOS, CAMINHOS, AUTORRETRATOS E OUTROS ÍCONES: 

HIBRIDISMOS E APROPRIAÇÕES NA VIA SACRA DE KONSTANTIN 

CHRISTOFF  

 

O hibridismo, aspecto bastante discutido na arte contemporânea nos dias 

de hoje, revela-nos a produção artística em constante mutação e a condição 

humana em contínua metamorfose.  

Como realização do potencial criativo e inerente ao homem, o hibridismo 

perfaz a interface entre as relações humanas e as condições socioculturais sob as 

quais tais relações se encontram (OSTROWER, 2001). Nessa perspectiva,  

a natureza criativa do homem se elabora no contexto cultural. Todo 
indivíduo se desenvolve em uma realidade social, em cujas 
necessidades e valorizações culturais se moldam os próprios valores 
da vida. No indivíduo confrontam-se, por assim dizer, dois polos de 
uma mesma relação: a sua criatividade que representa as 
potencialidades de um ser único, e sua criação que será a realização 
dessas potencialidades já dentro do quadro de determinada cultura 
(OSTROWER, 2001, p. 05). 

 Com base nessa percepção, não há como deixar de ressaltar que a arte 

pode ser considerada um produto do contexto cultural no qual o artista se insere. 

Daí, reconhecemos que o exercício da interpretação da pintura passa pelo viés do 

confrontamento direto com suas referências.  

Na obra de Konstantin Christoff, por exemplo, podemos destacar o diálogo 

da tradição com o discernimento dos problemas da atualidade. Nesse sentido, o 

artista buscou encontrar novos critérios para determinar suas ações, recorrendo à 

apropriação e à hibridização de imagens, por meio das quais os sentidos são 

operados e reelaborados por ele.  

 Cumpre salientar que se torna cada vez mais difícil o enquadramento de 

uma produção artística dentro de uma determinada categoria. Tal dificuldade se 

acentuou, sobretudo a partir do século XX, em virtude da inclusão de inúmeras 

técnicas e meios nas práticas artísticas.   

Costa (2004) defende a ideia de que a partir do hibridismo da Arte Pop, 

que se inspirava na ideia de integração das artes e do desinteresse no produto 

artístico por parte da Arte Conceitual, torna-se cada vez mais tênue a fronteira entre 

os meios artísticos. Para essa autora, “o desenho ganhou presença no espaço; a 
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escultura ganhou qualidades pictóricas; a pintura, caráter fotográfico; a fotografia 

documental ganhou aura de obra única” (COSTA, 2004, p.49).  

 Em meio à infinidade de ferramentas ao alcance do artista 

contemporâneo é que pensamos a obra de Konstantin Christoff. Ele mesmo 

considerou a sua pintura “... sem origem, sem importação, permeada por um pouco 

do expressionismo, dos sentimentos e frustrações do homem” (CHRISTOFF, In.: 

TELAS & ARTES, 1998, p.11).  Em entrevista concedida a esta revista, Christoff 

afirmou que, em virtude de ter iniciado sua produção artística com o desenho de 

humor, a partir do momento em que passou a pintar enfrentou alguns obstáculos: 

[...] a primeira dificuldade foi passar de um palmo de papel para uma 
tela. Fugi disso, dessa dificuldade, exagerando. Fiz uma grande 
transposição, pintando grandes telas. Quis fugir completamente do 
desenho, é difícil cobrir o desenho com tinta e mais tinta. Nos últimos 
trabalhos, de alguns anos para cá, reassumi o desenho. Já estou 
quase fazendo desenho colorido. Quero simplificar o trabalho ao 
máximo para manter-me na pintura, para não transformar uma tela 
de dois metros de altura em um desenho de humor colorido. Cada 
expressão tem uma característica. O desenho, por maior que seja, 
mesmo cheio de cores, continua desenho (CHRISTOFF, In.: TELAS 
& ARTES, 1998, p.11).   

  

Diante disso, confirmamos a singularidade da obra “Via Sacra” de 

Christoff, não só pelo conteúdo de suas telas, mas, sobretudo, em razão do 

hibridismo presente nelas. Podemos pensar tal obra como um misto de desenho e 

pintura; prova disso são as telas intituladas “As quedas e a ajuda de Cireneu” e a 

“Crucificação”, cujos detalhes podem ser observados nas figuras 18 e 19: 

 
Figura 18 - CHRISTOFF, Konstantin. Detalhe da Pintura “As quedas e a ajuda de Cireneu”.  
Fonte: catálogo da exposição. 
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Figura 19: CHRISTOFF, Konstantin Detalhe da pintura “Crucificação”.  
Fonte: Catálogo da Exposição. 
 

Considerando que o próprio Konstantin Christoff assumiu que não 

pretendia repetir a representação tradicional da crucificação, percebemos que ele se 

apropriou do tema e decidiu fazer da pintura “... uma espécie de rascunho, 

anotações e rememorações, para o preparo da cena da crucifixão de um Deus” 

(Anexo 04). O espaço pictórico se torna uma condecoração ao próprio trabalho do 

artista; a pintura e o desenho são o registro das primeiras emoções dele diante do 

tema. A pintura “As quedas e a ajuda de Cireneu” representa claramente um 

segmento de história em quadrinhos, com linguagem característica desse gênero.  
Nas pinturas apresentadas nas figuras 18 e 19, Christoff não consegue se 

desvincular do desenho de humor, gênero que marcou o início de sua trajetória 

artística. Sua “Via Sacra” é um palco onde ele articula desenhos humorísticos e 

quadrinhos, caricaturas, colagens, textos escritos, anotações, etc. O artista busca, 

por meio de vários caminhos, produzir uma “Via Sacra” única, contemporânea, que 

represente e reconstitua a sociedade atual, intencionando revelar sua trajetória 

pessoal por intermédio da hibridização do tema e da técnica. 

 Pensar a Via Sacra equivale a refletir sobre um caminho percorrido, um 

trajeto, um percurso predeterminado. Numa dimensão mais espiritualista, consiste 

em refletir sobre Deus, artista criador do caminho existencial do homem. O mosaico 

de imagens e ideias que atravessa a “Via Sacra” de Konstantin Christoff suscita-nos 
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outro caminho, provido de outras trajetórias, para muito além das últimas doze horas 

da vida de Cristo até o seu Calvário, já que nessa obra o artista imprime outra noção 

de tempo, que dialoga com a realidade social contemporânea. 

 Segundo o dicionário Aurélio, a palavra caminho significa “espaço 

percorrido ou a percorrer; maneira de agir, meio” (FERREIRA, 1995, p. 131). Como 

método voltado para alcançar um objetivo, o caminho impresso à obra “Via Sacra” 

tem como uma de suas possibilidades mostrar a realidade dos dias atuais. 

Apropriando-se da Via Sacra tradicional, Konstantin Christoff manipula e resignifica 

suas imagens, dando à sua pintura uma conotação crítica, inovadora. 

 Em comparação à obra de Konstantin Christoff, a metáfora do caminho 

como espaço de múltiplas trajetórias pode também ser visualizada na letra da 

música “Caminhos”, de Raul Seixas (1945-1989)12, cantor e compositor brasileiro. 

Você me pergunta 
Aonde eu quero chegar 
Se há tantos caminhos na vida 
E pouca esperança no ar 
E até a gaivota que voa 
Já tem seu caminho no ar 
O caminho do fogo é a água 
O caminho do barco é o porto 
O do sangue é o chicote 
O caminho do reto é o torto 
O caminho do bruxo é a nuvem 
O da nuvem é o espaço 
O da luz é o túnel 
O caminho da fera é o laço 
O caminho da mão é o punhal 
O do santo é o deserto 
O do carro é o sinal 
O do errado é o certo 
O caminho do verde é o cinzento 
O do amor é o destino 
O do cesto é o cento 
O caminho do velho é o menino 
O da água é a sede 
O caminho do frio é o inverno 
O do peixe é a rede 
O do pio é o inferno 
O caminho do risco é o sucesso 

                                                           
12 Raul Santos Seixas nasceu em Salvador, em 28 de junho de 1944, e morreu em São Paulo, em 21 
de agosto de 1989. Frequentemente considerado um dos pioneiros do rock brasileiro, também 
foi produtor musical da CBS durante sua estada no Rio de Janeiro. Por vezes, é chamado de "Pai do 
Rock Brasileiro" e "Maluco Beleza". Raul se interessava por filosofia (principalmente por 
metafísica e ontologia), psicologia, história, literatura e latim, e algumas crenças dessas correntes 
foram muito aproveitadas em sua obra, que possuía uma recepção boa por parte do público. 
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O do acaso é a sorte 
O da dor é o amigo 
O caminho da vida é a morte! 

"E você ainda me pergunta: 
aonde é que eu quero chegar, 
se há tantos caminhos na vida 
e pouquíssima esperança no ar! 
E até a gaivota que voa 
já tem seu caminho no ar!" 

O caminho do risco é o sucesso 
O acaso é a sorte 
O da dor é o amigo 
O caminho da vida é a morte! 

  

Analisando a letra dessa canção, compreendemos que o indivíduo trilha 

sua estrada, sendo que cada caminho pode ser permeado por mais ou menos 

sofrimentos e/ou alegrias. Cada ser carrega sua cruz, assim como o fez Maria, mãe 

de Jesus, espectadora e sofredora, cuja conduta nos revela que, para trilharmos os 

nossos caminhos, devemos estar desprovidos de “... nossas máscaras e encarar a 

vida como ela é. Sem efeitos e aparências, sem modelo adequado de 

comportamentos, [...] viver com grandeza pessoal e autoestima, liberdade, afeto, 

fraternidade, harmonia e equilíbrio” (IRWIN e GRACIA, 2004, p.15).  

Por meio da música “Caminhos”, Raul Seixas revela que nossas condutas 

são responsáveis pelo coroamento de nossa existência, na medida em que temos 

que fazer nossas escolhas e nos arriscar, pois “o caminho do risco é o sucesso, o 

acaso é a sorte, o da dor é o amigo e o caminho da vida é a morte." Trata-se de uma 

escolha, de uma tomada de decisão envolvendo duas ou mais possibilidades. 

Na perspectiva da caminhada religiosa, o escritor Paulo Coelho 

argumenta no sentido da obtenção da iluminação.  Segundo ele, a palavra “pecado 

vem de pecus, que significa pé defeituoso, pé incapaz de percorrer um caminho” 

(COELHO, 1986, p.17). Portanto, o método de reparação do pecado consiste em 

avançar sempre, tentando se adaptar às novas situações, obtendo em troca as 

bênçãos que a vida generosamente oferece. 

Konstantin Christoff percorreu um caminho como espectador, observador 

e crítico do comportamento humano, e a arte foi o instrumento utilizado por ele para 

denunciar ironicamente e com muito humor as condutas da sociedade na qual ele 

viveu. Christoff se utilizou estrategicamente da Via Sacra bíblica e do poder de suas 
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imagens para construir uma realidade socialmente possível, reconvertendo a Via 

Sacra por meio de hibridizações e de sua capacidade criativa.  

Konstantin Christoff empreende por meio de uma técnica de colagem, 

apropriando-se de estilos marcados na História da Arte. De acordo com a 

perspectiva de Hans Belting (2011), Christoff se apropria de alguns estilos da 

História da Arte linear, desloca-os, desterritorializa-os e os leva para outro sistema 

artístico, que é o de suas práticas artísticas. Nesse novo sistema, ele resignifica, 

constrói um deslocamento na História da Arte. Para esse teórico, a arte “é 

compreendida como imagem de um acontecimento que encontrava na história da 

arte o seu enquadramento adequado” (BELTING, 2011, p.24). Na medida em que a 

imagem é retirada do seu emolduramento, em vista da não compatibilidade, alcança-

se o fim daquela história da arte linear.  

  As técnicas da colagem e da apropriação de imagens constituem recursos 

adotados por Konstantin Christoff. Na História da Arte linear, a colagem teve início a 

partir de 1912, com os artistas Pablo Picasso (1881-1973) e Georges Braque (1882-

1963). A introdução do movimento artístico denominado Cubismo, o qual se 

apropriou da colagem, abriu caminho para outros estilos que também adotaram essa 

técnica. A partir de então, vários artistas passaram a inserir em suas telas elementos 

estranhos à pintura:  

São letras, bocados de madeira, panos, cartas de jogar, pautas de 
música, pedaços de jornal, embalagens de cigarros e de fósforos, 
bilhetes, etiquetas, areia, etc. Estes elementos pintados ou de 
matéria concreta, acrescentados à obra, tiveram como objetivo 
estimular visualmente o espectador (PINTO, MEIRELES e 
CAMBOTAS, 2001, p. 760). 

  

O termo “colagem” é empregado para designar a agregação de objetos 

não artísticos e, às vezes, parte de outras obras em trabalhos de arte.  A partir da 

introdução da colagem, a pintura passou a ser designada como pintura objeto, em 

vista de seu afastamento da natureza, não visando mais à decoração ou a sua 

expressão, mas focando na sua realização. Este método possibilita ainda “romper 

com uma especialidade derivada da perspectiva” (GIANNOTTI, 2009, p. 42), o que 

possibilita a obtenção de “novos arranjos espaciais a partir da fragmentação e da 

justaposição de diferentes materiais na superfície da tela” (GIANNOTTI, 2009, p. 

43). Esta novidade pode ter sido a grande descoberta do Cubismo, abrindo novas 
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possibilidades de manipulação de imagens pré-existentes, levando a um novo 

raciocínio construtivo, acenando para a abertura de novos horizontes na pintura. 

 Na arte contemporânea, a apropriação é amplamente utilizada, apesar de 

colocar em xeque a autoria e autenticidade da obra de arte.  Nesse sentido, no texto 

“O que é um autor?”, Foucault aborda a importância da autoria, argumentando que: 

[...] o nome do autor outorga um certo estatuto ao discurso, à obra, 
conferindo-lhe autenticidade (o discurso é real, verdadeiro), distinção 
(o discurso tem valor, é especial, importante) e permanência (o 
discurso conservar-se, fixa-se para a eternidade), assegurando uma 
função classificativa; um tal nome permite reagrupar um certo 
número de textos, delimitá-los, selecioná-los, opô-los a outros textos 
(FOUCAULT, 2006, p.4) 

 Nota-se que “a colagem, que revolucionou a arte moderna, aparece de 

forma mais contundente na pintura recente” (GIANNOTTI, 2009, p. 45). A arte pós-

moderna é caracterizada pela saturação total do espaço imagético, devido a grandes 

possibilidades de manipulação da imagem, “ou pela propaganda, meios de 

comunicação, ou espaço cibernético” (GIANNOTTI, 2009, p 45). Para esse autor, 

isso contribui para que apropriações nas obras contemporâneas sejam utilizadas de 

forma a dissolver a percepção da autoria. 

 Para Fabbrini (2005), o início dos anos de 1980 marca a liberdade da 

arte, num cenário de opções múltiplas, sem as restrições vanguardistas ou dos 

movimentos artísticos.  Parte disso, se deve à liberdade e à reversibilidade da arte, 

através das apropriações de linguagens de períodos transcorridos, gerando 

possibilidades de múltiplas interpretações do passado. Para Fabbrini (2005), 

pela apropriação, o artista não se refugia na tradição como 
estereótipo, nem se compraz na nostalgia de uma promessa de 
felicidade (inseparável, como se diz, do utopismo vanguardista) não 
cumprida historicamente (FABBRINI, 2005, p.142). 

 

Diante disso, pensamos a apropriação não como uma remissão do 

passado, como resgate ou restauração de algo antigo, ou alguma coisa perdida; ao 

contrário, na apropriação “vincula-se a produção artística do presente ao passado 

que a possibilitou, ou seja, apresenta-se a arte de vanguarda como renascendo nas 

obras pós-vanguardistas” (FABRINI, 2005, p.142-143). Portanto, a apropriação de 

uma imagem ou símbolo do passado, transformada em novos significados, contribui 
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para a fertilização da arte atual. Os artistas contemporâneos operam estes signos 

“sem, contudo restaurar o imaginário vanguardista” (FABRINI, 2005, p.142-143). 

 A concepção de hibridismo, de acordo com Canclini (2008, p.329), “é a 

encenação de uma dupla perda: do roteiro e do autor”, considerando a visualidade 

na pós-modernidade. Segundo esse autor, em um mesmo espaço pictórico na 

atualidade, é possível depararmos com a combinação de ícones tradicionais e 

imagens veiculadas na televisão.  O pós-modernismo não é uma tendência, mas a 

mistura tumultuada de todos os estilos, a mistura da história da arte e do folclore e 

com as “novas tecnologias culturais” (CANCLINI, 2008, p.329). Nesse sentido, 

pensamos a obra de Konstantin Christoff como artista contemporâneo, que 

consolida a sua obra pelo viés da variedade de estilos e da mistura de técnicas, 

incorporando referências de grandes nomes da história da arte e da cultura popular, 

simultaneamente.   

 Ainda de acordo com os pensamentos de Canclini (2008), existem 

gêneros artísticos que são fundamentalmente híbridos, como é o caso do grafite13 e 

dos quadrinhos. São segmentos que, desde o começo, abandonaram o “conceito de 

coleção patrimonial” (CANCLINI, 2008, p.336). Consolida, assim, a hibridização da 

obra de Christoff, que utilizou os desenhos típicos de quadrinhos e de humor. Não 

bastassem esses recursos, sua obra é recheada de colagens e de combinações de 

vários ícones tradicionais e da cultura visual.  O artista mistura, com ironia e 

irreverência, diversos tipos de imagens, tanto as clássicas como as referentes ao 

universo popular e virtual.  

 É possível discutir a respeito dos grafites e quadrinhos presentes na obra 

de Christoff, a partir da percepção de Canclini (2008), segundo o qual esses gêneros 

correspondem a manifestações destinadas à afirmação de lutas e posse de alguma 

coisa.  

As histórias em quadrinhos se tornaram o ingrediente central da cultura 

contemporânea. Essa modalidade “gera novas ordens e técnicas narrativas”, por 

meio da associação “... original de tempo e imagens em um relato de quadros 

descontínuos, contribuíram para mostrar a potencialidade visual da escrita e o 

                                                           
13  Arte do grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. A definição mais 
popular diz que o grafite é um tipo de inscrição feita em paredes. Existem relatos e vestígios dessa 
arte desde o Império Romano. Seu aparecimento na Idade Contemporânea se deu na década de 
1970, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Alguns jovens começaram a deixar suas marcas nas 
paredes da cidade e, algum tempo depois, essas marcas evoluíram com técnicas e desenhos. 
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dramatismo que pode ser condensado em imagens estáticas” (CANCLINI, 2008, p. 

339).  Konstantin Christoff, naturalmente, utilizou-se dos quadrinhos em sua obra, 

recheada de frases, dizeres e observações, além do desenho caricatural e irônico de 

suas pinturas. As apropriações feitas por Christoff ocorreram de maneira 

espontânea, aparentemente ingênua, porém, elas podem ter a sua própria 

complexidade, na medida em que o artista selecionava a pintura ou gravura popular 

e intencionalmente, a partir de uma cópia xerográfica, alterava e transformava as 

imagens, a fim de obter o resultado esperado e a mensagem desejada. Tomamos 

como exemplo a apropriação dos “Cegos de Brueguel”, em que o artista, de posse 

de uma cópia da pintura, modifica-a, a fim de enquadrá-la na cena planejada. 

Ao observarmos a pintura de Brueghel (Figura 21), e a apropriação de 

Konstantin Christoff (Figura 20), podemos notar que este executava a transformação 

da imagem, utilizando camadas de tinta branca e preta, aquareladas, para encobrir, 

modificar e redefinir a imagem. Utilizava, também, canetas esferográficas para 

remarcar os traços e resignificar a cena. As imagens dos cegos de Christoff passam 

a receber adereços atuais, como chinelos e tênis, bermudas e camisetas largas, 

características faciais com traços simplificados e próprios de raças miscigenadas. A 

posição e expressão do rosto também são modificadas, mostrando no semblante a 

indiferença e ligeiro traço de arrogância, diferindo do original, no qual os cegos têm 

uma fisionomia de pavor e pesar. 

 
Figura 20: CHISTOFF, Konstantin - Anteprojeto da “Parábola dos Cegos”, papel sulfite. 
Fonte: Acervo Profa. Dra. Maria Elvira Curty Romero Christoff. 
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Figura 21: Brueghel, Pieter. Detalhe da Parábola dos Cegos. 
Fonte: Coleção de Arte, 1997, p.31. 
 

Konstantin Christoff vence o desafio da criação, satisfazendo suas 

necessidades expressivas. Para Salles (2009), pensar a obra de arte do ponto de 

vista da criação é considerá-la como uma sucessão infinita de acúmulo de ideias. 

Diante disso, a criação de Christoff é tecida no movimento de reconhecer, que a 

prática artística que constitui o artista enquanto sujeito é operada a partir de sua 

imersão nas condições sociais, históricas, políticas e culturais.  A concepção da obra 

de Konstantin Christoff, portanto, era um processo de imersão no tema e, a 

posteriori, a adequação para a sua realidade. Ainda segundo Salles (2009, p. 41), é 

necessário que se pense no contexto “no qual o artista está inserido”. É importante 

ressaltar que a Via Sacra de Konstantin Christoff mostra toda a sua interação com 

seu tempo, comprovadamente fruto de sua imersão na realidade à sua volta. 
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2.1 Cegos guiando cegos 

 

Como resultado de nossa investigação, podemos afirmar que Konstantin 

Christoff recorreu às colagens e às apropriações, com a intenção de criar situações 

e novos sentidos, apropriando-se de pinturas consagradas e de estampas 

populares, com a finalidade de hibridizar e transformar os sentidos. A apropriação é 

algo bastante recorrente na série “Via Sacra”, utilizada como recurso para 

“representar” e reconstruir o seu Caminho da Cruz.  

Uma das apropriações verificadas nesta série pictórica, que aparece em 

várias pinturas, é a “A Parábola dos Cegos” de 14Pieter Brueghel (1525-1569), 

datada de 1958 (Figura 22): 

 

 

Figura 22: BRUEGHEL, Pieter. A parábola dos Cegos, 1568.  
Fonte: Coleção de Arte, 1997, p. 31.  

 

Christoff, estrategicamente, se apropria e reconstrói “A Parábola dos 

Cegos” como artifício para mostrar a indiferença e a cegueira da sociedade atual 

                                                           
14 Pieter Bruegel, o Velho, foi um importante pintor e gravurista holandês do século XVI. É 
considerado um dos principais representantes do período Cinquecento (1500-1599) do 
Renascimento Holandês. Nasceu na cidade de Breda (Holanda) em 1525. Morreu aos 44 anos 
na cidade de Bruxelas (atual Bélgica) em 9 de setembro de 1569. 
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diante de acontecimentos importantes. Na pintura “A morte na Cruz”, Christoff faz 

uma leitura crítica ao contexto social contemporâneo, quando representa, por meio 

dos cegos, personagens como o militar, o executivo e o curinga.  Eles são guiados e 

liderados pelo rei, que já se encontra no chão sem a sua coroa, fazendo uma 

possível alusão à queda do poder monárquico. Em seguida, apresenta-se o militar 

que tropeça. Entre eles, figura a prostituta, representando o elo nessas relações. 

Posteriormente, insere-se o político, que por sua vez apoia o cardeal, o qual serve 

de apoio ao coringa, todos de olhos fechados, compartilhando entre si uma espécie 

de cegueira coletiva.  

A Parábola dos Cegos, de Brueghel, é uma pintura bíblica, na qual o 

artista estampa sua peculiar ironia.  A cena representada causa no espectador certa 

perturbação diante da catástrofe iminente que cerca a comitiva dos seis cegos. É 

uma cena que retrata uma mistura de pesadelo e ridículo. 

Esta pintura de Brueghel (1525-1569), um dos mais célebres pintores 

flamencos do século XVI, está ancorada na seguinte passagem do Evangelho de 

Lucas, VI, 39-41: 
39 E propôs-lhes também uma parábola: pode porventura um cego 
guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? 40 Não é o 
discípulo mais do que o seu mestre; mas todo o que for bem 
instruído será como o seu mestre. 41 Por que vês o argueiro no olho 
de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? 
42 Ou como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o argueiro 
que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? 
Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho; e então verás bem para 
tirar o argueiro que está no olho de teu irmão (BÍBLIA SAGRADA, 
1997, p. 1355). 
 

 Trata-se de um texto no qual Cristo critica os fariseus,15compreendidos na 

condição de cegos, na medida em que eram falsos e hipócritas, ao ponto de se 

deixarem conduzir por embusteiros e viverem uma religiosidade de aparências. 

Metaforicamente, a pintura de Brueghel reporta à cegueira com a qual o ser humano 

conduz sua vida, seguindo aleatoriamente pessoas e crenças, sem a preocupação 

de buscar seu próprio caminho. É, portanto, um retrato da miséria da vida terrena, 

que se manifesta, também, nos âmbitos religioso, moral e político. 

                                                           
15 Ser fariseu, nos tempos de Jesus, era fazer parte de um grupo de judeus ultraconservadores. Os 
fariseus observavam os mínimos detalhes da Lei (Antigo Testamento), eram apegados às tradições e 
aos costumes dos antepassados. Um adjetivo que os descreve bem é inflexíveis. Compunham um 
grupo fechado e foram severamente acusados por Jesus de serem falsos e de viver uma 
religiosidade de aparências. 
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De acordo com Pinto, Meirelles e Cambotas (2001), o contexto do 

século XVI, época em que Brueghel pintou “A Parábola dos Cegos”, foi marcado por 

um extraordinário progresso das mentalidades e da cultura na Europa, na transição 

da Idade Média para a Idade Moderna. O teocentrismo foi substituído pelo 

antropocentrismo, e a crença no homem nas suas capacidades despertou um novo 

racionalismo, “através do qual se desenvolveu o espírito crítico e se assumiram 

atitudes mais práticas e realistas em relação à vida” (PINTO, MEIRELLES e 

CAMBOTAS, 2001, p. 442).  Diante disso, surgiu um conceito mais pragmático e 

profano da vida, ressaltando princípios, como o individualismo e a valorização de 

saberes novos. 

Os autores afirmam, ainda, que Brueghel associava em suas obras a 

“temática religiosa com cenas campesinas e de paisagens” (PINTO, MEIRELLES e 

CAMBOTAS, 2001, p. 498), combinando alegoricamente o sagrado e o profano.  

O século XVI foi um período caracterizado pela crise da cristandade, 

emergência do protestantismo, perseguição às bruxas, etc. A partir desse contexto 

histórico, verificamos, na “Parábola dos Cegos”, o tom de irreverência, em que a 

“ironia e o burlesco se associavam à alegria da composição e à luminosidade 

cromática” (PINTO, MEIRELLES e CAMBOTAS, 2001, p.498). Para esses autores, 

este tema bíblico mostra uma peculiar ironia.  Trata-se de uma pintura homogênea, 

tanto ao nível da cor como na dinâmica e expressividade proporcionada pela linha 

“oblíqua que os cegos descrevem” (PINTO, MEIRELES E CAMBOTAS, 2001, p. 

499).  Paralelamente, na obra de Christoff, a presença dessa linha oblíqua é mantida 

quando se trata de enfatizar a cegueira e a indiferença diante do sofrimento de 

Jesus na sua Via Sacra.  

A “Parábola dos Cegos”, uma das últimas pinturas de Brueghel, 

representa a cegueira espiritual, como recurso para mostrar a cegueira da 

humanidade. Nessa obra, podemos ver retratados seis cegos que caminham 

penosamente com expressões apavoradas, e a queda do primeiro cego que está 

guiando os demais “demonstra que ele é a primeira vítima dessa cegueira espiritual” 

(BRUEGHEL, 1997, p. 14).  Para enfatizar a queda, o artista dispõe a cena na 

diagonal, do canto superior esquerdo para o inferior direito. 

Outro aspecto digno de observação pode ser visualizado na Figura 23: 
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Figura 23: Detalhe de “A parábola dos Cegos”, 1568.  
Fonte: Coleção de Arte, 1997, p.32. 

 

Nesse detalhe da tela “A Parábola dos Cegos”, um dos personagens mais 

desolados da comitiva apresenta atrofia do globo ocular. Além disso, “o detalhe mais 

perturbador vem da expressão em seu rosto, marcado por tal angústia e desespero 

que ele se transforma num símbolo da condição humana universal” (BRUEGUEL, 

1997, p. 14). É a materialização, na tela do artista, da cegueira espiritual, 

representação das pessoas guiadas por pastores com os olhos vendados à verdade. 

Representa os comandados receosos de contrariar seus líderes, os quais são, 

muitas vezes, espiritualmente cegos.  

Para enfatizar essa cegueira de condução e o comodismo dos 

seguidores, que não questionam e nem se interessam em conhecer a verdade, 

Konstantin Christoff se apropria dessa parábola, com o objetivo de salientar as 

atitudes da sociedade atual, que acompanha cegamente líderes políticos, religiosos, 

a mídia, etc., sem um julgamento crítico.  

 Em sua Via Sacra, Konstantin Christoff se apropria da temática “Parábola 

dos Cegos” em quatro de suas pinturas. Na apropriação dessa parábola, as imagens 

da pintura de Brueghel foram refeitas por Christoff com a finalidade de transformar 

os sentidos, para produzir uma Via Sacra singular, às avessas.  

Os cegos aparecem nas telas de Konstantin sempre na parte inferior da 

pintura e de costas para o evento mostrado, demonstrando, assim, a indiferença do 

homem diante de acontecimentos ali tratados. Em todas as situações apresentadas 

por Konstantin Christoff, na sua Via Sacra, a fila de cegos sugere a indiferença e a 
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cegueira diante dos fatos em destaque nas telas, como se visualiza em “A Traição”, 

“As quedas e a ajuda de Cireneu”, “A Crucificação” e “A morte na Cruz”.  

Todas essas telas se referem a momentos cruciais no calvário de Jesus 

Cristo, e os cegos são usados para sinalizar a indiferença da humanidade diante da 

total entrega e sofrimento de Cristo, assim como Pilatos que lavou as suas próprias 

mãos. 

A tela intitulada “As quedas e a Ajuda de Cireneu” (Figuras 24 e 25), é 

uma obra em formato de um tríptico dobrável, em que são compactadas as estações 

da Via Sacra tradicional referente às três quedas de Jesus e o encontro com 

Cireneu, que o ajudou a carregar a cruz.  

 

 

Figura 24: CHRISTOFF, Konstantin. As quedas e a ajuda de Cireneu - a.s.t./m, 220x160 cm (fechado) 
1990. 
Fonte: Fonte: Catálogo da exposição. 
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Figura 25: As quedas e a ajuda de Cireneu - a.s.t./m, 220x320 cm (aberto), 1990. 
Fonte: Catálogo da exposição. 
 

No que se refere à tela “As quedas e a Ajuda de Cireneu”, segundo o 

crítico Enoch Sacramento, 

A obra fechada lembra um oratório barroco brasileiro. Aberta é uma 
tira de história em quadrinhos em que Mandrake consola Narda, 
afirmando que isso – o sacrifício, a flagelação injusta – ‘só acontece 
onde não existe democracia’. Snif. Na sequência um marine ordena 
ao criolo Lotar (Cirineu) carregar a pesada Cruz de Cristo 
(SACRAMENTO, 1994, p.16).  

 

De acordo com o próprio Konstantin Christoff (Anexo 04), a pintura 

fechada se apresenta em formato de um oratório barroco mineiro. Quando aberta, o 

espectador depara-se com “um segmento de história em quadrinhos com sua 

linguagem característica. É como uma bela goiaba madura, bichada por dentro." 

Por intermédio dessa obra, Konstantin Christoff critica a interferência 

estrangeira em nossa sociedade. Para o pintor, “a famosa democracia americana, 

justificadora, quando convenientemente necessária, realiza intervenções em 

qualquer lugar do mundo” (Anexo 04). Na tela, percebemos ainda uma crítica à 

discriminação racial. Trata-se de um tríptico, no qual os acontecimentos são 
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desenhados como nas histórias em quadrinhos.  Na primeira parte do tríptico, é 

possível identificar uma multidão que grita “caiuuuuu...”, e os cegos que continuam 

seu caminho sem se preocuparem com o acontecimento, representando a cegueira 

espiritual da sociedade. Na parte esquerda da cena, um homem de terno e gravata, 

uma mulher com vestes executivas e o negro, de camiseta regata e short, observam 

o acontecimento. Na parte central da tela, em tamanho maior, os três personagens 

da cena da esquerda são representados em tamanho maior. O homem de termo e 

gravata se dirige à mulher que chora e lhe diz: “não chore! isso só acontece onde 

não há democracia”, frase originalmente grafada em inglês. O episódio é seguido 

pelo negro que cruza os braços de costas para os dois, e ao fundo insere-se um 

soldado armado. Na parte 03 do tríptico, o soldado grita, de maneira bastante 

enfurecida para o negro: “Ei crioulo, vá carregar a cruz". 

A tela “As quedas e a Ajuda de Cireneu" é uma pintura que permite várias 

possibilidades de leitura. Na parte de fora, em formato de oratório, o artista utilizou 

cores intensas, com traços e decorações que lembram o Barroco, mascarando em 

seu interior uma cena de preconceito e de crítica à sociedade contemporânea. Para 

Christoff (Anexo 04), a tela representa a impressão, a aparência externa camuflando 

uma realidade impiedosa. 

A referida tela é complementada por detalhes coloridos na parte superior, 

com uma faixa de estrelas brancas sobre fundo azul, possível referência à bandeira 

dos Estados Unidos da América. Nos lados direito e esquerdo, constam pinturas de 

uma cena tropical com tucano e frutas e ao centro a estátua da liberdade, conforme 

se visualiza na Figura 26, a seguir: 

 

 
Figura 26: CHRISTOFF, Konstantin. Detalhe da pintura “As quedas e a ajuda de Cirineu”, a.s.t./m. 
Fonte: Catálogo da exposição. 
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Figura 27: CHRISTOFF, Konstantin. Detalhe da pintura “As quedas e a ajuda de Cirineu”, a.s.t./m.  
Fonte: Catálogo da exposição. 
 

Observam-se a discriminação racial e as interferências estrangeiras no 

modo de vida do brasileiro, além de uma crítica patente a nossa democracia e ao 

não reconhecimento da igualdade de direito entre as pessoas. A figura do negro e a 

estátua da liberdade são imagens que aludem à questão racial, à desigualdade de 

direito entre as pessoas e à escravidão. A imagem dos cegos encena a cegueira da 

sociedade diante da discriminação racial e das interferências estrangeiras no modo 

de vida do brasileiro, além de uma crítica à nossa democracia. A mulher que chora, 

sem de fato se manifestar, também completa o sentido da cegueira.  A mistura de 

frases em Inglês e Português faz uma clara referência à importância dada pela 

sociedade brasileira à cultura norte-americana. 

 Na pintura “A Morte na cruz – Homenagem a Brueghel”, Konstantin 

Christoff destaca e transforma os Cegos de Brueghel, conforme se visualiza na 

Figura 28: 
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Figura 28: CHRISTOFF, Konstantin. A Morte na cruz – Homenagem a Brueghel, a.s.t./m, 320x250 
cm, 1990. 
Fonte: Catálogo da exposição. 

 

Se observarmos o conjunto da obra, podemos vislumbrar a imagem de 

um homem de costas, com a cabeça baixa e usando chapéu (grifo Verde), 

reforçando a ideia de indiferença, tanto das autoridades como do povo diante da 
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crucificação de Jesus.  Seria este homem de costas a representação da decisão 

covarde e espúria de “lavar as mãos”, praticada por Pôncio Pilatos, diante da 

aclamação do povo na condenação do Senhor Jesus? O julgamento de Cristo pode 

ser entendido como um triste espetáculo da bestialidade humana, política e religiosa. 

Pilatos, astutamente, beneficiou-se da Lei judaica, para lavar a sua consciência 

através do ato de “lavar as mãos”. Nesse sentido, podemos pensar a obra de 

Konstantin Christoff, quando todos viram as costas para a crucificação e somente o 

jumento parece se condoer com a cena.  

A apropriação e transformação dos sentidos da “Parábola dos Cegos” são 

evidenciadas nessa pintura, a qual o próprio Konstantin Christoff descreveu, em 

depoimento, referindo-se aos personagens e à representação assumida por eles no 

contexto da obra: 

Em cima, estão acontecendo coisas: raios, nuvens negras, estrelas 
cintilantes e arco-íris, tudo abraçando a estampa do Senhor do 
Bonfim. Embaixo, "Os Cegos" de Brueghel: o rei (o poder temporal), 
o militar, (a força), o executivo (o poder econômico), o cardeal (o 
administrador espiritual), o curinga (o oportunista, bajulador, com 
seus muitos disfarces) e a prostituta (o elo entre todos). Cegos 
caindo, preocupados apenas com eles mesmos, não tomam 
conhecimento do que acontece no alto. Só o jumento, companheiro 
de Jesus (nascimento, fuga para o Egito, entrada em Jerusalém, etc, 
etc), está atento (Anexo 04). 

 

Estrategicamente, Konstantin Christoff reconstrói a parábola como 

subterfúgio para mostrar a cegueira da sociedade, preocupada somente com status, 

poder, consumo e sexo. Diante dessas vicissitudes, os personagens mostram-se 

indiferentes ao fato de Jesus estar morto na cruz, conforme ilustra a Figura 29. 
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Figura 29: CHRISTOFF, Konstantin. Detalhe de “A morte na Cruz”, a.s.t/m, 1990. 
Fonte: Catálogo exposição. 
  

O tom vermelho que predomina na pintura poderia ser pensado como 

uma alusão ao sangue de Jesus derramado para salvar a humanidade? 

Liturgicamente, o vermelho é símbolo do martírio de Jesus e do sangue derramado. 

Assim, é a cor utilizada nas celebrações da Igreja Católica nos dias dos santos e no 

dia de Pentecostes, para celebrar “o dia do espírito, que é o fogo do amor” 

(ALDAZÁBAL, 2013, p.99). Na área em vermelho, que marca o centro da pintura, é 

que se encontra o solitário jumento, que contempla o sofrimento de Jesus. 

Para o artista, os personagens representados como "Os Cegos" de 

Brueghel são, respectivamente, o rei (o poder temporal), o militar (a força), o 

executivo (o poder econômico), o cardeal (o administrador espiritual), o curinga (o 

oportunista, bajulador, com seus muitos disfarces) e a prostituta (o elo entre todos). 

Para Christoff, esses cegos em queda estão preocupados somente consigo 

mesmos, sem perceber o que acontece no alto; ignoram completamente todo o 

sacrifício e o sofrimento de Jesus Cristo. Encontram-se de costas para a cena, são 

espiritualmente cegos, despojados de toda faculdade de entendimento, não 

conseguindo discernir o que é falso, enganador, hipócrita e dissimulado. A cegueira 

espiritual leva as pessoas ao abismo, fazendo com que se acomodem com esta 

situação desoladora. 
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Reportando-nos ainda às características da cor, outra importante 

particularidade da obra são os personagens transfigurados da Parábola dos Cegos, 

que além de estarem de costas para a crucificação, foram retratados pelo artista em 

superfície completamente negra, que pode expressar a escuridão e o poder, poder 

esse que pode incitar o medo.  Provavelmente, o caminho negro que percorrem 

pode estar relacionado com a omissão diante do sacrifício de Jesus e com a 

cegueira espiritual. 

A tela é um retrato da indiferença do homem diante de todo sacrifício de 

Jesus, cuja morte na cruz é ignorada pela humanidade pecadora, que não se dá 

conta do martírio de Cristo e continua indiferente. Konstantin Christoff retrata os 

cegos em posição diagonal, inclinados para baixo. Nesse sentido, segundo Arnhein 

(1990, p. 35), “a atração para baixo é um pouco ambígua, pode ser sentida não 

como uma atração que vem de fora, mas sim como um peso que empurra para 

baixo.” Esse peso pode ser sentido como um fardo. Nessa perspectiva, pensamos 

que Christoff leva o espectador a questionar as relações de poder, na medida em 

que “vencer a resistência do peso é uma experiência fundamental da libertação 

humana” (ARNHEIN, 1990 p. 35).  Na tela, a queda provavelmente está ligada à 

cegueira espiritual e à valorização dos bens terrenos. A utilização da “Parábola dos 

Cegos” propõe uma crítica à Igreja, através da figura do clérigo e da imposição da 

verdade; à indiferença e à falta de posicionamento do curinga, que age por 

conveniência; ao apego do executivo ao dinheiro e ao sucesso; à vaidade da 

prostituta e a não valorização de si mesma; ao militar e ao rei apegados à autoridade 

e ao poder. 

As relações de poder tecidas por Konstantin Christoff podem ser 

percebidas nas imagens da tela. No primeiro plano, estão os cegos, seguidos em 

segundo plano pelo jumento e no terceiro e último planos é que se encontra a 

imagem de Jesus Cristo crucificado. Existe, portanto, uma inversão de valores, uma 

vez que a cena que deveria ser a principal, a morte de Jesus na cruz, mesmo no 

alto, está completamente marginalizada diante da figura dos cegos e do jumento.  

Outro personagem de grande destaque nesta pintura merece ser 

analisado. Localizado no centro da tela, um pouco deslocado para a direita da tela, 

na cor vermelho intenso, visualizamos a figura solitária de um jumento de orelhas 

em pé, contemplando a cena de Jesus crucificado, conforme se observa na Figura 

30. 
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Figura 30: CHRISTOFF, Konstantin.  Detalhe de “A morte na Cruz”, a.s.t/m, 1990.  
Fonte: Catálogo da exposição. 
 

O próprio Christoff assegurou a importância desse jumento, ao afirmar 

que: 

Talvez o grande depositário da filosofia cristã, do cristianismo 
perdido, seja o jumento, enquanto nós, homens, falhamos, nada 
vimos, nada ouvimos; passamos a largo, durante dois mil anos, como 
a fila de cegos (Anexo 04). 
 

Visualizamos que somente o jumento, de costas para o espectador e para 

a cena dos cegos, na parte inferior da tela, contempla o acontecimento, ou seja, a 

morte de Jesus na cruz, reforçando, assim, a ideia da cegueira e da indiferença dos 

homens. O animal é quem observa atentamente a crucificação e o sofrimento de 

Jesus Cristo pela humanidade. Konstantin Christoff declarou que “só o jumento, 

companheiro de Jesus em diferentes fases da vida - nascimento, fuga para o Egito, 

entrada em Jerusalém, etc. - está atento ao martírio do Salvador.” Nesse sentido, 

ressaltamos a associação da imagem do jumento à condição de transporte que 

conduziu Jesus ao longo da sua vida terrena e que também visualizava seu retorno 

à condição espiritual.  

O animal é personagem importante, cujo destaque está ancorado no 

próprio sentido da “via mundana”. Não por acaso, ele é central no desfecho da Via 
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Sacra.  Se o jumento esteve presente em outros momentos importantes da vida de 

Jesus, Konstantin Christoff o incluiu também na morte de Cristo, no final da Via 

Sacra, apresentando-o como “... único personagem que realmente se sensibiliza 

com este acontecimento” (Anexo 04).  

A imagem do jumento serviu de inspiração também para o cantor e 

compositor nordestino Luiz Gonzaga. Na letra de música “Apologia ao Jumento”, tal 

artista se refere a esse animal como um ser sagrado e irmão do homem: 

 
O jumento esse é o jumento nosso irmão. Animal sagrado. Serviu de 
transporte pra Nosso Senhor quando ele ia para o Egito. Quando 
Nosso Senhor era pirritotinho. Todo jumento tem uma cruz nas 
costas, não tem? Pode olhar que tem. Todo jumento tem uma cruz 
nas costas. Foi ali que o menino santo fez um pipizinho, por isso ele 
é chamado de sagrado. Jumento meu irmão, o maior amigo do 
Sertão. 

   

 Assim como Gonzaga, Christoff também faz apologia ao jumento, 

comumente descrito pejorativamente como um animal imbecil e estúpido. Na obra 

de Konstantin Christoff, ele é usado para tecer a crítica do autor à humanidade que, 

assim como Pilatos, “lavou as mãos” diante do sacrifício de Jesus. Para o pintor, o 

jumento foi o único capaz de perceber este sofrimento, enquanto a própria igreja, 

representada na imagem do cardeal, virava as costas para a crucificação de Cristo. 

O artista demonstra que, provavelmente, desde a época de Jesus até os 

dias de hoje, as atitudes do homem ainda continuam as mesmas, haja vista que a 

grande maioria das pessoas vive de modo egoísta, sem se incomodar com os 

ensinamentos deixados por Cristo, sobretudo no que concerne à solidariedade e ao 

amor ao próximo. Ao contrário, valorizam-se aspectos individualistas e o gozo dos 

prazeres advindos da fartura, riqueza, sexo, drogas e demais vícios e mazelas do 

mundo contemporâneo. 

Arnhein (1990) trata do “centro” como ponto de estabilidade da 

composição. Para esse autor, a posição central tem sido vista como forma de 

exprimir algo divino ou exaltar o poder. A centralidade gera repouso, “mesmo numa 

cena com muita gente, pode ser dada predominância a uma figura em especial 

através da sua posição central” (ARNHEIN, 1990, p. 150). Na pintura de Konstantin 

Christoff, a centralidade da figura do jumento “sozinho com o seu próprio ser e os 

seus pensamentos” (ARNHEIN, 1990 p.150) lhe confere importância e o destaca 
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como único que se desliga das vicissitudes do mundo e se concentra na 

crucificação. Evidencia-se, assim, a importância do animal na pintura. 

Pode-se perceber que se trata de uma pintura que tem muito pouco da 

“crucificação” clássica anteriormente pintada e da litúrgica Via Sacra. Konstantin 

Christoff se apropriou do tema para mostrar os pecados da humanidade e fazer uma 

crítica à sociedade corrupta, desde os mais poderosos até os menos favorecidos, 

que se preocupam demasiadamente com a vida mundana, sem se importar com o 

próximo. E faz essa crítica “de dentro”, haja vista que sua prática artística não o 

constitui como o intelectual que fala “de fora” por todos e de todos, mas o caracteriza 

como um “intelectual específico”.  

O intelectual específico é aquele que corre riscos, e é levado “a assumir 

responsabilidades” (FOUCAULT, 1989, p. 12). O intelectual não deve ser entendido 

como arauto de valores universais, mas como alguém que assume posição 

específica, conectada às funções do dispositivo de verdade na sociedade atual. 

Por intermédio da pintura da Via Sacra, Konstantin Christoff explora e 

utiliza imagens de forma a realizar um trabalho intelectual. Mesmo lançando mão de 

uma história universal para o ocidente cristão, ele a faz por meio de características 

que é a do intelectual específico. Pelo viés de sua prática artística, Konstantin 

Christoff se torna um artista específico e não universal.  

Diante disso, é possível articularmos o intelectual específico e o poder 

preconizado por Michel Foucault. Para esse filósofo francês, o poder é uma prática 

social. Assim, o intelectual  possui recursos para desvendar o mundo 

contemporâneo, através da lógica de pensamento. De acordo com a perspectiva 

foucaultiana Para o autor, esse novo tipo de intelectual,  

encontra obstáculos e se expõe a perigos. Perigo de se limitar a lutas 
de conjuntura, a reivindicações setoriais. Risco de se deixar 
manipular por partidos políticos ou por aparelhos sindicais que 
dirigem estas lutas locais. Risco principalmente de não poder 
desenvolver estas lutas pela falta de uma estratégia global e de 
apoios externos. Risco também de não ser seguido ou de o ser 
somente grupos muito limitados (FOUCAULT, 1989, p. 12). 

 

Diante disso, é possível admitir que a prática artística de Konstantin 

Christoff o constitui como um artista específico, sob a ótica foucaultiana, na medida 

em que ele não se prendeu a conceitos preestabelecidos e correu riscos ao expor a 

sua concepção da Via Sacra, que não corresponde ao que tradicionalmente foi feito. 
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Por meio de sua criação imaginativa e transformadora, construiu seu próprio regime 

de verdade. 

A pintura de Christoff pode ser vista como uma estratégia intelectual, para 

mostrar as relações de poder exercidas nas sociedades atuais e como estas são 

articuladas como “verdades”. Ou seja, não é a evocação de uma verdade via pintura 

da Via Sacra por Konstantin Christoff que lhe atribui um poder de artista, mas é o 

exercício de poder operado por ele na sua prática artística, comprometida com 

inúmeras apropriações, que funda uma verdade possível sobre a Via Sacra. Assim, 

o artista constrói uma visualidade que dá visibilidade “de dentro” da própria 

sociedade e da própria Via Sacra e, ao entrecruzar estética e política, define o que 

Rancière (2009, p. 17) chamou de “o lugar e o que está em jogo na política como 

forma de experiência, já que a política ocupa-se do que se vê e do que se pode dizer 

sobre o que é visto." 

 Analisando a tela “A Traição – Homenagem a Leonardo” (Figura 31), o 

espectador se depara com os Cegos de Brueghel. É uma pintura que tem como 

suporte uma tela no formato de um homem com uma proeminente barriga, cuja 

cabeça é uma apropriação do autorretrato de Leonardo da Vinci. 
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Figura 31: CHRISTOFF, Konstantin.  A Traição – Homenagem a Leonardo, a.s.t./m, 280x220 cm, 
1989. 
Fonte: Catálogo da exposição. 

  

Na opinião do crítico de arte Pierre Santos, nessa tela, “o Pai Eterno 

assume a efígie de Da Vinci e, na base, é significativo o conluio entre prelado, militar 

e mulher, assistido por vips” (SANTOS, 1998, p. 09). Ao centro, na parte inferior da 

tela, é possível perceber uma figura de costas, trajando roupa do clero na cor 
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amarela, provavelmente um bispo da Igreja Católica. Esse personagem se comunica 

com outras duas pessoas, sendo que uma delas usa um quepe militar. A cena é 

observada por pessoas trajando roupas nas cores preta, cinza e branca. Finalmente, 

à direita, em vermelho intenso, a imagem de uma figura demoníaca, com grandes 

dentes afiados, semelhantes a um dragão, que solta labaredas e queima pessoas, 

remetendo à ideia do inferno. 

 Nessa pintura de Christoff, é visível também a seriedade com que ironiza 

a sociedade através de sua obra. A apropriação da Parábola dos Cegos aparece na 

parte inferior da pintura, em tamanho pequeno.  Porém, ainda assim, é evidente a 

ideia de indiferença dos personagens diante dos seguintes acontecimentos: a agonia 

de Cristo no Horto das Oliveiras, a súplica de Maria, do conluio e riqueza do clero 

com autoridades militares e pessoas abastadas.  

A indiferença e a cegueira, na opinião de Christoff, são também do pai em 

relação ao filho: “O Filho pede ajuda ao Pai e este, mudo, nada lhe responde [...] 

contudo, não se faça a minha, mas sim, a Tua vontade” (Anexo 04). O sociólogo 

Darcy Ribeiro, amigo de Christoff, comentou a respeito desta obra, ratificando a ideia 

de que a “a traição seria do próprio Pai e não de Judas” (Anexo 04). 

Konstantin Christoff utilizou-se de recursos variados para mostrar e criticar 

os dogmas e a Igreja, apropriando-se da representatividade dos cegos e daqueles 

que dormiam omissos diante da angústia e entrega de Jesus. 

 A reincidência do tema da Parábola dos Cegos reforça na série de 

Konstantin Christoff o desejo de denunciar a indiferença e a cegueira espiritual da 

humanidade.  Cegueira esta que torna os homens escravos da matéria, gerando 

sequelas advindas de determinados atos impensados e inconsequentes. Os vícios 

mundanos, como bebidas e drogas, por exemplo, podem gerar consequências e 

muitos malefícios para o corpo e para a saúde, bem como atitudes errôneas, 

mentiras, enganações e ilusões podem levar a caminhos sem volta. A preocupação 

maior deve ser com a evolução espiritual, pois os bens materiais, os valores 

mundanos, como a beleza física, não devem assumir uma importância exagerada. 

No artigo intitulado “O que faz de Bruegel um Bruegel”, disponível na 

página virtual da Revista Artefato Cultural, são tecidas as seguintes considerações a 

respeito da cegueira espiritual representada na arte: 
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Quando a Bíblia fala de cegueira, com frequência não se refere 
apenas aos olhos fechados à visão, mas a um coração e alma 
igualmente fechados. O resultado é a cegueira espiritual que rouba a 
salvação e a vida eterna das pessoas, o que era considerada uma 
condição muito mais séria do que a cegueira da visão. Bruegel 
certamente estava pensando nesse tipo de aflição quando incluiu a 
igreja solidamente construída com seu alto campanário de pedra ao 
fundo do quadro. Ela representa uma espécie de hospital espiritual 
para aqueles que estão cegos diante da fé, da esperança e da 
caridade. Identificada como uma igreja real que ainda está de pé na 
aldeia de Pede Sainte Anne, perto de Bruxelas, ela queria convencer 
os observadores do quadro de Bruegel que a catástrofe dos cegos 
também era real.16

 

 

Ainda de acordo com informações obtidas através do site da revista 

Artefato Cultural, críticos afirmam que existe uma grande possibilidade de o poeta 

francês Charles Baudelaire17 (1821-1867) ter-se inspirado na Parábola dos Cegos 

para escrever seu soneto “Os cegos”. Trata-se de um poema que, assim como o 

quadro de Brueghel, retrata a posição em que se encontram os cegos: 

 
Contempla-os, ó minha alma; eles são pavorosos!  
Iguais aos manequins, grotescos, singulares,  
Sonâmbulos talvez, terríveis se o olhares,  
Lançando não sei onde os globos tenebrosos. 

Suas pupilas, onde ardeu a luz divina,  
Como se olhassem à distância, estão fincadas  
No céu; e não se vê jamais sobre as calçadas  
Se um deles a sonhar sua cabeça inclina. 

Cruzam assim o eterno escuro que os invade,  
Esse irmão do silêncio infinito. Ó cidade!  
Enquanto em torno cantas, ris e uivas ao léu, 

Nos braços de um prazer que tangencia o espasmo,  
Olha! Também me arrasto! E, mais do que eles pasmo,  
Digo: que buscam estes cegos ver no Céu? (BAUDELAIRE, 1985, 
p.343). 

A poesia de Baudelaire trata a respeito da escuridão e da cegueira, 

dialogando, assim, com as pinturas de Brueghel e Christoff analisadas neste estudo. 

                                                           
16Disponível em:<http://www.artefatocultural.com.br/ed1/bruegel.htm> Acessado em 03 de janeiro de 
2014. 

17 Charles-Pierre Baudelaire nasceu em Paris, em 09 de abril de 1821 e morreu nessa mesma cidade, 
em 31 de agosto de 1867. Foi um poeta boêmio  e teórico da arte francesa. É considerado um dos 
precursores do Simbolismo e reconhecido internacionalmente como o fundador da  tradição moderna 
em poesia. Sua obra teórica também influenciou profundamente as artes plásticas do século XIX. 
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Os cegos de Konstantin Christoff estão de costas para a crucificação de Cristo, 

assim com os cegos de Brueghel estão de costas para a solitária Igreja, incluída 

pelo pintor no fundo da tela. O significado, portanto, é o mesmo: estão cegos diante 

da fé, que priva a humanidade da salvação.  No verso “Cruzam assim o eterno 

escuro que os invade”, Baudelaire alude a uma escuridão interior, que não é a 

ausência de luz, mas uma cegueira presente no espírito que se nega a ver a luz, na 

medida em que se ignora Jesus Cristo, símbolo da salvação. 

Existe, portanto, uma intertextualidade entre Raul Seixas, Baudelaire e 

interpretação de Brueghel e Christoff. A incerteza de um ponto de chegada, 

apontada por Seixas no verso “Se há tantos caminhos na vida”, nos remete a 

mesma ideia de Baudelaire, quando interpela a respeito do “que buscam estes 

cegos ver no Céu?”.  Assim também percebemos no espaço pictórico de Christoff e 

de Brueghel, a imprecisão de um caminho a ser seguido, de que muitas vezes o 

caminho tomado nem sempre é o correto.  

Esse também é o sentido da pintura de Brueghel apropriada por Christoff, 

que conduz o espectador a perceber a cegueira com que cada ser humano caminha 

na vida, muitas vezes seguindo as convicções de outras pessoas, sem lutar para 

encontrar seu próprio caminho. Em consequência disso, seu percurso é permeado 

por constantes tropeços e ambiguidades. Nesse sentido, Konstantin Christoff 

desconstrói o regime de verdade do discurso cristão e, em seguida, remonta-o sob 

novos sentidos. Não há salvação, não há pacto entre os fiéis e Cristo. Konstantin 

traça um paralelo entre a razão e a ignorância, pecado e salvação, mediados pelo 

poder do cristianismo, que impõe uma “obrigação de verdade” (FOUCAULT, 1994, 

p.171).  

Ao estabelecer meios pelos quais sua pintura pode ser percebida e 

pensada como arte e como forma de “inscrição do sentido da comunidade” 

(RANCIÈRE, 2009, p. 18), a prática artística operada por Konstantin Christoff perfaz 

uma ação política pautada numa ácida crítica aos poderes político, econômico e 

religioso.  

A dimensão religiosa é, certamente, uma das mais escarnecidas por 

Christoff, haja vista que o artista zomba das condutas promovidas pela Igreja 

Católica, denominada por Foucault como poder pastoral. Nas pinturas de Christoff, o 

teor crítico encontra-se evidente, na medida em que o artista expõe ao espectador 

personagens livres e, contraditoriamente, reféns das mais diversas situações, como 
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é o caso dos cegos que viram as costas para o próprio Jesus Cristo na agonia de 

sua crucificação. 

Candiotto (2010), ao analisar a abordagem foucaultiana sobre o 

conhecimento de governo pastoral, afirma que esse poder provém do oriente 

mediterrâneo: 

Dos egípcios, sírios e mesopotâmios. Nessas culturas, porém, nem 
sempre ela possui significado religioso. Caso diferente é o governo 
pastoral observado entre os hebreus, marcado pela relação única na 
qual Deus conduz seu povo. Sendo Deus o verdadeiro pastor, 
somente ele exerce perfeitamente seu governo sobre o povo. O guia 
humano é apenas intermediário do pastoreio de Deus sobre o povo. 
À diferença da tecnologia do governo da pastoral cristã, a religião 
judaica não se institucionaliza com a igreja (CANDIOTTO, 2010, p. 
100). 

 
  Com base no pensamento de Foucault, no poder pastoral, Deus é o 

verdadeiro pastor de seu povo, sendo mediado por guias humanos. Nessa 

perspectiva, o poder pastoral é um conceito sobre o poder em sua dimensão micro, 

com enfoque no indivíduo, e na dimensão macro, com foco no controle da multidão, 

da população. Correspondia a uma forma de relação e exercício de poder vigente na 

Igreja Católica nos tempos passados. É possível perceber os sentidos críticos 

direcionados por Konstantin Christoff a esse poder, quando esse artista se apropria 

da visualidade da Via Sacra e produz imagens que suscitam no observador as 

falências da humanidade guiada por Deus, pelos padres, pelo Estado. No contexto 

da época, esta cegueira metafórica estava relacionada às questões morais e 

religiosas, que conduziam à miséria da vida mundana.  

 O pode pastoral implica, ao mesmo tempo, “uma relação individual e total 

com o rebanho, em cuidá-lo em conjunto sem descuidar como o que se passa com 

cada um de seus componentes” (CANDIOTTO, 2012, p.130). Na concepção desse 

autor, o poder pastoral é uma arte de guiar rebanhos.  Também pode sua 

abrangência ser estendida para o sentido político, sobre a arte de articular as 

relações e saberes que constituem a sociedade.  O poder pastoral dedica especial 

atenção aos atos, aos comportamentos, fazendo com que cada membro de seu 

rebanho passe a observar aquilo que faz, a voltar um olhar sobre si, a examinar a si 

mesmo, suas ações, pensamentos e vontades, atitudes que farão com que cada 

componente do rebanho possa se avaliar e assumir a responsabilidade pelos 

descaminhos ou pelo sucesso de todo o rebanho. 
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 Konstantin Christoff critica também as condutas da classe política. Nesse 

sentido, é importante salientar que essa proposta de analisar a obra Via Sacra por 

meio das interfaces entre estética e política corresponde a uma estratégia, no 

sentido de recusar verdades ou sujeitos e espectadores prontos e acabados e 

explorar os processos de subjetivação e as possíveis leituras a serem feitas sobre a 

tradicional narrativa bíblica, reelaborada por Konstantin Christoff. Exemplo disso, é a 

cena “em que Cristo sofre e morre diante de nossos olhos” (CHRISTOFF, In.: 

Catalogo,1994, p.24), como se fosse um fato atual, similar às vidas que são ceifadas 

cotidianamente nas grandes cidades brasileiras, diante da indiferença da população 

que segue apressadamente sua rotina. 

 A respeito da obra Via Sacra, de Konstantin Christoff, o crítico Pierre 

Santos comenta: 

 
Não nos iludamos. Este caldeirão de imagens contundentes, onde o 
artista pôs a fervilhar as virtudes e os vícios do homem hodierno, 
nada ou muito pouco tem a ver com a litúrgica Via-crucis, assim, 
exaustivamente tratada por uma multidão de artistas desde a Idade 
Média. Trata-se antes de um divertido libelo acusatório, tecido em 
símbolos plásticos, das falhas humanas no mundo de hoje, fazendo 
pairar sobre nossas cabeças a luz da virtude, da dignidade, da 
honradez, simbolizada – aí sim – pela Via crucis continente de todos 
os princípios pelos quais Cristo se deixou imolar e dos quais ainda 
hoje somos tão carentes! (SANTOS, 1994, p.26). 
 

Alicerçado nessa perspectiva, Knispel (2013) também se utiliza desta 

parábola de Brueghel como estratégia para explicar a cegueira da população diante 

dos atuais movimentos de reivindicação, apontando a “semelhança dessa imagem à 

nossa cegueira nas ruas e praças aqui do Brasil, como os tsunamis das multidões 

nas ruas e praças do Egito”... (2013, p. 196). Pensamos que não é somente uma 

crítica aos movimentos de reivindicação, mas é também uma forma de criticar as 

lideranças, principalmente políticas e religiosas. 

A pintura de Konstantin Christoff é repleta de estratégias visuais irônicas, 

teatralizadas, politizadas e que parodiam e transfiguram os personagens e os 

sentidos partilhados pela comunidade cristã ocidental. Suas imagens são 

estereotipadas e, ao se aproximarem de um repertório já constituído, se distanciam 

e expressam condições de inquietação e desconcerto a qualquer um que as 

observa. Sua prática artística, atravessada pelo entrecruzamento da estética e da 

política, empreende uma partilha do sensível, ao constituir um mundo perceptível, 
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comum à Via Sacra, com as cenas e personagens pertencentes ao repertório cristão 

ocidental, dentro de recortes sob os quais uns e outros tomam parte nessa partilha 

(RANCIÈRE, 2009). Sua estética é, portanto, subvertida pela sua política, no mesmo 

movimento em que sua política é construída sob uma estética crítica ao cânone 

estabelecido à Via Sacra. Podemos identificar, assim, um entrecruzamento da 

estética e da política, revelando a indiferença das pessoas diante de acontecimentos 

e situações importantes e sugerindo a cegueira da sociedade, diante não somente 

do sacrifício de Jesus, mas também em relação aos próprios rumos políticos da 

nação. 

A variação da visibilidade dada aos personagens indica-nos o 

funcionamento dos sentidos, as participações, os recortes e as intervenções 

políticas imprimidas pelo artista em suas práticas artísticas. Cristo morto na cruz 

ocupa um lugar central, mas visualmente menor que as figuras que ocupam o 

espaço inferior da tela, em tamanho maior (rei, militar, prostituta, executivo, cardeal, 

coringa). Estabelece, portanto, uma relação entre profano e sagrado, olhar e 

cegueira. Na pintura de Konstantin Christoff, é possível perceber os mundos material 

e espiritual, abordados num mesmo espaço, mas ao mesmo tempo separados em 

lados opostos. Na parte superior, Cristo representa a salvação e o domínio celestial; 

na parte inferior, a dimensão mundana e o pecado. Assim, a obra Via Sacra de 

Konstantin Christoff não é ancorada no princípio do “ou, ou”, mas do “e, e”, haja vista 

que é ao mesmo tempo religiosa e profana, comum e partilhada. 

Konstantin Christoff mistura o pagão e o sagrado num mesmo espaço. 

 Nesse universo pictórico, o artista está sempre atento à materialidade do mundo, ao 

descuido das pessoas com relação aos seus atos ao ponto de cometer 

transgressões. Focaliza a valorização das coisas do mundo, do status, dos grandes 

cargos executivos, do abuso de poder da Igreja e de seus dirigentes, da prostituição 

indiscriminada em detrimento dos valores morais.  

Ao estabelecer uma comparação entre as obras de Bosch e de Konstantin 

Christoff, no que concerne à técnica e à visualidade, nota-se que as duas são 

marcadas historicamente pelas suas especificidades. No processo de composição 

artística, enquanto o primeiro tenta interpretar o fato acontecido e descrito, o 

segundo se utiliza do tema, que possui um forte apelo emocional, para criticar e 

colocar em xeque os valores morais da sociedade contemporânea consumista, que 

visa somente ao status e ao bem-estar individual. 
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Novamente, podemos notar o passado e o presente apresentados lado a 

lado. Christoff não se prende ao acontecimento em seu tempo histórico, mas se 

apropria da Via Sacra com a finalidade de discutir temas atuais e relevantes. São 

imagens contundentes, por meio das quais o artista expõe os vícios e as virtudes da 

humanidade. Dentre os sentidos mobilizados em sua obra, destaca-se a crítica ao 

mundo contemporâneo, com muita irreverência e com extraordinária técnica do 

desenho de humor. Sua visualidade executa uma dança da temporalidade, gerando 

um trânsito infindável entre o seu presente – de onde ele propõe sua problemática, o 

passado e a reinterpretação deste à luz do contexto contemporâneo.  

 Com base nas novas perspectivas sobre a relação entre autor e obra, 

segundo as quais esta é inseparável da prática artística que a constitui, verificamos 

que Konstantin Christoff opera com o mecanismo da apropriação da Via Sacra e, 

dessa forma, subverte-a. Ao manter o nome “Via Sacra”, reforça a ideia de crítica, 

sinalizando para sua irreverente maneira de “representar” e reconstruir o caminho da 

cruz. 

2.2 Entre retratos e autorretratos: o jogo das (in) visibilidades 

  

A autorretratística é uma prática comum na História da Arte. Vários 

artistas lançaram mão deste recurso de se autorretratarem como forma de revelar ao 

espectador como eles se veem.  

 Konstantin Christoff iniciou-se na arte dos autorretratos a partir do ano de 

1982, quando encerrou a sua carreira na medicina.  Boa parte do trabalho dele foi 

dedicada à exploração dos autorretratos, produzidos como recurso que lhe 

possibilitava uma maior liberdade de expressão, pois, segundo ele mesmo assumiu, 

dava-lhe a alternativa de “representar a natureza e os acontecimentos humanos, em 

muitos dos quais a minha figura me parece a melhor forma de expressá-los, porque 

sou eu mesmo que pinto”.  Por meio de seus autorretratos, o artista se sentia mais 

livre para criticar e destacar temas mais polêmicos e tudo aquilo que pretendia 

explorar, visto que, nas palavras dele, “podia dar mais agressividade à situação que 

quero transmitir” (JORNAL ESTADO de MINAS, 1986, p. 8). É como se, ao colocar a 

sua imagem, desviasse a atenção do espectador da denúncia ou crítica revelada, da 

ironia e do humor. Estrategicamente, este recurso dava ao artista a liberdade de 

transitar por temas hostis sem ser reprovado, ironizando a sociedade através de sua 
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imagem. Para Alberto Beuttenmüller (1986) Konstantin Christoff se autorretrata 

como integrante de uma cena:  

[...] está ali na tela como observador de fato e, ao mesmo tempo, 
presença irônica e mordaz do que pensa acerca do fato observado. 
Por isso mesmo, Konstantin realiza uma pintura que é anti-narcisista, 
espécie de autocrítica social a partir de si próprio. É a sociedade que 
ele quer retratar e ironizar, através de sua imagem, às vezes 
grotesca, às vezes caricata, às vezes, ainda, dramática. Sua pintura 
é a exorcização dos seus duendes interiores e libertação de seu Ego. 
(BEUTTENMÜLLER, 1986, s/p). 

 
 Para Christoff, o recurso de autorretrato possibilita tecer uma crítica 

social, tendo como ponto de partida a sua própria figura.  Para ele, era uma maneira 

de externar, através de sua imagem, a sua percepção da sociedade. Christoff 

acreditava que o autorretrato lhe conferia uma maior liberdade expressiva, porque 

ao utilizar a sua própria imagem teria mais autonomia para tratar com mais humor e 

agressividade as relações interpessoais. 

 Diante disso, pensamos que, por meio de seus autorretratos, Konstantin 

se desnudou diante do espectador, revelando de maneira bastante lúdica sua vida 

privada, seus dogmas religiosos, sua filosofia e ideais políticos. 

Para o crítico de arte Ângelo Oswaldo, a obra de Konstantin Christoff 

constitui uma crítica social que coloca o espectador dentro de seus quadros “como 

se nossos sonhos se integrassem aos do artista e estivéssemos ali estampados, 

acompanhando o desfile das legiões que atravessam nossa memória...” 

(OSWALDO, 1986, s/p). 

 De acordo com a autora Elvira Christoff (2008), o termo autorretrato foi 

utilizado na História da Arte para se referir à forma de o artista retratar a si próprio. 

Geralmente, nesse tipo de pintura, a imagem do artista costuma ser a única na tela. 

Segundo essa autora, a partir do século XX, “os autorretratos de alguns artistas 

figuram destes cânones como: Pablo Picasso (1881-1973), Mariano Marini (1901-

1980), David Rochney (1937-), Matia Moreni (1920-1999) e Frida Kallo (1907-1954)” 

(CHISTOFF, 2008, p.43).  

Elvira Christoff (2008) afirma, ainda, que nos autorretratos de Konstantin 

Christoff, o artista “não se retrata, e sim usa a sua figura apenas como um 

testemunho das cenas ali retratadas” (CHISTOFF, 2008, p. 43). 
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A Via Sacra também é palco de seus autorretratos. Na Figura 32, 

podemos contemplar a imagem do pintor na tela que representa a V estação – 

“Jesus Carrega a Cruz – Homenagem a Bosch e Aleijadinho”, a.s.t/m, 200 x 200 cm, 

produzida em 1989.  

 
Figura 32- CHRISTOFF, Konstantin. Jesus Carrega a Cruz – Homenagem a Bosch e Aleijadinho, 
a.s.t./m, 200x200 cm, 1989. 
Fonte: Catálogo da Exposição. 

 
Konstantin se apropria, hibridiza e transforma os sentidos da Via Sacra. A 

obra de Bosch é ressignificada por Christoff, que transforma os personagens em 
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atores dos dias atuais, constituindo uma abordagem própria, na qual os fatos sociais 

e políticos que o cercam vão sendo apropriados e incorporados nas suas pinturas.  

O espaço imagético é disposto como se fosse uma transmissão de um 

canal de televisão. Podemos visualizar, na Figura 32, na parte superior da tela, a 

imagem caricaturada do jornalista Cid Moreira, com os braços apoiados na cruz, 

colhendo a opinião das pessoas. Observa-se, também, o autorretrato de Konstantin 

Christoff, que se insere na pintura como testemunha dos acontecimentos atuais. 

Nessa mesma tela, nota-se que ninguém volta suas atenções para Jesus 

carregando a sua cruz.  

Ao se inserir nesta obra, Christoff se coloca como espelho, sugerindo uma 

correlação com a leitura de Foucault sobre o quadro Las Meninas, de Velásquez, 

quando aquele analisava o autorretrato do pintor renascentista. Segundo Foucault, 

"olhamos um quadro de onde um pintor, por sua vez, nos contempla” (FOUCAULT, 

1999, p.5). Estaria Konstantin Christoff nos contemplando, ironizando-nos, rindo de 

nós? A noção de espelho vai ao encontro da concepção de representação e o seu 

reflexo ancorado no paradigma da mimese. Christoff, ao que nos parece, se auto-

representa fora desta abordagem em busca da fidelidade, mas o seu próprio 

autorretrato é caricaturado. Ao analisar a cena de dentro da pintura, o pintor passa 

do espaço de espectador para o local de onde se olha, no fundo do quadro. 

Em sua tela, Christoff agita e inquieta os fantasmas e dogmas do 

cristianismo, rompe com a linearidade da história, permitindo que a expressão se 

sobreponha à informação. O artista mostra uma nova realidade, na medida em que 

metamorfoseia modelos clássicos de representação. Somos então forçados a olhar 

a realidade com os olhos do artista. 

Na Figura 33, destacamos a obra escultórica de Antônio Francisco Lisboa 

(1738-1814), artista do Barroco Brasileiro, conhecido como Aleijadinho, importante 

escultor, entalhador e arquiteto do Período Colonial, cuja obra foi apropriada por 

Christoff para compor seu espaço pictórico. 
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Figura 33: ALEIJADINHO. Carregamento da Cruz (Escultura em Madeira) Santuário de Bom Jesus de 
Matosinhos em Congonhas-MG.  
Fonte:<http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/05/31/1027491/conheca-escultura-do-
carregamento-da-cruz-aleijadinho.html>. Acesso em 28 jan. 2014. 

 

  A imagem da escultura de Aleijadinho é disposta no centro da tela de 

Christoff, através da técnica de colagem, cercada de outros personagens, como o 

jornalista, o guarda, o autorretrato do pintor, entre outros.  A figura de Jesus 

carregando sua cruz é relativamente menor que a maioria das outras imagens da 

pintura. Porém, o fato Jesus estar no centro não significa que assuma mais 

importância, haja vista que Konstantin Christoff, nessa obra, distorce as noções de 

centro e periferia. Nesse sentido, de acordo com Arnhein (1990), verifica-se a 

centricidade dando ênfase ao poder e importância do tema, independente de sua 

figuração em tamanho menor.  A apresentação de Cristo em tamanho menor reforça 

a indiferença das pessoas a sua volta, uma vez que os problemas mundanos 

parecem receber mais atenção dos espectadores do que o sofrimento de Cristo. 

Christoff ainda se autorretrata na tela “Julgamento – Homenagem a 

Dürer”, apresentada na Figura 34.  
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Figura 34: CHRISTOFF, Konstantin. Julgamento – Homenagem a Dürer, a.s.t./m, 350x250 cm, 1989. 
Fonte: Catálogo da Exposição. 
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O Jesus Cristo de Christoff é uma apropriação do autorretrato do artista 
18Albrecht Dürer (1471-1528), pintor alemão, precursor do Renascimento nos países 

baixos (hoje Holanda e Bélgica).  

De acordo com Konstantin Christoff, o autorretrato de Dürer foi usado 

para representar Jesus, porque sempre idealizou tal representação em virtude da 

associação estabelecida entre a figura clássica de Cristo e a aparência do pintor 

alemão. Este autorretrato é provavelmente o mais famoso de todos, no qual 

realmente Dürer se retratou à imagem e semelhança de Cristo (Anexo 04).  

      A apropriação foi efetivada a partir do rosto, compondo um Cristo “de 

tênis, jeans e camiseta” (Anexo 04). A figura de Jesus Cristo está centralizada, 

cercado de vários personagens, como se estivesse sendo julgado em nossos dias.  

O pintor se insere nesta tela e, em depoimento, ratificou essa informação, ao dizer: 

“vários amigos meus e eu, inclusive, estamos nesta cena” (Anexo 04). De acordo 

com o pintor, as imagens desses amigos, “estavam reservadas para a cena da 

Ascenção que, afinal, resultou sem figuras” (Anexo 04).  Assim, ao alterar o seu 

planejamento inicial, Konstantin Christoff mostra Jesus Cristo sendo julgado nos dias 

atuais, diante do próprio artista e de seus amigos. É o retrato da omissão. Todos se 

omitem diante do acontecimento, são meros expectadores da cena, alguns olham, 

outros apontam, uns tapam a boca como que admirados, tantos outros viram as 

costas, porém nenhum se manifesta de modo mais veemente no sentido de impedir 

o julgamento injusto. 

   Nesta pintura exposta na Figura 34, o Cristo que se apresenta para ser 

julgado diante de Pilatos é um jovem hippie de calças jeans. A temporalidade da 

obra é alterada. Nesta cena, Konstantin Christoff manifestou sua intenção em 

evidenciar a omissão, conforme expôs: “Em determinados momentos ou situações, a 

maioria das pessoas se omite e uma minoria unida e determinada torna-se poderosa 

e muda o rumo dos acontecimentos” (Anexo 04). 

Analisando as imagens da pintura, notamos que existe uma incoerência 

com relação a esta fala, pois, na nossa perspectiva, não existe uma minoria “unida e 

determinada” a mudar o acontecimento, uma vez que Jesus Cristo encontra-se 

                                                           
18   Albrecht Dürer: Famoso pintor alemão da época renascentista. Nascido em 1471. Ele dominava 
todas as técnicas, entrando para a história como pintor, desenhista e mestre da gravura em madeira 
e metal, além de matemático e teórico de arte. Provavelmente, o mais famoso artista do 
Renascimento nórdico, tendo influenciado artistas do século XVI no seu país e nos Países Baixos. 
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isolado no centro, enquanto os demais personagens apontam, discutem, ignoram, 

mas sem nenhuma atitude concreta de mudança.  

Observando as figuras que rodeiam a imagem de Cristo, podemos 

reconhecer pessoas da sociedade montes-clarense, como o autorretrato do próprio 

artista, de sua esposa Yeede, além do sociólogo Darcy Ribeiro, entre outros. Na 

tela, ainda são representadas pessoas comuns e anônimas, que também rodeiam a 

figura de Cristo, como uma criança que chupa picolé, um casal que toma Coca-Cola 

de canudinho na garrafa, um cego, um homem que enfia o dedo no nariz, outra 

figura que segura uma bola, uma mulher que chora compulsivamente de boca 

extremamente aberta, um policial que está de costas para Cristo, anjos de asas 

coloridas e diversas pessoas que apontam o dedo para Jesus. Christoff destaca a 

omissão das pessoas que rodeiam Cristo, sem de manifestarem. 

 A tela “Julgamento – Homenagem a Dürer” estabelece um diálogo com o 

evangelho, conforme se observa em Lucas 23: 13-24: 

 

13. Pilatos convocou então os príncipes dos sacerdotes, os magistrados e o 
povo, e disse-lhes: 14. Apresentastes-me este homem como agitador do 
povo, mas, interrogando-o eu diante de vós, não o achei culpado de 
nenhum dos crimes de que o acusais. 15. Nem tampouco Herodes, pois no-
lo devolveu. Portanto, ele nada fez que mereça a morte. 16. Por isso, soltá-
lo-ei depois de o castigar. 17. Acontecia que em cada festa ele era obrigado 
a soltar-lhes um preso. 18. Todo o povo gritou a uma voz: À morte com 
este, e solta-nos Barrabás. 19. (Este homem fora lançado ao cárcere devido 
a uma revolta levantada na cidade, por causa de um homicídio.) 20. Pilatos, 
porém, querendo soltar Jesus, falou-lhes de novo, 21. Mas eles 
vociferavam: Crucifica-o! Crucifica-o! 22. Pela terceira vez, Pilatos ainda 
interveio: Mas que mal fez ele, então? Não achei nele nada que mereça a 
morte; irei, portanto, castigá-lo e, depois, o soltarei. 23. Mas eles instavam, 
reclamando em altas vozes que fosse crucificado, e os seus clamores 
recrudesciam. 24. Pilatos pronunciou então a sentença que lhes satisfazia o 
desejo. 

  

 Jesus Cristo fora acusado de ser um agitador e, naquele tempo, existia 

uma tradição judaica que permitia ao povo libertar um dos prisioneiros. Dessa forma, 

foi solicitada a libertação de Jesus, mas a aclamação popular foi no sentido de 

condená-lo e libertar Barrabás19, preso por homicídio. O sentido presente neste 

                                                           
19

 Barrabás nasceu na cidade de Jopa, ao sul da Judeia. Tinha a profissão de remador de botes e foi 
contemporâneo de Jesus Cristo. É um personagem citado no Novo Testamento, no episódio do 
julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos. Era integrante de um partido judeu que lutava contra a 
dominação romana, denominado zelote. Seu grupo agia através de ataques às legiões como meio de 
fustigar as forças invasoras dominantes. Foi preso após um ataque a um grupo de soldados romanos 
na cidade de Cafarnaum, onde possivelmente um soldado foi morto. «E havia um chamado Barrabás, 
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acontecimento é da inversão de valores, na medida em que contempla a ostentação 

do poder e a omissão, representado por Pilatos, que continua presente hoje, a todo 

instante, por cada um de nós. Por vezes, o nosso arbítrio poderá condenar 

injustamente. Jesus Cristo, um homem de eminente nobreza, foi trocado por 

Barrabás, um subversivo, e carregou uma cruz alheia. 

 Na tela de Konstantin Christoff, na parte superior à esquerda, apresenta-

se uma coluna grega com uma almofada vermelha, de onde vislumbramos duas 

imagens invertidas, também em tonalidade vermelha. Uma das mãos aponta com o 

dedo indicador para Jesus e a outra direciona para o prisioneiro Barrabás. O 

desenho de Cristo aparece centralizado e em tamanho maior que os demais, sua 

imagem está com a fisionomia tranquila e não apresenta sinais de perturbação 

diante dos inúmeros olhares, dos dedos apontados, somente as algemas sinalizam 

que é prisioneiro.  A imagem do prisioneiro Barrabás se encontra em último plano, 

cercado pelos soldados e tem fisionomia desesperada e suplicante, conforme se 

visualiza no detalhamento da Figura 35. 

 

 

Figura 35. CHRISTOFF, Konstantin. Detalhe da pintura “Julgamento – Homenagem a Dürer”, a.s.t./m, 
350 x 250 cm, 1989.  
Fonte: Catálogo da Exposição. 
 

                                                                                                                                                                                     

que, preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte.» (Marcos 15:7). Foi 
condenado à morte, tido como ladrão e assassino. 
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 Podemos perceber, aqui, relações de forças e hierarquias.  

Contrariamente à pintura “A Morte na cruz – Homenagem a Brueghel”, na qual o 

Cristo aparece em tamanho reduzido, na tela “Julgamento – Homenagem a Dürer”, 

Christoff faz o oposto, ou seja, a imagem de Jesus Cristo sendo julgado 

injustamente ocupa toda a extensão vertical da tela, ao passo que a figura de 

Barrabás, o verdadeiro criminoso, é apresentada em tamanho reduzido.  Estabelece-

se, assim, uma contradição, em que o inocente é condenado e o culpado é liberto. 

Konstantin Christoff enfatiza as injustiças cometidas pela humanidade, por meio de 

julgamentos, por vezes, incoerentes.  O povo em volta de Jesus Cristo olha, admira, 

discute, mas nada faz para impedir tal condenação. Na perspectiva do pintor, Cristo 

está sendo julgado nos dias atuais, pela nossa própria sociedade.  

A apropriação do autorretrato de Dürer reforça a hipótese de que 

Konstantin Christoff pretendeu mundanizar a sua Via Sacra. Este autorretrato foi 

apropriado também na tela intitulada “A Tortura”, Figuras 36 e 37: 

 

 

Figura 36: CHRISTOFF, Konstantin.  “A Tortura”, a.s.t/m, 270 x 320 cm, 1990.  
Fonte: Catálogo da Exposição. 
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Nessa tela, a imagem de Cristo, também representada pelo autorretrato 

de Dürer, aparece refletida na “pupila de seu torturador, que tem seu rosto recortado 

em pontas, numa alusão à coroa de espinhos, colocada na cabeça de Cristo” 

(SACRAMENTO, 1998, p.12).   

Ainda de acordo com Sacramento (1998, p. 12), na visão do pintor, o 

papel do torturador é a exteriorização “universal do indivíduo que executa este ofício 

em qualquer época, lugar e situação...” 

 

 
Figura 37: CHRISTOFF, Konstantin.  Detalhe de “A Tortura”, a.s.t/m, 270 x 320 cm, 1990.  
Fonte: Catálogo da Exposição. 
 
 O próprio suporte da pintura é utilizado por Christoff para mostrar a 

hostilidade da coroa de espinhos cravada na cabeça de Cristo. Trata-se de uma 

pintura em que os tons escuros do fundo contrastam com a imagem enfurecida do 

torturador, que tem o rosto contraído e irado.  Christoff mostra toda a selvageria da 

cena, por meio do semblante, mais especificamente do olhar, que reflete a imagem 

de Jesus Cristo na pupila do torturador de cenho franzido. 

 A coroação de espinhos é o passo seguinte após a condenação de Jesus 

Cristo à morte na cruz. Para Hall (1987), no evangelho de Marcos, consta que os 

soldados aos quais Jesus foi confiado levaram-no ao interior do palácio de Pilatos 

“... e  o vestiram de púrpura e nele colocaram uma coroa de espinhos que haviam 

torcido e começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos judeus”! 20 Essa foi, portanto, mais 

uma maneira de torturá-lo. Diferentemente das representações da crucificação, nas 

                                                           
20 “lo vistieron de púrpura y le pusieran uma corona de espino, que habían trenzado, y  comenzaran a 
hacerle el saludo: ‘Salud, rey de los Judíos’ 
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quais Cristo aparece com a coroa de espinhos, Christoff enfatiza a figura do 

torturador, a agressividade estampada na sua face. 

Para Belting (2011), baseado em uma passagem do Gênesis, 

 
...o homem foi ‘criado à imagem de Deus’, podendo entender-se por 
isto que o seu rosto reproduzia a ‘semelhança’ com a ‘imagem de 
Deus’. Dürer conhecia decerto a imagem de seu rosto reproduzida 
mecanicamente num espelho, mas remetia, ao mesmo tempo, o 
observador para o espelho simbólico de Deus. Esta referência era, 
por seu turno, legitimada pela doutrina do Corpus Christi. No acto de 
sua encarnação, Deus assumiu um rosto humano e nele manifestou 
o que se deveria entender por ‘imagem de Deus’(BELTING, 2011, p. 
124). 

  
 

Belting (2011) argumenta que Dürer, de modo persuasivo, traslada o seu 

rosto para a pintura. Esse artista consegue transpor a imagem de Deus para os 

traços de seu próprio rosto, independente da semelhança física. Nesse sentido, 

“Dürer pinta uma imagem da sua face que, por sua vez, foi criada à imagem (in 

imaginem) de Deus. O artista reproduz o seu rosto como se planejasse captá-lo no 

espelho de Deus” (BELTING, 2011, p. 125).  

A semelhança com a imagem de Cristo não é uma atitude de vaidade de 

Dürer; ao contrário, revela um ato de humildade, pois o olhar não se direciona aos 

espectadores, mas magnetiza sobre si o olhar do seu criador. Neste retrato singular, 

o artista transforma o seu rosto como se fosse uma máscara de Deus; em nenhum 

momento Dürer teve a pretensão de se autorretratar com a imagem de Deus 

(BELTING, 2011).  

Na tela “A traição – Homenagem a Leonardo”, apresentada na figura 39, 

Konstantin Christoff se apropria de um autorretrato de Leonardo da Vinci (Figura 38), 

um artista consagrado da Renascença. 

 
Figura 38: DA VINCI, Leonardo – Detalhe Autorretrato, 1512, Sanguínea, 33 x 21 cm.  
Fonte: Pinto, Meireles e Cambotas, 2001, p. 504. 
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Figura 39: CHRISTOFF, Konstantin.  Detalhe - A Traição - Homenagem a Leonardo, a.s.t./m, 
280x220 cm, 1989.  
Fonte: Catálogo da Exposição. 
 

Na Figura 39, observamos uma apropriação do autorretrato de Leonardo 

Da Vinci, personificando a imagem de Deus. Konstantin Christoff se apropria da 

imagem deste mestre da pintura renascentista, fazendo uma alusão à genialidade 

criativa do pintor e estabelecendo uma aproximação deste com a imagem de Deus. 

Em seu depoimento (Anexo 04), Christoff esclarece que: 

Fiz a apropriação do autorretrato de Leonardo. Ele é Deus. De certa 
maneira, como mentor onipotente e detentor de todo o conhecimento 
humano de sua época e de múltiplas habilidades e prestígio ímpar, 
ele sempre será grandioso e presente como um deus. Coloquei-lhe 
uma lágrima na face.   
 

 Na Figura 38, visualizamos o autorretrato mais conhecido de Leonardo Da 

Vinci, pois corresponde com maior fidelidade às descrições do artista, feitas por seus 

contemporâneos: “... seu rosto expressivo, seus olhos límpidos, seu olhar intenso e 

profundo, seus modos refinados e ao mesmo tempo dotados de doçura e majestade” 
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(COLEÇÃO DE ARTE, Leonardo da Vinci, 1997, p.7). A partir dessa e de outras 

descrições similares, supomos que a imagem apresentada na Figura 38 seja a que 

melhor representa Leonardo da Vinci, justificando assim a apropriação de Christoff 

para homenagear o artista, estabelecendo uma correlação entre a genialidade deste 

e a imagem de Deus. 

Nesta apropriação, a imagem de Leonardo da Vinci representa Deus. 

Para que possamos compreender melhor esse recurso, torna-se oportuno refletir 

sobre a idade da representação. Segundo o filósofo Michel Foucault (1999), na obra 

“As palavras e as coisas”, a representação é, inicialmente, uma revelação que, 

pouco a pouco, ganha lucidez ascendente. Isso ocorre porque “sob sua forma 

primeira, quando foi dada aos homens pelo próprio Deus, a linguagem era um signo 

das coisas absolutamente certo e transparente, porque se lhes assemelhava” 

(FOUCAULT, 1999, p. 49).  Porém, com a queda da Torre de Babel, quando Deus 

cria e diversifica os idiomas, toda esta evidência e semelhança da nominação sobre 

a coisa tem o seu fim, deixando de existir a relação direta dos diversos nomes pelos 

quais é caracterizada. A linguagem continua sendo o local onde o que é real se 

enuncia. Logo, “é por isso que todas as linguagens do mundo, tal como foi possível 

conhecê-las graças a essa conquista, forma, em conjunto, a imagem da verdade” 

(FOUCAULT, 1999, p. 50).   

 Ao se apropriar do autorretrato de Leonardo Da Vinci, estabelecendo uma 

correlação desse pintor com a imagem de Deus, Christoff ressalta a genialidade e as 

múltiplas habilidades desse gênio da pintura. Ao acrescentar uma lágrima à imagem, 

sugere que Deus chora pela humanidade e por toda a sua cegueira espiritual. O Pai 

se compadece dos homens ao enviar Jesus Cristo para salvá-los. Contudo, em 

virtude da cegueira espiritual do ser humano, Jesus é condenado, sacrificado e 

morto.   

 Konstantin Christoff não se apropria somente de imagens da pintura 

clássica. Exemplo disso é a tela intitulada “Verônica enxuga o rosto de Jesus”, 

apresentada na Figura 38, da qual o artista se apropria e transforma a imagem de 

Marilyn Monroe (1926-1962), ícone do cinema norte-americano, atriz, modelo e 

cantora, representando-a na imagem de 21Verônica. 

                                                           
21 Santa Verônica ou Berenice, foi uma mulher piedosa de Jerusalém que, comovida com o 
sofrimento de Jesus ao carregar a cruz até o Gólgota, deu-lhe seu véu para que ele pudesse limpar 
seu rosto. Jesus aceitou a oferta e, após utilizá-lo, devolveu-o à Verônica. E então, a imagem de seu 
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Figura 38: CHRISTOFF, Konstantin. “Verônica enxuga o rosto de Jesus” a.s.t./m, 300 x 250 cm, 1990.  
Fonte: Catálogo da Exposição, p. 29. 
  

                                                                                                                                                                                     

rosto estava milagrosamente impresso nele. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Ver%C3%B4nica. Acessado em 18 Abr.2014> 
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 Marilyn Monroe22 encarna uma harpia, controvertida figura da mitologia, 

“com uma bela cabeça de mulher e corpo de abutre, caracterizada por avidez 

insaciável e maléficos dejetos” (Anexo 04). A figura ostenta um lenço-dólar, sendo 

que, na cédula, insere-se a imagem de Jesus Cristo com a coroa de espinhos. 

 Christoff se apropria de uma imagem popular e bastante conhecida. A 

figura da jovem e sexy Marilyn Monroe foi vastamente utilizada pelo pintor norte-

americano Andy Warhol23 (1928-1987), integrante do movimento Pop Arte.  Segundo 

McCarthy (2002, p. 41), este tipo de manifestação artística “... participava 

voluntariamente de um mundo obcecado pela roda da fortuna e revelava exatamente 

o modo difuso como o mercado ditava a fama.” A atriz personificou o glamour 

hollywoodiano na década de 1950. Era uma mulher admiradíssima por sua 

sensualidade e, por isso, brilhou até os 36 anos de idade, quando faleceu.  

 Para Christoff, a tela “Verônica enxuga o rosto de Jesus” propõe uma 

leitura acerca da ilusão com relação à fé e ao sofrimento, frequentes desde o início 

do Cristianismo. Christoff se manifestou a respeito da obra quando declarou que, ao 

observar a pintura em sua totalidade, o espectador se vê atraído por uma “... 

mãozinha roxa dos Cartórios, indicando um texto ao pé da tela” (Anexo 04), 

utilizando-se deste artifício empregado pelo “... arquiteto do túmulo de Napoleão, em 

Paris, e do procedimento de seus visitantes." Para o pintor, este é o ponto de maior 

relevância na tela, pois o espectador, ao abaixar curiosamente para observá-lo, 

“acaba fazendo uma reverência ao poder econômico” (Anexo 04). A pintura reforça, 

assim, alguns sentidos inscritos na crítica dirigida à veneração da cultura norte-

americana, à supervalorização do dólar e do cinema hollywoodiano e seus critérios 

de qualidade. Portanto, são esses os sentidos que emergem e aprecem nesta 

pintura. 

                                                           
22 Marilyn Monroe foi um dos maiores símbolos sexuais do século 20. Seu nome verdadeiro era 
Norma Jeane Mortensen, filha de Gladys Baker, que trabalhava nos estúdios RKO como editora de 
filmes. A estrela, que deixou o mundo aos 36 anos, personificou o glamour hollywoodiano dos anos 
50. Sua aparente vulnerabilidade e inocência, junto com sua inata sensualidade, tornaram-na uma 
das mulheres mais desejadas do século 20. 

23
 Andrew Warhola, mais conhecido como Andy Warhol, foi um importante artista plástico e cineasta 

norte-americano. Nasceu em 6 de agosto de 1928 na cidade de Pittsburgh (Estados Unidos) e 
faleceu na mesma cidade em 22 de fevereiro de 1987. É um dos maiores representantes da Pop Art, 
além de ter ganhado grande destaque no cinema de vanguarda e na literatura. Disponível 

em:<https://www.google.com.br/#q=andy+warhol->. Acessado em 18 abr. 2014. 
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 Na tela “Verônica enxuga o rosto de Jesus”, podem ser identificados 

elementos que apontam para uma leitura crítica acerca da supervalorização da 

cultura do entretenimento e da permissividade em relação ao corpo, aspectos que 

afetam significativamente a sociedade. Na parte inferior dessa pintura, podemos 

observar vários rostos com óculos escuros, numerosos como zumbis, sugerindo a 

cegueira espiritual da sociedade contemporânea. São cegos que se deixam conduzir 

pela mídia e pelo modismo da cultura norte-americana. Existe, portanto, diálogo com 

os cegos de Brueghel, na medida em que se demostra a cegueira com relação aos 

valores espirituais. Além disso, os desejos incontroláveis, representados pela alusão 

ao abutre, que vive de animais em putrefação, denunciam o consumismo insaciável 

e irracional dos dias atuais. 

 A personagem Verônica, da Via Sacra bíblica, que ostenta 

orgulhosamente a imagem de Jesus impressa no lençol que enxugara seu rosto, é 

transformada em Marylin Monroe, que exibe glamourosamente uma nota de dólar. 

Essa imagem revela-nos a degradação moral dos valores humanos hodiernamente, 

visto que é cada vez mais crescente o número de pessoas que negligenciam as 

boas virtudes.  Esse pode ser apontado como um dos argumentos que justificam o 

atual contexto social, no qual a desvalorização ética e moral é frequente, gerando 

omissão diante do respeito aos direitos humanos.  

2.3 Os soldados e as representações do poder na obra “Via Sacra” 

 

 Tal como os cegos que aparecem nas telas da "Via Sacra", a figura do 

soldado é outro elemento se repete na série de pinturas de Christoff, 

especificamente nas telas “A Traição - Homenagem a Leonardo”, “O Julgamento - 

Homenagem a Dürer” e “O Desnudamento - Homenagem a Portinari”. Nessas obras, 

Konstantin Christoff apresenta-nos, por diversas vezes, uma fileira de soldados, 

geralmente trajando fardas azuis e vermelhas, armados e em posição de sentido e 

armados, como se guardassem ou vigiassem algo, conforme demonstram as figuras 

39, 40 e 41: 
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Figura 39: CHRISTOFF, Konstantin. Detalhe de “A Traição – Homenagem a Leonardo”, a.s.t./m, 
280x220 cm, 1989.  
Fonte: Catálogo da Exposição. 
 
 

 
Figura 40: CHRISTOFF, Konstantin. Detalhe de “O Desnudamento- Homenagem a Portinari”, 
a.s.t./m., 200 x 200 cm, executada em 1990.  
Fonte: Catálogo da Exposição. 
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Figura 41: CHRISTOFF, Konstantin.  Detalhe de “O Julgamento – Homenagem a Dürer”, a.s.t./m, 
350x250 cm, 1989.  
Fonte: Catálogo da Exposição. 

 

 Analisando essas pinturas, podemos estabelecer comparações entre os 

sentidos operados por meio das imagens dos cegos e dos soldados. Apesar de não 

serem efetivamente cegos, os soldados seguem algum poder constituído e 

obedecem a ele. De acordo com Michel Foucault (2013), a postura corporal do 

soldado é algo forjado para que se faça a “... máquina de que se precisa” 

(FOUCAULT, 2013, 131). A imagem do soldado deve, acima de tudo, impor a ordem 

e a força, na medida em que o corpo é objeto e alvo do poder. Diferentemente dos 

escravos, que se prestavam ao serviço braçal, brutalizado, os soldados são 

disciplinados a se manterem fiéis à ordem, numa relação de “docilidade-utilidade” 

(FOUCAULT, 2013, 133). 

 Os soldados, representantes da força militar, são pessoas que, voluntária 

ou involuntariamente, são convocadas a guardar, defender, conduzir e estabilizar 

conflitos. Para Foucault (2013), são profissionais que devem ser reconhecidos a 

distância, por evidenciar sinais de bravura e vitalidade.  Assim, cumpre questionar: 

na obra de Konstantin Christoff, os soldados estariam guarnecendo alguma coisa? 

Seriam personagens perdidos e alheios aos acontecimentos, assim com o os 

cegos?   

Pensamos que os soldados representam a força e o poder, mas ao 

mesmo tempo podem estar desempenhando outros papéis. Pela postura desses 

personagens nas referidas telas de Konstantin Christoff, é possível pensar na 

guarnição como elemento representativo da ordem e da disciplina, além de 

simbolizarem, também, atitudes de censura e repressão.   

 Assim como os cegos, percebemos que os soldados estão emocional e 

espiritualmente alheios diante dos acontecimentos expostos no caminho de Jesus 
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até o seu calvário, uma vez que suas atenções se voltam para a manutenção da 

força, da disciplina, da ordem e da censura. 

 A título de contextualização histórica, é importante salientar que a 

indumentária utilizada pelos soldados, no período das grandes guerras lideradas por 

Napoleão Bonaparte, era bastante vistosa e colorida, assim como as vestimentas 

dos nobres, com a finalidade de fazerem os combatentes se distinguirem do inimigo 

nos momentos de guerrilha e aumentarem a visibilidade de seus pares. Sabemos 

que, na atualidade, com o avanço dos artifícios de guerra, os uniformes militares 

passaram a ser fabricados em tonalidades neutras, para possibilitar a camuflagem 

com o ambiente e, assim, dificultar a visibilidade.  

 Ainda no tocante à referência militar na Via Sacra de Konstantin Christoff, 

ressaltamos o fato de Jesus ter sido entregue e açoitado pelos soldados romanos. 

Dessa forma, é possível inferir que esses personagens incorporam a cegueira e a 

opressão, haja vista que cumpriam ordens sem questionamentos, agindo com 

brutalidade e escárnio diante de Cristo.  

Considerando que a Via Sacra de Konstantin Christoff é uma nova 

interpretação da Via Sacra tradicional, ressaltamos, por fim, que os soldados que 

aprisionam e vigiam Jesus não estão trajados com a típica indumentária romana, 

mas sim com uniformes coloridos, em referência aos tempos mais modernos da 

história. Assim, podemos supor que, na perspectiva do pintor, Jesus Cristo estaria 

sendo novamente crucificado, e que a força e o poder continuam movendo a 

humanidade.  

2.4 Bosch: hibridismos e apropriações 

 

Entre os artistas que inspiraram a obra de Konstantin Christoff, destaca-

se o importante pintor holandês Hieronymus Bosch (1450-1516), cuja obra pertence 

ao período do Renascimento. Deste artista, Konstantin herdou o lado cômico de sua 

obra, conforme ele mesmo esclareceu: “o humor na grande pintura vem de 

Brueghel, Bosch, Daumier e Goya...” (CHRISTOFF, 1994, p.11).  

Christoff se inspira em Bosch e se apropria da obra deste pintor, 

especificamente na pintura “Jesus Carrega a Cruz”. Ao compararmos esta tela com 

a obra “Cristo Carregando a Cruz” de Hieronymus Bosch, executada em 1515-1516, 
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é possível verificarmos os novos sentidos atribuídos à pintura, conforme se 

demonstra na Figura 42: 

  

 
Figura 422: BOSCH, Hieronymus.  “Cristo Carregando a Cruz”, 1515-1516.  
Fonte: Coleção de Arte, Bosch, 1997, p. 40.  
 

Na pintura mística e simbólica de Bosch, verificamos aspectos 

condizentes com as condições históricas que tornaram possível a luta implacável 

travada pela Igreja Católica contra as práticas da magia, o conflito entre Deus e o 

diabo, o forte misticismo e a religiosidade exacerbada, práticas e temores inerentes 

aos homens contemporâneos a Bosch.  

A partir da análise desse contexto histórico, Jean Delumeau (2009) 

argumenta que o medo foi tomado como objeto de estudo, revelando os pesadelos 

mais secretos da civilização ocidental do século XIV ao XVIII, como as doenças, a 

morte, as guerras, a fome, os demônios, a Inquisição, as heresias, bruxarias, 
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superstições, a peste, entre outros fatores que moldaram o comportamento dos 

homens medievais, determinando suas personalidades e os seus retratos 

psicológicos.  

Na concepção de Deluneau (2009, p. 20), “medo e covardia não são 

sinônimos”. Daí a existência de atitudes corajosas e temerosas que influenciam e 

compõem o espaço pictórico de Bosch. Na tela “Cristo Carregando a Cruz”, 

 

pela primeira vez, Bosch utiliza uma técnica de abreviações: tudo 
que é inútil à cena está distorcido, eclipsado. O pintor serve-se 
apenas de detalhes intimamente ligados à expressão do drama, 
deixando de lado um estudo aprofundando dos rostos de Jesus e de 
seus torturadores. Surgindo ao fundo das trevas, os rostos 
deformados pelo ódio e pelas caretas cercam Jesus, que, de olhos 
fechados, permanece silencioso em sua dor (COLEÇÃO DE ARTE-
Bosch, 1997, p15).  

 

Em vista disso, podemos ver personagens colocadas em posição 

diagonal, tais como Jesus, Verônica e o bom ladrão. Este ouve conselhos de um 

dominicano, está “triste, com os olhos embaçados”, ao contrário de seu companheiro 

mau, embaixo da tela, que mostra os dentes; essa é “representada em cores 

irisadas e em uma atitude quase de afetação”, é destacada assim pela luminosidade 

das cores; e aquele se encontra em posição centralizada, “na sombra, e ninguém 

parece lhe dar atenção."  Esses posicionamentos constituem estratégias utilizadas 

pelo pintor para convencer o espectador, através de “máscaras ignóbeis, 

deformações grotescas” (BOSCH, 1997, p5). 

Konstantin Christoff se apropria e metamorfoseia a pintura de Bosch, 

buscando dar um sentido político e atual à cena, transformando a imagem com o 

acréscimo de cores e, sobretudo, imprimindo um tom crítico à tela, em que a 

diminuta imagem de Cristo carregando a cruz de Aleijadinho fica quase perdida no 

meio de “um bando de ricos celerados moderníssimos” (RIBEIRO, 1994, p.24), 

conforme se visualiza na Figura 43: 
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Figura 43: CHRISTOFF, Konstantin.  Jesus Carrega a Cruz – Homenagem a Bosch e Aleijadinho, 
a.s.t./m, 200x200 cm, 1989.  
Fonte: Catálogo da Exposição. 

 
 

Irônica e criticamente, por intermédio do desenho de humor, Konstantin 

Christoff se posiciona diante da sociedade, de maneira bastante bem humorada e 

criativa, para expressar os conflitos entre drama e humor. Mistura o mundo dos 

homens com o mundo de Deus, mundaniza o sagrado, denuncia as fragilidades do 

pastoreio dos fiéis e insere um jumento, animal irracional, como única testemunha 

cujas atenções são mobilizadas pelo martírio de Cristo.  

Para o crítico Pierre dos Santos (1998), a morte na cruz “representa, na 

verdade, o clímax expressionístico da série, aquele instante mágico e final em que 
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todos os instrumentos da orquestra tocam ao mesmo tempo, a apoteose” (SANTOS, 

1994, p.09).  

Diante dessas apropriações, notamos como Konstantin Christoff atualiza 

a Via Sacra e sugere que, no mundo contemporâneo, estamos fazendo novamente 

essa Via crucis, propondo, assim, uma reflexão sobre os problemas do tempo 

presente.  

Atualmente, a Via Sacra é considerada uma forma de devoção. Para 

Aldazábal (2013), a religiosidade do povo cristão encontrou, em todas as épocas, as 

mais diversas formas de expressão, como a “veneração de relíquias, as visitas aos 

santuários, as peregrinações, as procissões, a via-sacra, as danças religiosas, o 

rosário, as medalhas, etc” (ALDAZÁBAL, 2013, p.117).  

Ainda segundo Aldazábal (2013), as formas de devoção necessitam de 

renovação e de um discernimento pastoral para adequarem-se à religiosidade 

popular.  Em face disso, Konstantin Christoff altera os sentidos da sua Via Sacra, 

mundaniza este caminho, com o intuito de mostrar a realidade dos dias atuais. A Via 

Crucis, na concepção desse artista, torna-se um artifício para repensarmos os 

valores e conceitos da contemporaneidade, na medida em que Jesus Cristo é 

julgado e crucificado como se estivesse em nosso meio. Na perspectiva do crítico 

Pierre dos Santos, a Via Sacra de Christoff é, do início ao fim, uma concentração de 

referências, “em citações, em recortes ou pintadas, às mais variadas situações, 

incômodas umas, vexatórias outras e revoltantes em sua maioria, encontráveis em 

nossa realidade social e política” (SANTOS, 1998, p.09). Além da carga de 

expressividade emanada da Via Sacra de Christoff, vale ressaltar a grande 

espontaneidade e objetividade com que foi concebida, tanto em termos 

composicionais, como pelo colorido intenso e equilibrado, fazendo desta uma 

criação contemporânea e singular. 

Além disso, Konstantin Christoff nos mostra que, desde o calvário de 

Jesus até os dias de hoje, as atitudes do homem ainda são semelhantes, haja vista 

que a grande maioria das pessoas ainda vive de modo egoísta, sem se incomodar 

com os ensinamentos deixados por Cristo. A solidariedade e amor ao próximo são 

ignorados, ao passo que o individualismo, os prazeres advindos da fartura, riqueza, 

sexo, drogas e vícios do mundo contemporâneo regem a humanidade.  

De certa forma, a prática artística operada por Konstantin Christoff revela-

nos aquilo que Rancière chamou de “um comum partilhado e partes exclusivas”, 
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uma “partilha de espaços, tempos e tipos de atividades que determina propriamente 

a maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam 

parte nessa partilha” (RANCIÈRE, 2009, p. 15). Sob essa perspectiva, a Via Sacra 

de Konstantin Christoff mostra-nos a partilha de signos, de práticas e de imagens 

que, no tempo presente, reeditam a crucificação, apresentando-nos, com novas 

roupagens, o descaso para com os verdadeiros ensinamentos de Cristo, inclusive 

por parte daqueles que o apregoam. 

 A pintura de Bosch retrata a indiferença dos homens em relação ao 

sofrimento de Jesus Cristo. Contudo, em meio à violência e à repugnância dos 

rostos apresentados na tela, surge uma luz: “é a Igreja, tão bem personificada no 

rosto diáfano de Verônica. Silenciosa, desviando o olhar do horror, ela traz nas mãos 

o véu do milagre para protegê-la da horda selvagem” (BOSCH, 1997, p. 15). A 

instituição religiosa, contraditoriamente, apresenta-se como salvação, ao mesmo 

tempo em que se posiciona de forma omissa, procurando apenas proteger seus 

dogmas. 

2.5 O choro de Maria: apropriação de Guernica, de Picasso 

 

 Das apropriações feitas por Christoff em sua “Via Sacra”, uma das que 

mais expressivas encontra-se na tela “Jesus adverte as Mulheres de Jerusalém”, 

quando se utiliza parte da obra “Guernica”, de Pablo Picasso, exposta na figura 44.  

 A tela 24Guernica, executada em 1937, é uma obra carregada de símbolos 

e que “... se tornou uma das dez obras que todo mundo conhece, parte integrante da 

formação visual de todo adolescente” (GRANDES MESTRES, 2011, p.114). 

 

                                                           
24 Guernica: A trágica e clássica obra do pintor Cubista Pablo Picasso, nasceu das impressões 
causadas no artista pela visão de fotos retratando as consequências do intenso bombardeio sofrido 
pela cidade de Guernica, anteriormente capital basca, durante a Guerra Civil Espanhola em 26 de 
abril de 1937. Este painel, produzido em 1937, é então exposto em um pavilhão da Exposição 
Internacional de Paris, no espaço reservado à República Espanhola. Trabalho grandioso, em todos os 
sentidos, tanto na catástrofe bélica que reproduz, quanto no seu tamanho, pois ele mede 350 por 782 
cm. Elaborado em tela pintada a óleo, é um símbolo doloroso do terror que pode ser produzido pelas 
guerras. 
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Figura 44: PICASSO, Pablo.  Guernica, 1937, OST, 349 x 776,5 cm.  
Fonte: GRANDES MESTRES - PICASSO, 2011, p.32. 
 

A tela “Jesus adverte as Mulheres de Jerusalém” apresenta-nos, 

claramente, uma recriação de parte da obra de Picasso. Christoff apropria-se de 

detalhes da célebre tela desse pintor espanhol para expressar o sofrimento das 

mulheres apiedadas com o flagelo de Jesus Cristo. Ao se apropriar da dramática 

imagem da mãe segurando o filho morto nos braços, Christoff reforça a percepção 

de Picasso com relação ao sofrimento materno. Em depoimento, comentou aspectos 

dessa apropriação: “explorei, na cena, a figura da mãe da tela da Guernica. Para 

meu propósito, ela isolada, muito mais dramática sem os demais elementos do 

quadro original.” 

Para contextualizar tal apropriação, o próprio Christoff cita o trecho do 

evangelho no qual Jesus se dirige diretamente às mulheres: “Não chorem por mim, 

chorem, sim, por vocês mesmas e por seus filhos” (CHRISTOFF, 1994, p. 26). Essa 

apropriação pode ser visualizada na Figura 45, a seguir: 
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Figura 45: CHRISTOFF, Konstantin.  “Jesus adverte as Mulheres de Jerusalém”, a.s.t/m, 270 x 220 
cm, executada em 1990.  
Fonte: Catálogo da Exposição, p. 27. 

 

É interessante observar que Christoff, ao se apropriar repetidamente da 

imagem materna, busca reforçar o sofrimento das mães diante do infortúnio dos 

filhos, em qualquer época e lugar. No caso específico da obra de Pablo Picasso, 

verificamos a referência direta à cidadezinha basca de Guernica, que durante um “... 
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bombardeio de três horas, dois mil civis foram massacrados, milhares foram feridos 

e a cidade foi arrasada” (STRICKLAND, 2004, p.137). Para essa autora, Picasso 

incorpora elementos do desenho para criar um efeito de angústia, em que as 

nuances do branco e do cinza enfatizam o desespero do acontecimento e a 

distorção proposital das figuras transmite toda a violência da cena.  

A obra Guernica, de Picasso, apresenta elementos que indicam 

sensações de confusão, sofrimento e terror. A dor das mães, desesperadas pelos 

filhos que foram mortos covardemente na guerra, pode ser comparada ao sofrimento 

de Maria diante da crucificação de Jesus, que também fora sacrificado injustamente. 

Konstantin Christoff não só se apropria desta representação, como também dos 

sentidos emanados dela, propondo uma leitura dúbia da imagem, que nos remete 

tanto ao cruel destino do filho ceifado precocemente em Guernica como ao 

sofrimento vivido por Jesus Cristo no Calvário.  

Na parte superior da tela “Jesus adverte as Mulheres de Jerusalém”, 

podemos visualizar uma enorme mão com o dedo indicador apontado para as mães. 

Tal imagem refere-se a uma força maior, possivelmente o dedo de Deus olhando 

para a dor daquelas que sofrem por seus filhos. Para Aldazábal (2013, p. 173), a 

imposição das mãos pode significar “a transmissão de poderes, a benção, o perdão, 

ou a identificação”. Nesse sentido, na pintura de Konstantin Christoff, seria o dedo 

apontado para o centro da tela um sinal de benção a estas mães?  

Para corroborar a ideia do sofrimento materno, na parte inferior da 

pintura, Christoff cita nomes de inúmeras personalidades que tiveram dramáticas 

experiências de vida e, por isso, suas mães, tendo acompanhado as dores desses 

filhos, possivelmente lamentaram e choraram. Alguns dos diversos artistas e 

personagens históricos referenciados na tela de Christoff são: Jordano Bruno, 

Pixote, Garcia Lorca, Sacco e Vanzetti, VassilLevsky, Joana d'Arc, Lutero, Napoleão, 

Galileu, etc., conforme se visualiza na Figura 46.  
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Figura 46: CHRISTOFF, Konstantin. Detalhe da obra “Jesus adverte as Mulheres de Jerusalém”, 
a.s.t/m, 270 x 220 cm, executada em 1990.  
Fonte: Catálogo da Exposição, p 27. 
 
 Os nomes citados por Christoff se referem a pessoas que tiveram mortes 

trágicas, como, por exemplo, Giordano Bruno, sentenciado à morte na fogueira 

pela Inquisição romana; Gandhi, que lutou contra a violência e foi morto a tiros; 

Garcia Lorca, uma das primeiras vítimas da Guerra Civil Espanhola, fuzilado pelas 

costas, possivelmente em alusão a sua homossexualidade. São personalidades que 

lutaram por ideais de mudança e que foram ceifados impiedosamente, assim com os 

guerrilheiros abatidos na Guerra civil Espanhola, no bombardeio da cidade de 

Guernica, representada por Picasso. Pensando no provável sofrimento das mães 

dessas figuras históricas, Konstantin Christoff se apropriou da imagem desesperada 

da mãe que chora por seu filho morto. 

2.6 Os Retirantes na Via Sacra: apropriações da obra de Portinari 

 

A obra de Candido Portinari, um dos artistas brasileiros de maior prestígio 

nacional e internacional, também constituiu fonte de inspiração para a Konstantin 

Christoff compor sua Via Sacra. 

Portinari demonstrou grande orgulho de suas raízes e foi extremamente 

apaixonado pelo Brasil e pelo povo brasileiro, dedicando a vida ao seu trabalho. Ele 

teve uma brilhante carreira artística e foi um grande intelectual, que sabia defender 

seus ideais e pontos de vista. Porém, era “através da pintura que ele travava as 

suas batalhas. A arte sempre foi o instrumento principal, a sua linguagem mais 

eloquente, a ferramenta para transformar o mundo” (MAGALHÃES, 2002 p. 08). 

Os temas sacros permearam o trabalho pictórico de Portinari por 

diversas vezes, haja vista que ele pintou grande diversidade de quadros 
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religiosos, especificamente para a sua família. De acordo com Annateresa 

Fabris (2002, p. 76), “a religiosidade parece interessá-lo não tanto como 

manifestação de uma fé particular, mas, sobretudo, como mais um capítulo do 

drama do homem na terra." 

Os problemas e as inquietações das pessoas interessavam a 

Portinari. Por meio de suas telas, ele mostra o sacrifício, o sofrimento e as 

questões sociais. Ele era atraído por temas religiosos como forma de utilizar 

elementos expressionistas. Em seus trabalhos de cunho bíblico, podemos 

notar a influência da obra de Picasso, em virtude da presença de tons de 

cinza, da elaboração de um espaço quase abstrato, da exagerada 

deformação das figuras, como forma de enfatizar os anseios do homem. 

Cândido Portinari foi um extraordinário pintor, que “defendeu com firmeza 

as suas ideias, as suas convicções políticas” (MAGALHÃES, 2002, p. 08). De acordo 

com comentário crítico do site Itaú Cultural25, suas obras apresentam 

“dramaticidade, expressando a tragédia e o sofrimento humano e adquire caráter de 

denúncia em relação a questões sociais brasileiras." Essa dimensão política na sua 

obra, numa perspectiva de transformação, é visivelmente estética. Para Rancière 

(2009, p.09), “a política sempre teve uma perspectiva estética”, visando organizar o 

sensível, construindo visibilidade e clareza em relação aos acontecimentos. Nesse 

sentido, a visibilidade de Portinari e sua expressão artística são outorgadas através 

da representação expressionista de sua obra. 

Segundo Chiarelli (1999), a obra de Cândido Portinari foi produzida 

através de experimentações e procedimentos pictóricos de “artistas antigos e 

contemporâneos, sempre acrescentando a cada um desses ‘experimentos’ soluções 

de forte cunho pessoal” (CHIARELLI, 1999, p.181). Apontamos neste processo de 

criação de Portinari uma similitude com o processo criativo de Konstantin Christoff, 

através da colagem e apropriação, para posteriormente subverter e deslocar os 

sentidos.  

Christoff, a exemplo de Portinari, executa um tipo de pintura que 

desempenha um importante papel sociológico e crítico, expressando as inquietudes 

                                                           
25http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&
cd_verbete=121&cd_item=3&cd_idioma=28555>. Acessado em 19 abril 2014. 
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da sociedade brasileira, devido à força dramática e à maestria como interpreta 

plasticamente as questões sociais.  

 Na obra Via Sacra, Konstantin Christoff se apropria da pintura “Os 

Retirantes”26. Christoff aplica a técnica de colagem, batizando a tela de “O 

Desnudamento - Homenagem a Portinari”, Figura 47: 

 
Figura 47: CHRISTOFF, Konstantin.  “O Desnudamento - Homenagem a Portinari”, a.s.t./m., 200 x 
200 cm, executada em 1990.  
Fonte: Catálogo da Exposição, p. 33. 
 

                                                           
26 “Os Retirantes”, óleo sobre tela, 190 x 180 cm, um dos mais famosos trabalhos de Portinari, 
produzido no ano de 1944. 
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 Nessa figura, visualizamos que a colagem da tela “Os Retirantes”, de 

Portinari, aparece em segundo plano, com a ausência total de cores, contrastando 

com a intensidade cromática presente na tela de Konstantin Christoff. Essa 

contradição pode ser entendida como artifício para ressaltar a desigualdade e 

enfatizar a ideia de exclusão dos necessitados presentes na obra. Além disso, 

notamos que o autor da Via Sacra sugere a existência de um conluio entre as 

lideranças política e religiosa, além da indiferença em relação à mendicância. A 

negligência dos poderosos em relação aos carentes, que de fato necessitam de 

atenção, assemelha-se à indiferença dispensada a Jesus ao ser julgado e 

crucificado. 

 Konstantin Christoff teceu comentários com relação ao significado desta 

tela em análise, afirmando que ela representa o poder civil, religioso e militar:  

No fundo do palácio, a colagem de "Os Retirantes", de Portinari. 
Surgiu-me a simplista e deturpada tese comunista, discutida por nós, 
estudantes na adolescência, levados por algo que poderia haver de 
justiça, mas, ainda hoje, mascarado nos palanques políticos de todo 
o Brasil: "Se você tem duas canetas e eu não, é porque você me 
roubou a que me pertencia por direito (Anexo 04). 
 

 Em “O Desnudamento - Homenagem a Portinari”, observamos claramente 

um personagem rigorosamente trajado, sugerindo alguém de posses, 

confidenciando alguma informação a um líder da Igreja, também trajado 

luxuosamente, contrastando com os “Retirantes” de Candido Portinari, apresentados 

em segundo plano, guardados por soldados armados. O artista faz, portanto, um 

paralelo entre a pobreza extrema e a riqueza, o poder da Igreja, o poder militar e, 

consequentemente, a indiferença e a cegueira espiritual da própria Igreja, que trata 

diferentemente as pessoas. 

 Christoff se utiliza integralmente da obra “Os Retirantes”, pintura que 

retrata a saga dos retirantes que deslocam da região nordeste do Brasil, fugindo dos 

problemas acarretados pela seca, como o desemprego, a fome a mortalidade 

infantil, em busca de melhores condições de vida nos grandes centros e capitais. É 

uma consequência da desigualdade social do nosso país.  

 Os retirantes de Portinari são pessoas que têm apenas a morte como 

certeza, sendo despojados de tudo, inclusive de trabalho e da própria energia vital. É 

uma pintura praticamente sem cores, que apresenta um ambiente árido e insólito, 

onde voam aves negras, remetendo a imagem de urubus, que se alimentam de 
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corpos sem vida. São personagens esquálidos, praticamente zumbis, com um 

aspecto de total desesperança e falta de espírito de luta, exauridos e conformados 

com a total falta de perspectiva, conforme visualizamos na Figura 48: 

 

Figura 48: Portinari, Cândido. Retirantes, 1944, Óleo s/ tela, 190 x180 cm. 
Fonte:<http://www.proa.org/exhibiciones/pasadas/portinari>. Acessado em 20 jan. 2014. 

  

 O conjunto pictórico de Konstantin Christoff é bastante colorido, com um 

ambiente bem decorado com detalhes em dourado. Ao centro, a imagem de um 

integrante do alto escalão da Igreja Católica, que ouve ao pé do ouvido as 

confissões de uma pessoa bem trajada, de aparência influente. São personagens 
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que se interagem, alheios ao sofrimento das pessoas menos abastadas e que 

sofrem com a pobreza, representados pelos “Retirantes” de Candido Portinari. 

 Konstantin Christoff, ao se apropriar da tela de Portinari, confessa ter 

remetido à lembrança das lutas dos jovens pela justa distribuição de renda.  A obra 

de Portinari alcança temas sociais, destacando-se nacional e internacionalmente, 

influenciando muitos outros pintores. Tanto Portinari quanto Christoff se utilizaram da 

distorção do desenho para conseguir maior expressividade e uma comunicação 

imediata com a sensibilidade do espectador.  

 Outro aspecto relevante nesta apropriação se refere ao tamanho diminuto 

da imagem dos retirantes, disposta num segundo plano, podendo perfeitamente 

passar despercebida em vista do colorido intenso e do tamanho das figuras que 

estão colocadas no primeiro plano. É a materialização do descaso e do grau de 

importância que estas pessoas sofredoras têm na sociedade capitalista, ou seja, são 

praticamente invisíveis.  

2.7 Frei Giuseppe Confaloni (1917-1977) 

 

Giuseppe Confaloni (1917-1977), referência na pintura sacra brasileira, foi 

um pintor, muralista, desenhista e professor. Ordenado Frei dominicano, nasceu na 

Itália e viveu em Goiânia, onde foi catedrático da Escola de Belas Artes da 

Universidade Federal de Goiás, participando de “exposições em seu estado e no Rio 

de Janeiro” (CAVALCANTI, 1973, p.445). 

De acordo com a Enciclopédia Itaú Cultural, é “considerado um dos 

pioneiros da arte moderna em Goiás.”27 Quanto à obra de Confaloni, Aline 

Figueiredo (1979) diz que: 

 

Realizou volumosa obra, prevalecendo o temário religioso em lances 
expressionistas. Focalizou diretamente a figura humana, seu 
sofrimento, fé, miséria. O frei não deixou uma obra alegre nem 
exasperada. Deixou, entretanto, uma obra sã, com sentimento 
religioso. Quanto à forma, sempre tentou fugir do acadêmico e nem 
sempre consegui escapar da estilização modernista. Aliás, Confaloni 
era todo modernista e apoiava as iniciativas arrojadas comuns na 
política desenvolvimentista. Sua figuração, no entanto, é de 
concepção ingênua (FIGUEIREDO, 1979, s/p). 
 

                                                           
27 Disponível em:<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia>. Acesso em 07 jan. 2014.  
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 Constatamos, assim, a relevância da obra de Confaloni, que realizou uma 

produção artística, na qual priorizou a figura humana e as suas condições sociais, 

prevalecendo o sentimento religioso, através de figuras estilizadas e modernas, 

conforme consta na Figura 49: 

 
Figura 49: CONFALONI, Frei.  “Descida da Cruz”, 1964, óleo sobre tela. 
Fonte:<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia>. Acessado em 07 jan. 2014. 

 
 Nessa pintura, está representado o momento em que Jesus de Nazaré é 

retirado da cruz. É possível perceber toda a carga dramática da cena, na qual dois 

personagens sustentam o corpo morto de Jesus. São figuras estilizadas e de poucos 

detalhes, pintadas em tons ocres e marrons. Tecnicamente, a pintura de Confaloni 

tem pouca semelhança com a de Konstantin Christoff, que se utiliza de desenhos 

mais caricatos, grotescos e coloridos.  

A partir de informações obtidas da Fundação Cultural e do Museu de Arte 

Sacra da cidade de Uberaba/MG, percebemos que a arte de Frei Confaloni é 

alicerçada em seu imenso amor ao próximo e à arte. O frei-artista procurou idealizar 
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a sua pintura, transitando entre a insólita realidade atual e o idealismo de 

missionário. Viveu para a arte e para o evangelho, conforme atesta o seguinte 

fragmento, extraído do endereço eletrônico da prefeitura de Uberaba/MG: 

 
Sempre dando tudo de si. Como religioso doando sua vida a Deus e 
como artista doando sua sensibilidade aos homens sedentos de 
emoção. Realizou em Goiás uma verdadeira transformação nos vinte 
e sete anos por onde passou, fosse pintando murais, construindo ou 
reformando igrejas.28  
 

Assim como Konstantin Christoff, que teve um papel de grande relevância 

nas artes plásticas na cidade de Montes Claros, Confaloni também desempenhou 

papel de grande importância nos contextos histórico e estético das artes plásticas 

goianas, inserindo o estado de Goiás no cenário da arte brasileira.  Envolvido nas 

questões políticas, sociais e nas artes visuais, Confaloni representou, por intermédio 

de sua obra, acontecimentos ocorridos em momentos complexos da História do 

Brasil, como a Ditadura Militar, transpondo para suas telas a atmosfera de desalento 

verificada em seus registros pictóricos. 

Ao analisarmos a obra de Frei Confaloni, deparamo-nos com algumas 

similaridades desta em relação à pintura de Konstantin Christoff. Para o crítico 

Miguel Jorge (1979), a obra de Confaloni teve como característica marcante a 

realidade social, sustentando em seu trabalho a vontade de demonstrar uma 

realidade mítico-social. Suas pinturas são compostas de personagens, como 

mulheres, crianças e homens do cotidiano, vítimas de destinos atrozes e que, 

apesar disso, demonstram uma tolerância santificada. Com grande criatividade, 

técnica e composição elaborada, pintou santos e madonas, representados por 

homens e mulheres populares. Existe em sua obra um “... requinte intencional, que 

nos conduz a uma realidade íntima refletida. Somam-se a isso os tons regionais e a 

grande experiência de vida deste mestre, que é brasileiro-italiano” (JORGE, 1979, 

s/p). Muitas dessas características da obra de Confaloni, artista de origem ítalo-

brasileiro, estão presentes nos espaço pictórico de Konstantin Christoff, pintor 

búlgaro-brasileiro, como a preocupação de ambos com o planejamento de suas 

obras, a recorrente temática social, impressa por meio das figuras de pessoas 

                                                           
28

 Disponível em:<http://www.uberaba.mg.gov.br/>. Acessado em 28 mar. 2014. 
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conhecidas, comuns e anônimas, para denunciar as mazelas da sociedade atual. 

Um ponto discordante entre os dois artistas é o aspecto caricatural e o humor ácido 

bastante explorado por Christoff e que não se verifica na obra de Confaloni. 

Alicerçado em sua missão religiosa e no amor à arte, Confaloni contribuiu 

para o engrandecimento histórico e estético das artes plásticas goianas. Com o 

mesmo amor à arte, mas declaradamente ateu, Konstantin Christoff também foi de 

grande relevância para a difusão e reconhecimento das artes norte-mineira e 

brasileira. Existe, portanto, uma relação de proximidade entre os dois artistas, 

independentemente de suas concepções religiosas. Enquanto um se dedicou à 

religião, o outro foi médico caridoso, porém incrédulo. Ambos, no entanto, colocaram 

a sensibilidade a serviço da produção de uma valiosa obra artística. 

2.8 Expressões da Cultura Visual Cotidiana 

 

No entendimento da Cultura Visual, as imagens são tratadas em um 

mesmo patamar, sem a priorização da imagem de arte. Entretanto, neste item, ao 

tratarmos essas imagens como cultura visual, não negamos que as imagens 

mostradas antes não sejam da Cultura Visual, de um determinado tempo e espaço 

específico. A diferença é que agora se trata de uma cultura visual popular. 

Em suas apropriações, Christoff recorre a imagens populares do 

cotidiano. A preocupação com o ícone, sem priorizar a imagem de arte, é 

prerrogativa da Cultura Visual.  Nesse sentido, Martins e Tourinho (2011) 

argumentam sobre as transformações que a Cultura Visual processa nas sociedades 

contemporâneas, na medida em que o aumento de artefatos e imagens da cultura 

visual não apenas influencia, mas impacta, de certa maneira, o nosso modo de 

pensar, fazer e ensinar arte, contribuindo para o surgimento de uma rede de 

interconexões entre formas visuais. 

Na vida contemporânea, nunca estivemos tão inseridos num contexto 

imagético. A imagem é a matéria-prima de Konstantin Christoff e, independente do 

tipo de imagem utilizada por ele, sabemos que estes artefatos visuais ganham força 

na medida em que passam a gerar credibilidade, influenciando os conceitos das 

artes visuais.  

 Christoff se utiliza da apropriação e hibridização das imagens em suas 

pinturas, com o objetivo de compreender as imbricadas relações da sociedade atual.  
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O pintor produz novas imagens e novos significados, mediante a mistura de vários 

elementos, criando, assim, um estilo singular, que o consagrou como um artista 

irreverente, que se apropria de artistas consagrados, como Bosch, Brueghel, Dürer, 

El Greco, Aleijadinho, etc., mas que se mostra autêntico o suficiente para “assumir 

pessoalmente a crítica em toda e qualquer referência ao mundo contemporâneo” 

(SANTOS, 1994, p.26). 

 De acordo com Canclini (2008, p. 348), na visualidade pós-moderna, uma 

pintura “... pode ser ao mesmo tempo hiper-realista, impressionista e pop.” Para 

esse autor, o pós-modernismo não é um estilo, mas a simbiose de todos. Assim, a 

história da arte e as culturas visuais se misturam com as novas tecnologias. As 

hibridações descritas nos mostram que, hoje, todas as culturas são de fronteira e 

que todas as modalidades artísticas se desenvolvem paralelamente a outras artes, 

seja o artesanato que chega do campo para os centros urbanos ou o cinema e a 

música que se ocupam das narrativas dos acontecimentos populares. Assim, as 

culturas perdem a “... relação exclusiva com seu território, mas ganham em 

comunicação e conhecimento” (CANCLINI, 2008, p.348). 

                   Ainda de acordo com Canclini (2008, p. 348-349), o frenético processo 

de hibridização nos permite “... repensar os vínculos entre cultura e poder.” A busca 

de intervenções, de vias diagonais, para gerir os conflitos, permite que as relações 

culturais ocupem um lugar distinto no desenvolvimento político.  A título de 

exemplificação, conforme o pensamento desse autor, o fato de não se conseguir 

mudar um governante, torna este um alvo satirização, um recurso que propõe uma 

transformação imediata.  

 A cultura de massa, o gosto pelo popular e por coisas descartáveis 

também foram fontes de inspiração e fomento das pinturas de Christoff, que muitas 

vezes lançou mão de objetos e imagens produzidas em grande escala, como figuras 

de revistas, jornais e ícones populares, para fazer conexões entre o consumismo 

contemporâneo e a arte. A produção artística de Christoff é, assim, uma 

concentração de hibridizações, estratégia que lhe permitiu obter um retrato da 

sociedade em que viveu, por meio de crítica ácida e bem humorada. Um exemplo 

disso é a obra “Jesus encontra sua mãe - Homenagem a Compadre Bira e Dona 

Senhorinha”, Figura 50: 
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Figura 50: CHRISTOFF, Konstantin. “Jesus encontra a sua mãe - Homenagem a Compadre Bira e 
Dona Senhorinha”, a.s.t./m., 200 x 200 cm, executada em 1990.  
Fonte: Catálogo da Exposição, p. 25. 
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Nessa tela, apresenta-se “um singelo ambiente doméstico do interior 

brasileiro, com estampas de Jesus Cristo e da Virgem Maria em molduras ovais” 

(SACRAMENTO, 1994, p. 16).  

Para compor a cena da sala de visita, o lugar mais importante da casa, 

Christoff se apropria da estampa do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado 

Coração de Maria. Essas imagens, comuns entre os católicos, são amplamente 

vendidas em casas de artigos religiosos. Agregadas à colagem, em forma de balões, 

o artista cria cenas, nas quais “Maria relembra a salvação do filhinho com a fuga 

para o Egito. Jesus, a infância, o jogo de bola no largo da igreja” (Anexo 04).  

Para reforçar o tom cotidiano, o artista se utiliza da colagem de um jornal, 

cuja manchete expõe “as notícias tenebrosas que o homem teme, mas, que, às 

vezes, lhe trazem felicidade por julgar que não acontecem consigo e com os seus” 

(Anexo 04). Ao mesmo tempo que a cena revela as adversidades do mundo exterior, 

transmite-nos uma sensação de tranquilidade, na medida em que o espaço 

doméstico parece proteger dos infortúnios da vida. Acima da colagem referente aos 

quadros de Jesus e de Maria, o pintor insere dois balões, nos quais podemos 

perceber, de um lado, Maria pensando em sua trajetória feita durante a fuga para o 

Egito, montada em um Jumento. Do outro, visualizamos Jesus rememorando sua 

crucificação, por meio da figura de uma cruz disposta em uma praça pública, onde 

crianças brincam despreocupadamente. 

Outros elementos do cotidiano são agregados à cena, como a toalhinha 

de crochê, comum nas residências simples do interior, com os dizeres “Bom Dia”, 

que cobre a mesinha onde se encontra a televisão, fonte de entretenimento. Abaixo 

da TV, um aquário com um peixinho vermelho reforça a ideia de tranquilidade e 

domesticidade da cena. Um ambiente singelo, no qual “Cristo e sua mãe são 

litografias numa salinha pequeno-burguesa com televisão” (RIBEIRO, 1994, p.24). 

Essa pintura pode ser considerada uma das mais emblemáticas da série, 

pois revela ao espectador um típico e modesto cenário de residências do interior. 

Apesar da representação singela, podemos extrair dela relevantes significados. Uma 

das interpretações possíveis é que Jesus Cristo encontra sua mãe no interior das 

residências mais humildes. Os tradicionais quadros do Sagrado Coração de Jesus e 

do Imaculado coração de Maria, tão comuns nas residências católicas, são 

lembrados por Konstantin Christoff para aludir à ideia de que Jesus está sempre ao 

lado de sua mãe, na fé das famílias cristãs. 



140 

 

 

A apropriação de imagens populares também foi utilizada por Konstantin 

Christoff na execução da pintura nomeada “Ressurreição” (Figura 51), que faz parte 

dos três telas atípicas e inovadoras que Christoff denominou de epílogo. O artista se 

apropria de uma estampa largamente veiculada na mídia, que é formada de 

manchas, que dependendo do olhar do espectador, possibilita vislumbrar a imagem 

de Jesus Cristo. Christoff acrescenta somente listas verticais, melhorando o efeito 

ótico da estampa. 

 

 

Figura 51: CHRISTOFF, Konstantin. “A Ressureição”, a.s.t./m, 220 x 160 cm, executada em 1990.  
Fonte: Catálogo da Exposição, p 35. 
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Em depoimento, Christoff teceu as seguintes considerações sobre essa 

tela:  

Reproduzo um segmento de uma estampa que esteve em moda, 
entre nós há uns 20 anos. Era um impresso de manchas pretas e 
brancas que aparentemente nada representavam. A gente olhava, 
olhava e nada via. De repente, por explicação demorada de alguém 
que já sabia, ou a gente, acabava por descobrir, o rosto de Jesus. E 
aproveitei este desenho porque, eu acho, representa bem a 
ressurreição. Maria Madalena viu, não viu, uns acreditaram, outros 
não. Enquanto preparava a cena, não imaginava que ressuscitaria 
um efeito ótico-reflexo, quando vista de um ou outro lado. A pintura 
se pintou (Anexo 04). 
 

 Por intermédio dessa imagem, o pintor discute a crença na Ressurreição 

de Cristo. Naqueles tempos, somente Maria Madalena diz ter visto Jesus 

ressuscitado, enquanto outras pessoas acreditavam ou se mantiveram céticas.  

A fé pode ser concebida como a total privação da dúvida, relacionando-se 

com a crença, a aceitação do ponto de vista da religião como verdade. Para Leme 

(2012), Foucault apregoa que “a verdade revelada não é, pois, uma simples questão 

de crença, é um comprometimento, que tem consequências na forma de viver, a 

começar pela obrigação de proclamar essa mesma verdade” (LEME, 2012, p.33). 

Diante disso, é possível pensar que Christoff questiona a verdade e a crença, na 

medida em que transforma a ressurreição de Cristo em um efeito ótico, dependente 

do ponto de visão e do poder de percepção do espectador.  

  Apostar nas ilusões de ótica é algo contumaz na arte, entretanto, “jogar 

com as desilusões é um fenômeno contemporâneo” (GIANNOTTI, 2009, p. 92). 

Ainda segundo esse mesmo autor, os recursos da apropriação e da mistura de 

gêneros e técnicas usados estrategicamente como artifícios para desapontar o 

espectador também são características da produção artística contemporânea. 

 Ainda podemos contemplar a apropriação de uma estampa da cultura 

popular na pintura intitulada “A Morte na Cruz – Homenagem a Brueghel”, 

apresentada anteriormente na Figura 28. Nela, Christoff se utiliza de uma estampa 

popular do Senhor do Bomfim, para construir uma ressignificação da cena da 

crucificação. Trata-se de uma estampa bem acessível, disponível nas lojas de 

artigos religiosos católicos, como mostra o detalhe na Figura 52. 
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Figura 52: Detalhe de “A Morte na cruz – Homenagem a Brueghel”, a.s.t./m, 320x250 cm, 1990. 
Fonte: Catálogo exposição. 

 

 Ao se referir à tela “A Morte na Cruz – Homenagem a Brueghel”, o 

sociólogo Darcy Ribeiro (1994) admite se tratar da pintura que mais admira, 

descrevendo-a como “... uma das melhores coisas que jamais se pintou." Nela, 

Christoff retrata o sofrimento e morte de Jesus Cristo, como se isso “estivesse 

acontecendo agora, em qualquer praça de hoje” (RIBEIRO, 1994, p.24).  Na opinião 

do crítico Pierre dos Santos, a referida tela “representa, na verdade, o clímax 

expressionístico da série, aquele instante mágico e final em que todos os 

instrumentos da orquestra tocam ao mesmo tempo, a apoteose” (SANTOS, 1998, 

p.09). Ainda de acordo com esse autor, nessa pintura, o artista salienta toda a sua 

genialidade e criatividade, “ao manter-se nos limites exatos da expressão pictórica 

tão bem enriquecida pelo conflito entre o drama e o humor.” Trata-se, portanto, de 

uma cena de forte apelo dramático, permeada de sutiliza e humor, pois o artista 

representa Jesus morrendo na cruz, sendo observado solitariamente por um 

jumento, enquanto as pessoas, pelas quais ele se sacrificou, encontram-se 

indiferentes diante da cena. 

 As escrituras, especificamente o evangelho de João 19, 22-27, narram 

nos seguintes termos o momento da morte de Jesus na cruz:  

Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua 
mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena.  Jesus, então, 
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vendo sua mãe e, perto dela, o discípulo a quem amava, disse à sua 
mãe: ‘mulher, eis o teu filho!’. Depois disse ao discípulo: ’Eis a tua 
mãe!’. E, a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa 
(PONNAU, 2006, p.136). 

 

Na crucificação pintada por Konstantin Christoff, ele reelabora o tema, na 

medida em que cria um conjunto de cenas em torno dessa passagem bíblica. 

Entrecruzando visualidades, cria episódios nos quais faz referência aos pecados da 

humanidade, como a trapaça e a corrupção, tão comuns no mundo contemporâneo. 

De acordo com o crítico Enoch Sacramento, 

 
[...] na parte superior de ‘A morte na Cruz’, aparece uma estampa do 
Senhor do Bonfim (baiano) crucificado, raios, nuvens negras, 
estrelas, arco-íris. Em baixo, os cegos de Brueghel, travestidos de 
rei, militar, prostituta, executivo, cardeal, coringa, parecem não tomar 
conhecimento da morte de Jesus. Ao centro, um jumento, presente 
no nascimento de Cristo, na fuga para o Egito, na entrada de 
Jerusalém, permanece atento. Para o artista ele seria o símbolo de 
um “cristianismo perdido” (SACRAMENTO, 1994, p. 18). 

  

Analisando o depoimento de Christoff, constatamos a nova interpretação 

que ele dá ao acontecimento, criando à sua maneira fatos possíveis de terem 

acontecido no momento da morte de Cristo na cruz. O próprio artista declara ter se 

apropriado de uma popular estampa do Senhor do Bonfim, agregando-a a sua 

pintura, em um cenário tempestuoso, no qual mistura muitos raios, arco-íris e 

estrelas. O artista se utiliza da clássica imagem para construção do seu universo 

pictórico. Nesse sentido, de acordo com Rouillé (2009, p. 144), “algumas obras de 

artistas contemporâneos se referem a outras imagens mais do que a objetos 

materiais ou situações reais." Christoff agrega a imagem a sua pintura e lhe confere 

um novo significado; não é uma versão de algo dado anteriormente, mas é uma 

interpretação que constrói o acontecimento. A imagem do Senhor do Bonfim e não a 

crucificação de Cristo que é referência para Christoff, a sua percepção do fato está 

baseada nessa imagem.  

Segundo descrições apresentadas nos evangelhos, no momento da morte 

de Jesus na cruz acontece, por três vezes, uma grande escuridão em pleno dia. 

Alguns evangelistas narram, ainda, que grandes terremotos também ocorreram. 

Apesar de as narrativas descreverem dramaticamente essa cena na Via Sacra, a 

intensidade atribuída ao simbolismo da crucificação é percebida na obra de 

Konstantin Christoff. 
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Esta cena, na grande maioria das pinturas de outros artistas, aparece 

centralizada e em tamanho maior, pois a crucificação é ponto máximo de todo o 

sofrimento e sacrifício de Jesus. Diferentemente do usual, Christoff a coloca na parte 

superior e em tamanho bem menor que o restante dos personagens.  

Nas obras de arte, “o simbolismo da centricidade e da excentricidade 

ultrapassam o que é sugerido pela evidência visual das obras de arte” (ARNHEIN, 

1990, p. 14). Sugere conotações filosóficas, sociais e místicas importantes para um 

melhor entendimento de uma pintura. A centralidade é, instintivamente, uma forma 

de encontrar o equilíbrio.  

 
Através dos tempos, e na maior parte das culturas, a posição central 
tem sido utilizada para exprimir perceptivamente o divino, ou algum 
outro alto poder. O Deus, o santo, o monarca, vivem acima das 
tensões e dos esforços da multidão que tudo esmaga. Estão fora da 
dimensão do tempo, imóveis, inamovíveis. Ao olhar apara tal 
organização espacial, sente-se intuitivamente que a posição central é 
a única de repouso, enquanto tudo o mais tem de puxar para 
qualquer direção específica (ARNHEIN, 1990, p. 149). 

 

Nota-se uma confluência entre a posição teórica de Arhhein (1990) e a 

obra de Konstantin Christoff, na medida em que este centraliza o Cristo crucificado, 

conferindo-lhe maior projeção, numa posição de destaque e de poder. Cristo 

crucificado e centralizado ao alto impõe sua superioridade espiritual e seu 

afastamento do homem comum e pecador. Parece-nos que, sabiamente, Christoff 

reforça no espectador a ideia do sofrimento solitário do caminho e da morte na cruz 

e, ao mesmo tempo, a grandiosidade do gesto de Jesus Cristo. A verticalidade e 

altura conferem uma dimensão celestial, contrariamente à posição horizontal e 

próxima ao solo, que remete às coisas do mundo. Esses antagonismos podem ser 

percebidos na pintura de Christoff, na medida em que ele utiliza recursos como a 

colagem e a caricatura para mostrar as contradições e a indiferença da sociedade. 

Apropriar-se dos sentidos de expressões da cultura visual cotidiana, 

hibridizá-los e transformá-los são ações que podem ser observadas na Via Sacra de 

Christoff. Exemplo disso é a pintura da série intitulada “A ceia”, (Figura 55), um 

quadro que não faz parte da Via Crúcis bíblica, mas que foi incorporado por 

Konstantin Christoff em seu conjunto pictórico (Figura 53): 
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Figura 53: CHRISTOFF, Konstantin. “A Ceia”, a.s.t. 220 x 320 cm, 1989.  
Fonte: Catálogo da exposição. 

 

É consenso entre devotos e estudiosos, dentre eles historiadores e 

teólogos, que a “ceia” é a cerimônia que institui o sacramento da Eucaristia. Para 

Aldazábal (2013, p. 76), “é o que mais carinhosamente recorda a instituição deste 

sacramento, por Jesus na sua última ceia, adiantando assim sacramentalmente a 

sua entrega na cruz." Para esse autor, a ceia é o sacramento central dos cristãos: 

 
[...] o alimento sacramental em que Jesus Cristo se dá à sua 
comunidade, sob o sinal do pão e do vinho, para torná-la participante 
de sua própria Pessoa Gloriosa, do seu Corpo e Sangue, entregues 
de uma vez por todas na cruz e, agora, na sua existência pascal 
escatológica (ALDAZÁBAL, 2013, p. 137). 
 

Comer do corpo e beber do sangue de Cristo perfazem o sacramento que 

a Igreja prega, tornando-o presente na comunidade por meio da celebração da 

missa. É “no pão e no vinho que a palavra de Cristo e a ação do Espírito convertem 

no seu Corpo e Sangue” (ALDAZABAL, 2013, p.138). Ainda segundo esse autor: 

 
Os Evangelhos sinóticos e Paulo (cf. 1 cor 11,17-34) transmitem-nos 
como Cristo, na sua ceia de despedida, encarregou a comunidade de 
celebrar o sacramento de seu Corpo entregue e do seu Sangue 
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derramado, sob a forma do pão e do vinho. Como a Última Ceia foi 
um sacramento antecipado da sua entrega na cruz, a Eucaristia será, 
até o final dos tempos, o memorial do seu sacrifício pascal 
(ALDAZÁBAL, 2013, p. 138). 
 

Para Konstantin Christoff, a ceia significava o ato de Jesus Cristo oferecer 

o seu próprio “... corpo e seu espírito à criança através da hóstia, consciente, 

todavia, que muitas delas, quando adultas, o trairão." 

Esta cena não existe na Via Sacra bíblica tradicional, sendo elaborada por 

Christoff e acrescentada ao conjunto da sua obra. Seu movimento é o de exercitar a 

inserção no discurso religioso, na visualidade institucional evangélica e subverter no 

mesmo ato. Os sentidos sagrados foram subvertidos em profano, mundano. 

 Konstantin Christoff inscreve outro símbolo numérico fundamental para 

os princípios bíblicos, que é o três. Dividida em três partes, denominada de tríptico, a 

obra apresenta, na parte central da pintura, uma cena comum para as famílias 

católicas, que é a primeira comunhão, na qual a criança participa do sacramento da 

primeira Eucaristia. A ceia pintada por Christoff apresenta exatamente este momento 

da Eucaristia, no qual se percebe o poder da Igreja operado por intermédio do olhar 

inocente da criança representada.  

Konstantin Christoff se apropria de um tema religioso para transgredir 

leituras sobre a religiosidade do mundo cristão ocidental, procurando analisar e dar 

ênfase a alguns aspectos, de forma a alterar o campo dos sentidos. Na parte central 

do tríptico, é possível observar uma delicada moldura, enquadrando uma cena 

quase doméstica, que expõe uma mesinha com toalhinha de crochê e um vaso com 

lírio branco. Vemos a figura do próprio Jesus Cristo com um cálice na mão esquerda 

e a hóstia na direita, oferecendo à criança o seu próprio corpo e seu espírito através 

da hóstia, que é “constituída de uma partícula circular de massa de trigo sem 

fermento, consagrada e oferecida a Deus pelo sacerdote na missa” (FERREIRA, 

1995, p. 346).  

Ainda na parte central do quadro, quando o artista apresenta a cena 

emoldurada em forma de porta-retrato, coloca o espectador diante de um espelho, 

por meio do qual é levado a refletir a respeito de seus próprios pecados, na medida 

em que destaca a traição dos homens, quando se deixam levar pelos prazeres 

mundanos. No balãozinho inserido na parte superior da tela, consta a seguinte fala 
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de Jesus: “muitos de vós me trairão”.  Trata-se de um espelhamento do pensamento 

de Cristo, fortalecendo a idéia de que muitos homens comungam e depois o traem.  

 A primeira parte do tríptico, exposta na figura 54, de acordo com o artista, 

representa “antes da comunhão, o descompromisso e a vida mais ou menos 

uniforme que a infância tem; o último expõe o adulto com seus infortúnios, prazeres, 

anseios e frustrações, apesar da purificação na comunhão, quadro central” (Anexo 

04). 

  

 
Figura 54: CHRISTOFF, Konstantin. Detalhe da Parte 0l tríptico “A Ceia”.  
Fonte: Catálogo exposição. 

  

Nesse detalhe da tela “A Ceia”, existe uma posição radicalmente crítica, 

quando o artista aponta a relação entre a humanidade e Cristo, através do “alimento 

sacramental em que Jesus Cristo se dá à comunidade, sob o sinal do pão e do 

vinho...” (ALDAZÁBAL, 2013, p. 137) Tal relação é marcada por um afastamento, 

uma ruptura tão forte, mas também tão frágil.  Esses universos são mostrados por 

meio de colagens diversas, criando assim um ambiente de descontração e de 

ingenuidade infantil, no qual podemos identificar fotografias dos netos do próprio 

pintor, criando uma aura multicolorida, repleta de arco-íris, anjos e bolhas coloridas, 



148 

 

 

que para o artista “se refere às vicissitudes da infância em nosso mundo...” 

(SANTOS, 1998, p. 09). 

 Entretanto, em meio a essas figuras infantis de semblantes alegres, 

podemos notar algumas crianças em situação de risco, que dormem nas ruas, 

pedintes em semáforos, entre outras situações. Apesar de estas também estarem 

envolvidas pelo colorido mundo infantil e inocente, o autor revela, estrategicamente, 

as desigualdades, as questões sociais e a pobreza, aspectos criticados na sua 

concepção pictórica. 

  Na terceira cena do quadro, apresentada na Figura 55, o artista diz ter 

retratado “o adulto com seus infortúnios, prazeres, anseios e frustrações, apesar da 

purificação na comunhão, quadro central” (Anexo 04). 

 

 
Figura 55: CHRISTOFF, Konstantin. Detalhe Parte 03 tríptico “A Ceia”.  
Fonte: Catálogo da exposição. 

 

 Por meio de pinturas e colagens, o artista representa o mundo adulto, 

com seus ícones populares, quadros de famosos, religiosos, políticos, nus, bombas, 

cenas do cotidiano, de multidão e de trabalho. Segundo o crítico Pierre dos Santos 

(1998, p. 09), “dispõem-se centenas de efígies de gente famosa e de reproduções 

de obras artísticas, representando as episódicas realidades responsáveis pelo andar 
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da história.” Essas figuras estão representadas em tons ocre, sépia, preto e cinza, 

com exceção da parte superior com nuvens escuras e raios, coloridas em tons de 

verde e um pouco de vermelho, fazendo alusão às intempéries da vida adulta.   

 O Cristo retratado mostra toda a sua humildade por meio dos pés 

descalços e no ato de ele próprio entregar a Eucaristia, em analogia ao fato de que o 

próprio Jesus entregou a sua vida para a salvação dos cristãos. A criança ajoelhada, 

trajando uma roupa branca, em sinal de submissão e inocência, olha fixamente para 

frente, assim como Jesus Cristo. Para Darcy Ribeiro (1994 p. 24), “é Konstantin 

Menino comungando com Jesus Cristo como Sacerdote." Além do olhar fixo à frente, 

a figura de Cristo tem um “balão” com os dizeres “muitos de vós me trairão”, fazendo 

uma alusão aos pecados cometidos pelo homem, que se deixa engendrar pelos 

prazeres mundanos. É importante pensar esta representação que constitui 

Konstantin Chistoff como criança, ressaltando a inocência infantil diante do exercício 

de poder emanado de Cristo, e ao mesmo tempo tão frágil.  O crítico Pierre dos 

Santos (1998) diz que: 

 
[...] inusitado tríptico da “Ceia”. Não há apóstolos. No painel central, 
apenas um menino, no qual sintetiza a humanidade, com terno 
branco, de calças curtas, cuja fisionomia lembra a de Picasso jovem, 
recebe do próprio Cristo a hóstia consagrada. Às suas costas, o alvo 
lírio no vaso, destacado contra o azul do fundo, é a pureza mesma, 
agora feita tábula rasa à mercê da comunhão. Mas não seria 
exatamente isso a Ceia? (SANTOS, In.Telas & Artes, 1998, p.09). 
 

Desse modo, podemos perceber como o artista revela sua visão do 

mundo, por intermédio de sua maneira bastante peculiar de olhar e compreender a 

realidade à sua volta, mostrando seu posicionamento crítico com relação à vida, 

reelaborando seu repertório imagético de uma maneira bastante bem humorada, à 

medida que aborda uma grande diversidade de temas. O artista opera uma 

multiplicidade de procedimentos técnicos, para construir uma visualidade crítica 

sobre a sociedade que o cerca, não só montes-clarense, mas também brasileira.  

 Diante disso, percebemos que Konstantin se apropria de um tema 

religioso para refletir e transgredir algumas normas de poder, que são operados 

através de suas obras. A Via Sacra é, portanto, uma estratégia visual irônica, por 

meio da qual ele constrói seu discurso crítico sobre a sociedade. Utiliza de uma 

história bíblica para construir outra história com suas relações de poder, fazendo um 
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paralelo entre religioso e profano, diferenças sociais, o mundo adulto e o infantil, o 

rico e o pobre, passado, presente e futuro.  

 A traição é um dos elementos em destaque no quadro de Christoff. Trata-

se de um momento crucial, em que Jesus Cristo anunciou que seria traído por um de 

seus companheiros, começando aí todo o caminho percorrido por Ele, culminando 

com a sua morte. Percebemos aqui o sentido subversivo mostrado por Konstantin 

Christoff. A fé e a traição encontram-se imbricadas, constitutivas da experiência 

religiosa, indissociáveis. O pintor não separa sagrado e profano; através da arte 

inscreve a fé e a experiência religiosa no campo da política e das relações de poder.  

A inscrição textual “muitos de vós me trairão” sugere-nos os deslizes da fé 

cristã no ocidente. Tal inscrição é inserida logo acima da figura do garoto que recebe 

a hóstia banhada com o corpo e o sangue de Cristo, sugerindo as duas facetas da 

humanidade – uma entregue aos prazeres da vida e outra ancorada na conduta 

sadia e obediente. Nesse exemplo, o texto e a imagem são efeitos de um mesmo 

movimento a partir do qual a prática artística de Konstantin Christoff elabora e tece 

uma visualidade. Se a Via Sacra de Konstantin Christoff é a Via Crucis da 

humanidade ocidental cristã, a traição de Judas é a traição desta mesma 

humanidade cristã ocidental. Imersos em um mundo de valores religiosos cristãos, 

inscritos em um tempo linear, os homens tiveram insucesso na tentativa de não 

desviar dos ensinamentos de Cristo. Traidores, os cristãos ocidentais resistem a 

demonstrar sua obra a inúmeras tentativas, entre elas a de recitar a narrativa da Via 

Sacra – da Igreja, em pacto com o Estado, em conduzir as condutas, em governar 

as pessoas. A ceia de Konstantin Christoff é uma celebração da resistência das 

pessoas ao controle e às regras das instituições eclesiais.  A traição como 

resistência ao poder. Cumpre salientar que essa resistência não se processa sem a 

liberdade, já que a própria história da resistência é uma história da liberdade. 

A resistência e a liberdade, em Michel Foucault, não são uma obrigação, 

mas um fato. Nessa concepção, “as forças de resistência são cegas, surdas, 

inarredáveis; as mesmas forças são encontradas na resistência e na contra 

resistência, na vida e na morte” (PASSOS, 2013, p.109). De acordo Rabinow & 

Dreyfus (1995), segundo o pensamento do filósofo Michel Foucault, é necessária a 

existência da liberdade para a consolidação do poder. Nesse sentido, os autores 

afirmam que, segundo a teoria foucaultiana, “... o poder não é da ordem do 

consentimento” (RABINOW e DREYFUS, 1995, p. 243). Dessa maneira, “a relação 
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de poder pode ser o efeito de um consentimento anterior ou permanente; ele não é, 

em sua própria natureza, a manifestação de um consenso" (RABINOW e DREYFUS, 

1995 p.243). 

 A existência da liberdade é que possibilita as relações de poder. Tornar-

se um sujeito é uma ação condicionada à resistência ao poder, é uma faceta da 

chamada desobediência, um instrumento de defesa. Para a Igreja, a meditação nos 

sofrimentos de Jesus Cristo, pelo viés da Via Sacra, é uma possibilidade de força e 

resistência para fortalecimento e redenção dos pecados, correspondendo a um 

estímulo para que os cristãos possam carregar a sua própria cruz.  

As pinturas de Konstantin Christoff revelam sentimentos e frustações do 

homem.  Ele opera o mecanismo do poder de transformar um tema histórico/bíblico, 

através da apropriação, hibridização e transformação de imagens para construir um 

universo atual, utilizando a temática para tecer, de maneira peculiar e bem 

humorada, com toques de ironia “... penetrantes críticas sociais e moralizantes do 

mundo de hoje...” (SANTOS, 1994, p. 09). Konstantin não se enquadra em um 

segmento artístico especifico; ele é contemporâneo. Constrói, visualmente, uma 

nova história a partir da Via Sacra, operando o poder por intermédio de seu universo 

imagético. 

 Na pintura intitulada “A Traição – Homenagem a Leonardo”, também 

podemos perceber apropriações de imagens populares. Na parte central, à esquerda 

do quadro, podemos perceber mais uma apropriação feita por Konstantin, através de 

uma colagem da imagem de Jesus Cristo, sentado, meditando no Monte das 

Oliveiras, momentos antes da Ceia e do anúncio de que seria traído, conforme 

visualizamos na Figura 56: 

 
Figura 56: CHRISTOFF, Konstantin. Detalhes de “A Traição – Homenagem a Leonardo”,a.s.t./m, 
280x220 cm, 1989. 
Fonte: Catálogo exposição. 
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 Visualizamos, na Figura 56, mais uma apropriação operada por Christoff. 

Por meio da técnica da colagem, compreendida como método que consiste no 

deslocamento de imagens de um sistema de pensamento para outro, Konstantin 

Christoff subverte os sentidos, apropriando-se de uma imagem popularizada no 

universo cristão e, portanto, facilmente encontrada em lojas de artigos religiosos 

católicos. Christoff desloca e desterritorializa as imagens, produzindo sentidos 

novos. Assim, percebemos que o método de Konstantin Christoff é a subversão dos 

sentidos, sendo, portanto, a chave para o entendimento de sua obra, uma matriz de 

sentido sobre a pintura do artista. 

Na cena apresentada na Figura 56, cujo cenário é composto por grandes 

árvores verdes de tom intenso, visualizamos três anjos que sobrevoam e 

contemplam Jesus. Um pouco mais ao centro, na parte superior, estão 

representadas algumas nuvens. Do meio delas, sai a mão estendida do Pai em 

direção ao Filho.   

 Na Figura 57, a seguir, apreciamos outra apropriação verificada na obra 

Via Sacra.  Trata-se da imagem de Nossa Senhora, comumente vendida em lojas de 

artigos religiosos. 

 
Figura 57: CHRISTOFF, Konstantin. Detalhe de “A Traição – Homenagem a Leonardo”, a.s.t./m, 
280x220 cm, 1989.  
Fonte: Catálogo exposição. 
 

Nessa imagem, visualizamos Maria orando por seu filho, tendo ao fundo 

as figuras de dois membros da Igreja, com vestes vermelhas, que também estão 

orando, porém os dois encontram-se de costas para todo o cenário de Jesus no seu 
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calvário. Novamente, o artista insere, na obra, uma demonstração da cegueira 

espiritual presente no modo como a própria Igreja dirige os seus comandados. 

 A apropriação utilizada por Christoff como um procedimento de 

deslocamento de imagens e produção de sentidos serve para marcar o momento da 

traição. Sobre essa passagem, o próprio Christoff teceu as seguintes considerações, 

mencionado as impressões que o amigo Darcy Ribeiro teve ao contemplar a referida 

tela: “Darcy Ribeiro, brincalhão, comenta que a traição seria do próprio Pai e não de 

Judas. O Filho pede ajuda ao Pai e este, mudo, nada lhe responde [...], contudo, não 

se faça a minha, mas sim, a Tua vontade” (Anexo 04). 

       Ainda no tocante à tela “A Traição – Homenagem a Leonardo”, na qual a 

cor dominante é o azul royal, podem-se perceber  imagens de soldados, 

semelhantes aos soldadinhos de chumbo e que conduz uma pessoa cabisbaixa ao 

encontro de mais três que se encontram deitadas e dormindo. Ainda à esquerda, 

abaixo, aparece uma apropriação de parte da obra de Pieter Bruegel, denominada 

“A parábola dos Cegos”, já referida anteriormente. Além disso, visualizamos figuras 

que, provavelmente, referem-se à obra de El Greco (1541-1614), pintor, escultor e 

arquiteto grego, que desenvolveu a maior parte da sua carreira na Espanha. 

 

 

2.9 O estilo grotesco: paródia e ironia 
 

Historicamente, as representações grotescas são mais antigas do que 

a denominação dada a esse estilo. O termo “grotesco” foi cunhado durante a 

descoberta de um tipo de pintura ornamental antiga, que até o final do século XV 

estivera escondida em cavernas de Roma e outras regiões da Itália. Logo depois no 

século XVI, passa a ser largamente difundido, causando enorme polêmica e paixão. 

A partir do século XVII, esse estilo desenvolveu-se mais amplamente na parte norte 

dos Países Baixos (atual Holanda), destacando-se as ricas cenas pintadas por 

Pietter Bruegel (1525-1569), artista que compõe seu espaço pictórico com 

camponeses em atividades cotidianas.  No que se refere à expansão artística do 

gênero grotesco, Bakhtin (2002) tece as seguintes considerações: 

Nos finais da Antiguidade, o tipo de imagem grotesca atravessa uma 
fase de eclosão e renovação, e abarca quase todas as esferas da 
arte e da literatura. Aparece, então, sob a influência preponderante 
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da arte oriental, uma nova variedade de grotesco (BAKHTIN, 2002, p. 
28).  

  

Kayser (2003) apresenta o estilo grotesco como uma categoria estética 

trans-histórica, cujas obras trazem à tona imagens provenientes dos instintos, 

impulsos e desejos inconscientes, concluindo que, na essência artística do grotesco, 

“o obscuro foi encarado, o sinistro descoberto e o inconcebível levado a falar” 

(KAYSER, 2003, p.114). Ainda segundo esse autor, a relevância do grotesco na arte 

é bastante consolidada, pois na estética grotesca, os personagens possuem um 

poder de atração, de sedução e, ao mesmo tempo, de repulsa e de desconforto, 

lembrando que na imagem grotesca, a beleza disfarça o improvável, o sórdido e a 

estupidez, mas, muito frequentemente, conserva-se no domínio do realismo 

(KAYSER, 2003). 

Para Sodré e Paiva (2002), o grotesco abarca um fenômeno de 

contestação e complexidade sempre vinculado à representação de fenômenos 

sobrenaturais e misteriosas, que enfocam questões culturais e crenças: 

 
A criação do grotesco pode surgir na visão de quem sonha, de quem 
devaneia, de quem exprime uma visão desencantada da existência, 
assimilando-a como um jogo de máscaras ou uma representação 
caricatural. Dessa maneira, pode assumir formas fantásticas, 
horroríficas, satíricas ou simplesmente absurdas (SODRÉ e PAIVA, 
2002, p. 55). 

A obra de Christoff tem muitos traços de ironia e de tom satírico. Em sua 

“Via Sacra”, é possível perceber a deformação da figura humana para dar 

dramaticidade à cena. Sua obra é permeada de situações que suscitam o riso pela 

esquisitice, pela excentricidade das figuras expostas com evidentes deformações de 

rostos e corpos, representados de maneira precisa e quase gestual, à maneira do 

grotesco. Seria o grotesco também parte desse método de deslocamento de 

imagens, pois estas, no novo sistema com outras imagens, são também alteradas, 

deformadas, não são transferidas tal como realmente são. O espelho faz isso com o 

pintor. 

Percebe-se, na obra de Konstantin, um paralelo com o cotidiano, 

propiciando a quem contempla sua obra uma fruição estética e crítica de elementos 

e situações banais do dia-a-dia, além de uma grande necessidade de abordar temas 

polêmicos e críticos, ligados à moral e às convenções da sociedade. Também 

percebemos uma forma de instigar e provocar reflexões acerca de sentimentos 
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secretos, levando a sociedade a enfrentar suas tendências maléficas e a despir-se 

de suas “máscaras”.  

Elvira Christoff (2008) diz que, na obra de Konstantin, é possível perceber 

“a satisfação do artista em espelhar o comportamento social de sua comunidade, ele 

deixa entrever uma relação crítica a situações pessoais e sociais, com humorismo e 

irreverência.” Essa pesquisadora afirma, ainda, que a obra de Konstantin Christoff é 

composta de aspectos da vida habitual, pois “... o artista estabelece uma relação 

direta com o cotidiano de seu lugar, proporcionando aos espectadores uma 

percepção estética e crítica, permeada de aspectos comuns da sua vivência diária” 

(CHRISTOFF, 2008, p.67). 

Ainda no que se refere ao uso do grotesco como recurso para enfocar 

questões culturais e crenças, Sodré e Paiva (2002), afirmam que: 

 
O grotesco pode tornar-se de fato uma radiografia inquietante, 
surpreendente, às vezes risonha, do real. Daí, sua frequente 
desconstrução das obras criadas pelo idealismo cultural, tanto pelo 
apelo ao que é libidinalmente baixo quanto pela exposição do mal-
estar do corpo dentro da linguagem. Grotesco é quase sempre o 
resultado de um conflito entre cultura e corporalidade (SODRÉ E 
PAIVA, 2002 p.60). 
 

Na acepção de Christoff (2008, p. 177), “Konstantin transformou a tela e a 

tinta em sua linguagem, trazendo-nos, através de seu objeto estético, o seu contexto 

histórico, as formas sociais encontradas no Brasil para desenvolver sua prática 

artística”. Portanto, sua maneira peculiar de abordar as fragilidades humanas, 

fazendo uma crítica irônica e mordaz ao retratar a complexidade cultural da 

contemporaneidade, vem ao encontro da sua compreensão do discurso e das 

relações de poder no contexto histórico e social da atualidade. 

Entendemos que o estilo grotesco pode oferecer ao artista possibilidades 

de trabalhar expressões que, embora possam ser consideradas um contrassenso, 

também oferecem uma “... outra experiência de lucidez, que penetra a realidade das 

coisas, exibindo a sua convulsão, tirando-lhes os véus do encobrimento” (SODRÉ e 

PAIVA, 2002, p. 60). Dessa forma, vimos que a pintura de Konstantin Christoff se 

aproxima da estética do grotesco em suas mais variadas propostas. 

O acontecimento e as emoções despertadas pela Via Crucis de Cristo 

podem ser considerados grotescos, na medida em que provoca no espectador uma  

"reação emocional e visceral à violência, à dor, ao sofrimento, ao sangue e ao 
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grotesco que nos sufoca de uma maneira que nos força a uma reflexão moral” (A 

PAIXÃO DE CRISTO, 2004, p.92). Nesse sentido, Christoff, além de utilizar uma 

representação pictórica aos moldes do estilo grotesco, suscita no espectador 

emoções e reflexões com relação aos dramas do mundo atual.  

Konstantin Christoff foi, sem dúvida, um artista que utilizou sua habilidade 

humorística para preencher seu espaço pictórico de provocações e fortes ironias, a 

fim de representar os conflitos e a multiculturalidade de nossa sociedade, por meio 

de traços típicos do cartum, à moda do grotesco. 

Os sentidos operados e mobilizados na Via Sacra de Christoff evidenciam 

uma crítica à própria Via Sacra, ao associá-la ao desvio sacro da humanidade diante 

dos ensinamentos do evangelho. Mediante a nova visualidade constituída, 

subversiva e transgressora, sua prática artística constitui sujeitos como o militar, o 

político, o empresário, o clérigo e a prostituta,  personagens representantes de 

instituições que se desviam do caminho e, por isso, caem. Além disso, constitui 

sujeitos, como o próprio burrinho, única testemunha fiel do martírio de Jesus Cristo. 

Se fôssemos atribuir uma identidade a Konstantin Christoff, ela não poderia estar 

desvencilhada de uma abordagem pós-moderna, já que se insere nos discursos 

estabelecidos, subvertendo-os. 
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CAPÍTULO III 

A SOCIEDADE VISTA ATRAVÉS DA VIA SACRA DE KONSTANTIN 

CHRISTOFF: O PODER E A SOCIEDADE; OS SUJEITOS E O ARTISTA  

 

Ancorado num solo imaginário, o Cristianismo, ao emergir como 

manifestação da sensibilidade humana, constituiu-se mediante um processo de 

produção, circulação e apropriação de imagens, convencionalmente designadas 

como cristãs. Imagens de Jesus em agonia no 29Getsêmani, sua flagelação e 

sua coroação com espinhos, sua dilaceração por uma multidão feroz até o seu 

calvário, o sofrimento nas horas passadas na cruz e a sua morte são imagens de 

martírio que remetem ao imaginário cristão, revelando-nos aspectos para além de 

um sentimento intimista, “mas algo que tem a ver com nossa constituição ontológica, 

com a percepção do mundo” (GEBARA, 2008, p.39). Para essa autora, não apenas 

vivenciamos o mundo, mas também pensamos sobre ele.  

A nossa identificação com a religião cristã pode variar de acordo com o 

convencimento de que temos acerca de seus princípios e conforme a aquiescência 

de cada indivíduo. Complexo, não apenas como estruturação histórica de uma 

essência para a vida humana, o cristianismo “... revela-nos como religião das 

massas desamparadas e necessitadas de ajuda e dominadores buscando a 

legitimidade para seus atos” (GEBARA, 2008, p.39).  Nessa perspectiva, o 

cristianismo apresenta uma enorme maleabilidade e capacidade de adequação 

diante de diversas matrizes culturais. É possível que a sociedade possa ser 

designada por meio das lentes da religião e de sua preciosa contribuição em relação 

à formação humana, na educação do mundo moderno e globalizado e na sua 

missão de educar seres para a liberdade. 

Historicamente, a humanidade e suas concepções religiosas mudam com 

passar dos tempos e de acordo com os entendimentos filosóficos, políticos, sociais e 

econômicos, inclusive podendo motivar efeitos sobre as crenças religiosas. Nesse 

patamar é que refletimos sobre as estratégias e interpretações feitas por Konstantin 

                                                           
29 Getsêmani ou Getsémani  é um jardim situado no sopé do Monte das Oliveiras, 
em Jerusalém (atual Israel), onde acredita-se que Jesus e seus discípulos tenham orado na noite 
anterior à crucificação de Jesus. De acordo com o Evangelho segundo Lucas, a angústia de Jesus no 
Getsêmani foi tão profunda que "seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao 
chão."<http://pt.wikipedia.org/wiki/Gets%C3%AAmani->. Acessado em 09 maio de 2014. 
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Christoff, artista contemporâneo e ateu, ao conceber a obra Via Sacra, inscrita em 

uma perspectiva atual. Por intermédio da utilização do raciocínio e da versatilidade 

de interpretação das Sagradas Escrituras, esse artista criou uma série singular, 

permeada por apropriações, colagens, situações irônicas e, principalmente, 

denúncias sociais. 

Konstantin Christoff buscou, por meio do caminho de sofrimento expresso 

na Via Sacra, estabelecer outro percurso interpretativo pelo viés dos desenhos de 

humor. De acordo com suas próprias afirmações, essa obra significou uma criação 

dinâmica, que buscou acompanhar o espírito do tempo, do momento. Como 

resultado, a série “Via Sacra” se encontra repleta de situações visibilizadas na nossa 

sociedade, nas dimensões política, religiosa e social. É uma via crítica do princípio 

ao fim, uma coletânea de recortes, citações e situações pouco cômodas.  

A “Via Sacra” de Konstantin Christoff é uma via do contra-imaginário, 

daquele imaginário medieval, referente ao período em que foi instituída a Via Sacra, 

época na qual as mentalidades e a forma de pensar o mundo estavam coligadas a 

uma forte e autoritária religiosidade.  

A princípio cumpre questionar: a série elaborada pelo artista representa 

uma proposta de atualizar a narrativa da Via Sacra, de forma a manter os sentidos já 

existentes em outras obras que abordam essa mesma temática? Seria a obra de 

Konstantin Christoff uma evolução? Seria uma descontinuidade? O que se pode 

afirmar, a priori, é que, conforme Santos (1994, p. 12), esse artista, “através da 

sucessão das cenas, incorpora uma crítica aos conceitos, dúvidas e fraquezas 

humanas, associando-os a situações psicológicas, sociais e políticas." 

Inegavelmente provocativa e crítica, a “Via Sacra” de Konstantin Christoff 

assume uma posição de confronto, mesmo que involuntariamente tenha se apoiado 

nas Sagradas Escrituras. Subverte a ordem e o tempo, transformando a obra num 

recurso para apontar as distorções do homem ao longo dos tempos. Contrariando os 

depoimentos e a bibliografia existente a respeito da trajetória correspondente ao 

caminho da paixão de Jesus Cristo, o artista se refere à liturgia, através da 

apropriação de obras consagradas, para trazer à tona a vida contemporânea: 

 
Não nos iludamos. Este caldeirão de imagens contundentes, onde o 
artista pôs a fervilhar as virtudes e os vícios do homem hodierno, 
nada ou muito pouco tem a ver com a litúrgica Via-Crúcis, assim 
exaustivamente tratada por multidão de artistas desde a Idade 
Média. Trata-se antes de um divertido libelo acusatório, tecido de 
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símbolos plásticos, das falhas humanas no mundo de hoje, fazendo 
pairar sobre nossas cabeças a luz da virtude, da dignidade, da 
honradez, simbolizada-aí sim-pela Via-crúcis continente de todos os 
princípios pelos quais Cristo se deixou imolar e dos quais hoje somos 
tão carentes! (SANTOS, 1994, p.26). 
 

De acordo com o entendimento de Santos (1994), a Via Sacra de 

Konstantin Christoff não se assemelha à litúrgica Via Crucis, representada ao longo 

do tempo por inúmeros artistas; pelo contrário, trata-se de um amontoado de 

referências plásticas e desenhos, utilizadas para trazer à tona temas atuais, assim 

como as imperfeições humanas, pelas quais Jesus Cristo prontamente se sacrificou 

pelo viés da redenção dos pecados da humanidade.  

Pensamos que concordar com a ideia do autor é discordar dos valores 

intrínsecos à Via Sacra. Isso é domesticar e retirar a dimensão crítica de Konstantin 

Christoff. Compreendemos que a prática artística desse pintor assume-se de uma 

maneira pós-moderna, na acepção de Linda Hutcheon, ao se inserir no discurso 

dominante e subvertê-lo no mesmo movimento. Portanto, entendemos que a “Via 

Sacra” de Christoff pode ser uma estratégia consciente utilizada pelo artista para 

apresentar a sociedade cristã, na qual ele próprio se insere, mas, ao mesmo tempo, 

busca revelar uma sociedade consumista, entregue aos prazeres mundanos, que 

contradiz a via de sofrimento que as imagens do caminho de Jesus nos transmitem. 

Alimentada pelos dispositivos, compreendidos como um “conjunto de 

elementos que medeiam a relação entre os viventes e o mundo, e que, por sua vez, 

transformam viventes em sujeitos” (AGAMBEN, 2009, p.11), a “Via Sacra” de 

Konstantin Christoff é um artifício utilizado pelo artista para acionar e subverter 

dispositivos da Via Sacra tradicional. Esses dispositivos aparecem nessa série 

pictórica por meio de inúmeras imagens, como o poder pastoral, a ideia de tempo e 

temporalidade, as formas grotescas dos personagens, entre outras. Voltada para 

construir um observador crítico, a “Via Sacra” de Christoff aciona dispositivos, para 

forjar uma posição de observação, que elucide e dê visibilidade às inúmeras formas 

de obedecer passivamente às instâncias de poder. 

Tradicionalmente, a Via Sacra revela-se como uma narrativa ancorada no 

relato de condução dos princípios dos indivíduos, voltada para construir pessoas 

religiosas cristãs, obedientes, compactuadas com o estado laico, porém de religião 

católica oficial. Nessa perspectiva, a Via Sacra é um dispositivo que reúne diversos 

elementos e transforma pessoas/viventes em sujeitos cristão obedientes. 
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Para Agamben (2009), o termo “dispositivo” tem uma natureza 

eminentemente ligada à estratégia, ou seja, é a manipulação de relações de forças e 

sentidos, para que se consiga alcançar um alvo. Pode acontecer através da 

resistência, do bloqueio ou mesmo da utilização desta força de modo positivo. É a 

rede estabelecida entre estas forças, é sempre um jogo de poder, oriundo das 

fronteiras do saber, não se condicionando, entretanto, a este saber. Partindo desse 

conceito, entendemos que a “Via Sacra” de Konstantin Christoff pode ser pensada 

como uma visualidade que opera dispositivos, possibilitando um acúmulo de 

referências para se pensar uma realidade possível. A “Via Sacra” de Konstantin 

Christoff funciona, portanto, como uma estratégia autêntica que mobiliza um 

acúmulo de tinta, desenho, citações e recortes, utilizados como recurso por meio 

dos quais o artista descreve práticas de obediência e vivência das pessoas e sua 

constituição enquanto sujeitos em um mundo imerso por instituições de poder 

político, econômico e religioso, sem deixar de ressaltar outras relações sociais de 

gênero e de diferenças culturais que também operam como instituições.  

Em uma linha de reflexão similar, o conceito de dispositivo também já 

havia sido antes pensado e definido por Foucault nos seguintes termos:  

 
[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, 
leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 
filosóficas, morais, filantrópicas [...] o dito e o não dito são elementos 
do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre 
esses elementos (FOUCAULT, 2001, p. 244). 
 

       A partir desse conceito, pensamos ser possível rastrear nas imagens e 

nas relações entre elas, como operam enquanto dispositivos capazes de fazer da 

“Via Sacra” de Christoff um evento singular. 

A Via Crucis preconiza o exercício da meditação, através do ato de 

acompanhar todo o sofrimento e paixão de Jesus Cristo. Além de ter um caráter 

espiritual, busca estimular os fieis a encontrar forças para trilhar o seu próprio 

caminho de sofrimento. É o exercício da obediência, um dispositivo para conduzir os 

fiéis no cumprimento do que apregoa os evangelhos. Trata-se de um dispositivo que 

transforma pessoas, viventes, em crentes na palavra de Jesus. Em Konstantin 

Christoff, por outro lado, percebemos a abordagem da “Via Sacra” como um contra 

dispositivo, até mesmo profanador, pois se volta para estimular a reflexão e a crítica 
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a respeito dos valores implícitos nos dogmas da religião e nas regras políticas e 

sociais.  

Nessa direção, trata-se de uma manipulação de forças estratégicas em 

uma relação de poder, ao mostrar ao espectador as relações de força de forma 

quase caricatural, a realidade sociocultural dos dias atuais. Essa concepção vem ao 

encontro do posicionamento de Aganben (2009, p.40), quando diz que dispositivo “é 

qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as 

opiniões e os discursos dos seres viventes.” O dispositivo produz o sujeito através 

de um processo de subjetivação. Dessa forma, a “Via Sacra” de Christoff constitui 

uma mediação entre ele na condição de artista e sua realidade, buscando produzir 

sujeitos com um ponto de vista crítico acerca do contexto que os cerca. 

3.1 Poder pastoral na “Via Sacra” de Konstantin Christoff 

 

Ao refletirmos acerca da visibilidade das relações de poder em Konstantin 

Christoff, podemos sugerir que sua interpretação livre da Bíblia, através de sua “Via 

Sacra”, revela-nos sentidos ancorados no que Foucault nos indicou como “modo 

fundamental de limitar a atuação do poder pastoral” (CANDIOTTO, 2010, p.114). 

Assim, Christoff exerce uma crítica sobre a verdade da interpretação das Sagradas 

Escrituras no que tange à prática de pastorear a vida das pessoas. Na “Via Sacra” 

de Konstantin Christoff, ninguém é conduzido, demonstrando que o artista se 

negava a ser governado. 

 
Não querer ser governado dessa ou daquela maneira implica 
também a renúncia em aceitar incondicionalmente algo como 
verdadeiro porque a autoridade diz que é verdadeiro. O discurso da 
autoridade merece aceitação apenas se houver boas razões e se o 
cidadão estiver convicto de que o que lhe é proposto, de fato, é 
verdadeiro. Desse modo, o ponto de sustentação da crítica consiste 
em opor a certeza que advém do conhecimento científico em face da 
autoridade (CANDIOTTO, 2010, p.115). 

 

 Vale ressaltar que Christoff, ao materializar visualmente sua “Via Sacra”, 

pelo viés de uma hibridização de estilos, nega-se a aceitar a verdade bíblica como 

verdade dos fatos, questiona criticamente o que é imposto pelas autoridades como 

verdadeiro, refuta, ironicamente, as condutas praticadas pelas instituições religiosas. 
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Ao questionar tais verdades, ele constrói uma obra singular, que não segue os 

padrões até então utilizados para este tema.  

A narrativa da Via Sacra, ainda hoje, é usada para disseminar valores, 

comportamentos e nortear as condutas das pessoas. Reencenada pela Igreja, busca 

normatizar e exercitar o poder pastoral.  

A série pictórica de Konstantin Christoff busca problematizar, suscitar no 

espectador - fiel ou não - a disposição para ao mesmo tempo rir, zombar e assumir 

uma posição crítica. Apesar de as duas serem abordagens usadas para refletir sobre 

os problemas do presente – aspecto da arte contemporânea – elas também se 

distanciam. Denuncia, portanto, a prática de conduzir as condutas, as 

representações de Via Sacra, produzidas pelos discursos eclesiais que acionam o 

que Foucault chamou de “poder pastoral”. 

Ao dessacralizar a Via Sacra, Konstantin Christoff expõe as fímbrias e o 

funcionamento do poder pastoral com as suas verdades: a verdade da autoridade e 

a verdade de si mesmo. A primeira assegura que todo crente está subordinado ao 

conjunto de dogmas e de textos como fontes da verdade, isto é, a obrigatoriedade 

de aceitar como verdade as normas da igreja. Já a segunda (verdade de si), 

“consiste no dever de todo cristão se conhecer a si mesmo – o seu interior e as suas 

faltas, as tentações, os pecados cometidos – e de dar a conhecer essa verdade a 

outrem” (LEMME, 2012, p. 33). Teriam essas duas formas de verdade condições de 

conduzir o fiel à salvação? Na busca pelas respostas a esse questionamento, são 

pertinentes as seguintes considerações: 

 
Essa dupla obrigação de verdade, a obrigação de conhecer a 
verdade de si e de a confessar, e a verdade da autoridade, a 
começar pela verdade do texto, concorrem articuladamente para a  
salvação. Logo, essas duas obrigações complementam-se: por um 
lado, o conhecimento de si é sustentado pela luz da fé (a verdade da 
autoridade) e, por outro a verdade da fé só é acessível àquele que 
previamente se purificou através do conhecimento de si (LEMME, 
2012, p. 31). 

 

Ainda ancorado na teoria de Michel Foucault, o poder “... é a forma, 

variável e instável, do jogo de forças que definem as relações sociais em cada 

momento histórico concreto...” (FRICHE, 2013, p. 11). Assim, através de sua obra, o 

artista Konstantin Christoff não representa uma realidade, não esconde sentidos, 

mas produz uma realidade, forja sentidos e cria uma verdade possível, mobilizando 
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acontecimentos históricos e políticos, recriando de forma crítica a religiosidade 

contida no discurso da Via Sacra. E o faz de forma a instituir relações e posições 

referentes aos personagens. São os detalhes nas imagens das telas que nos 

permitirão conferir mais condições de exercício de poder e de ocupação de uma 

posição de poder por parte de alguns personagens do que em outros. Nesse caso, a 

acepção de poder aqui é a sua definição micropolítica. É a partir dela que 

visualizamos a relação e o lugar ocupado por aqueles que acertam e por aqueles 

que erram; a relação e o lugar ocupado pela criança que, passivamente, recebe a 

hóstia e os ensinamentos de Cristo, conforme ilustra a Figura 58: 

 

 

Figura 58: CHRISTOFF, Konstantin. Detalhe de “A Ceia”, 1989. 
Fonte: Catálogo da exposição, p.8-9. 
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Nesta pintura intitulada a “A Ceia”, podemos perceber a imagem de Jesus 

Cristo trajando vermelho e com pés descalços, provavelmente em sinal de 

humildade, entregando a hóstia sagrada para a criança, em trajes brancos, olhando 

fixamente para o espectador. Uma cena retratada em uma residência 

aparentemente comum a qualquer família dos dias de hoje. As imagens revelam que 

os atos de receber a hóstia, ensinar e seguir os ensinamentos configuram-se como 

mecanismos microdimensionais do poder.  

O exercício de poder na pintura de Christoff pode ser percebido através 

do grotesco, não como um segmento artístico estrutural dado a priori, no qual não 

estamos "inserindo" Konstantin Christoff em uma História da Arte estrutural, 

evolutiva e linear, mas como uma crítica que se faz ao poder pastoral. Os sentidos 

críticos atribuídos a esse poder podem ser percebidos nas imagens da criança, nos 

seres monstruosos, no caráter ateológico da sua Via Sacra e nos cegos de 

Brueghel, que constituem a ausência de liderança pastoral, como crise de poder 

pastoral, conforme demonstra a figura 59.  A Via Sacra abordada por Konstantin 

Christoff, dentro de uma estratégia de desvio, de caminhos tortuosos a não serem 

seguidos, é uma visualidade crítica que esse artista faz ao poder pastoral.  

 

Figura 59: Detalhe “A Traição- Homenagem a Leonardo”, de Konstantin Christoff.  
Fonte: Catálogo da exposição, p.11. 
 

Eis uma visualidade constituída/constitutiva da prática artística de 

Konstantin Christoff que nos remete ao funcionamento do poder pastoral descrito por 

Michel Foucault (2004), compreendido como uma mecânica de poder do 

cristianismo. Nesse sentido, 
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A primeira consequência do poder pastoral é a obrigação de todo 
indivíduo de procurar a sua salvação. Mas a salvação, no Ocidente, 
comporta “um estranho paradoxo”: por um lado, é um assunto 
individual, no sentido em que cada um tem de cuidar de sua 
salvação; e, por outro, as formas que ela toma não são livres, na 
medida em que são previamente definidas e passam pela relação 
com o pastor (LEMME, 2012, p. 31).   

 

Pensada neste sentido, a salvação, mesmo nas suas conformações 

seculares, “... é uma obrigação que está indexada à presença de outro” (LEMME, 

2012, p. 31). Assim, a salvação está condicionada à relação do pastor, sendo que 

cada ovelha tem com ele uma afinidade pessoal “de submissão e obediência, guiada 

pela renúncia de si e pela mortificação” (PASSOS, 2013, p. 55). Foucault procura 

nos apresentar que o Estado moderno elabora uma nova configuração do poder 

pastoral, de forma a integrar “os cidadãos em uma intrincada rede de 

individualização que concerne o trabalho, a educação, a família, o corpo e a vida 

mental” (PASSOS, 2013, p.55). 

Ainda de acordo com as reflexões de Foucault, o Cristianismo tem como 

traço marcante uma “obrigação de verdade” como imposição aos seus seguidores.   

Tal obrigação é que legitima o poder pastoral e as suas técnicas e estratégias 

dispostas para que as pessoas transformadas em fiéis possam cuidar de sua 

salvação, através de duas vertentes: a verdade da autoridade e a verdade de si 

mesmo:  

A verdade da autoridade significa que todo crente está obrigado a 
tomar um conjunto de dogmas e de textos como de verdade; está 
obrigado a aceitar as decisões da Igreja como matéria de verdade; e 
finalmente, está não apenas obrigado a crer nessas verdades, como 
tem também o dever de proclamar (LEMME, 2012, p. 33). 

 

     Na obra de Konstantin Christoff, a verdade do poder pastoral é 

apresentada através da subserviência da criança, na pintura “A ceia”, ao receber e 

cumprir o dogma do sacramento da primeira eucaristia, como remissão dos pecados. 

Konstantin Christoff critica e zomba desse sacramento, quando insere num balão a 

seguinte expressão: “muitos de vós me trairão”. Ao misturar imagem e texto em suas 

telas, o artista forja contradições, paradoxos, indícios de um desvio possível.  Teria o 

poder pastoral, enquanto condução de condutas, a condição de proclamar a 

verdade? Nessa direção, Christoff aborda, nessa mesma tela, o mundo da criança 

de um lado e, do outro, o mundo adulto com seus infortúnios e prazeres. Colocar as 
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duas verdades na mesma tela, separadas pela “purificação na comunhão”, no 

quadro central, é também uma forma de criticar a verdade do poder pastoral. 

Konstantin Christoff não evoca as verdades, mas as submete à estética política da 

sua visualidade. Sua “Via Sacra” não pode, dessa maneira, ser desvencilhada da 

política da sua arte.  

      Rancière (2005), ao argumentar acerca da partilha do sensível, da política 

da arte, sustenta que, ao remeter à contemporaneidade, não é necessária a 

compreensão da estética sob o viés do aliciamento disforme, como mero 

apontamento de “uma captura perversa da política por uma vontade de arte, pelo 

pensamento do povo como obra de arte” (RANCIÈRE, 2005, p. 16). Para esse autor, 

é preciso ter em mente que existe na base política uma estética primeira, ou seja, 

uma maneira de simultaneamente dividir e compartilhar a experiência sensível do 

comum. Ainda segundo Rancière (2005), é uma qualidade dada a priori da 

subjetividade política, isto é, uma confusa distribuição de lugares e ocupações, uma 

visibilidade que “faz ver quem pode tomar parte no comum em função daquilo que 

faz, do tempo e do espaço em que essa atividade se exerce” (RANCIÈRE, 2005, p. 

16).   

Diante disso, pensamos a prática artística de Konstantin Christoff como a 

demonstração de sua maneira de agir e compartilhar o corriqueiro, diante de seu 

exercício artístico hodierno e dos discursos históricos de cunho geral. Em Rancière 

(2005), constatamos a dicotomia entre os maiores temas da espetacularização da 

cultura e a morte da arte e da imagem, indicando que, nos dias atuais, é no campo 

estético que se travam as batalhas anteriormente centradas na liberdade e nas 

ilusões e desilusões da história. Assim, a arte moderna legitima a visibilização da 

vida comum, e a partilha igualitária do sensível pode ser exercida pelo mais 

incógnito dos atores sociais. A modernidade é pensada como um período em que 

qualquer indivíduo pode cooperar com a tarefa de fazer a história.  

Entendemos que Konstantin Christoff produz uma leitura crítica sobre a 

realidade que o cerca. Por meio dessa reelaboração, ele forja/inventa também uma 

realidade possível, fazendo uma construção visual do social, para construir 

ironicamente uma visualidade crítica sobre a sociedade vigente. O artista opera uma 

multiplicidade de procedimentos técnicos, revela um pacto com o não pecado, mas 

ao mesmo tempo é latente a fragilidade do sacramento. Sua estratégia visual é a de 

inserir-se no repertório visual da Via Sacra e subvertê-lo em seguida, de forma a 
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operar os sentidos, alterá-los, transgredi-los e, em seguida, construir visualmente 

uma história e uma sociedade. Para isso, é primordial que se tenha um olhar ex-

cêntrico. Nessa perspectiva, “ser ex-cêntrico, ficar na fronteira ou na margem, ficar 

dentro e, apesar disso, fora, é ter uma perspectiva diferente [...] uma perspectiva que 

está sempre alterando seu foco porque não possui força centralizadora” 

(HUTCHEON, 1995, p. 96).  

O artista em estudo partilha, portanto, dos princípios do pós-modernismo, 

segundo os quais nega justamente a crença na existência de leis ou essência sobre 

a qual se baseiam todas as coisas, visto que o próprio transcurso da História já nos 

mostrou que a universalização tende à exclusão, pois esconde as contradições e 

exceções capazes de desconstruir a lógica em que a lei encontra-se estruturada.  

O poder pastoral nos instiga a reconhecer a importância da obrigação de 

conhecer, aceitar e confessar a verdade como forma de assegurar a salvação.  A 

Via Sacra, como prática do cristianismo, pode ser entendida como um dispositivo 

para o conhecimento. Na série pictórica em estudo, Christoff critica o imbricamento 

entre o poder e a religião. Dessa forma, é pertinente questionar: Konstantin Christoff 

estaria realmente preocupado com a existência de um Deus ou com a fé cristã?  

Para Candiotto (2012, p. 21), “o cristianismo é inserido em preocupações mais 

amplas, que vão desde a diferença entre religião e cultura até as relações entre 

espiritualidade e política, ou entre teologia e corpo.” Diante disso, não há como 

deixar de ressaltar que Konstantin Christoff problematiza temas e argumentações 

cristãs, sem, contudo, fazer apologia ao religioso, e, partir de suas instigações, 

critica os rumos da sociedade contemporânea. Ele adentra no mundo da fé, da 

religiosidade, para subverter o olhar para a sociedade que o cerca. Da arte, insurge 

contra a política; da política, desestabiliza a fé.  

Baseando-nos nessas concepções, podemos dizer que as imagens da 

Via Sacra problematizam, de maneira artística e religiosa, temas polêmicos e atuais. 

A Via Crucis pode ser entendida como espetáculo que objetiva sensibilizar as 

pessoas. Essa narrativa religiosa pode dialogar com as dificuldades do mundo atual, 

alertando para a necessidade de ações sociais, além de destacar a cegueira e a 

insensibilidade do homem diante dos acontecimentos. 

Percebemos que Konstantin Christoff, ao abordar um tema religioso, o faz 

na perspectiva de um humanista e não-humanista, que acredita e desacredita no 

progresso da razão. Christoff demostra ser um não-humanista, na medida em que 
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destaca e critica posturas éticas, a falta de dignidade e a pouca racionalidade de 

alguns de seus personagens. Por vezes, na Via Sacra de Konstantin Christoff, os 

indivíduos são conduzidos sem possibilidade de escolha, presos às regras rígidas do 

cristianismo. Como médico, possivelmente ele teve uma formação humanista, mas 

ao trazer imagens mundanas de uma espécie de apocalipse da humanidade – não 

sendo religioso – ele se posiciona de forma pós-moderna, ao ficar descrente da 

razão, do progresso e da fé. A partir da análise feita neste estudo, verificamos que a 

Via Sacra de Konstantin Christoff é mais uma descrença em relação ao mundo do 

que em relação à fé. Sua prática artística o constitui como sujeito na pós-

modernidade.  

Para Stuart Hall (2011), através da projeção em nossas identidades 

culturais, o processo de identidade do homem na pós-modernidade se tornou 

provisório e passível de variações. Portanto, de acordo com o autor, somos levados 

a concluir que o sujeito não tem uma individualidade consolidada. Dessa forma,  

 
a identidade torna-se uma celebração móvel: formada e 
transformada continuamente em relação às formas pelas quais 
somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 
rodeiam. É definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito 
assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades 
que não são unificadas ao redor de um "eu" coerente (HALL, 2011, p. 
12). 
 

Na acepção de Hall (2011), a identidade é construída em conformidade 

com as influências culturais recebidas e que rodeiam o ser humano, aportado na sua 

capacidade de discernimento. A individualidade é definida de acordo com os 

atributos recebidos em seu convívio social e conforme sua auto-observação. Nesse 

sentido, pensamos Konstantin Christoff e sua “Via Sacra”, repleta de suas 

homogêneas concepções individuais, coadjuvante da originalidade de sua obra e, 

consequentemente, da sua singularidade artística. 

Portanto, a identidade de Christoff é construída através de sua vivência e 

ancorada em suas condições de possibilidade sócio-históricas, resultado das 

constantes mudanças e manifestações em seu entorno, em suma, do campo de 

sentidos que o cerca. Pelo viés de sua “Via Sacra”, é possível perceber o artista e as 

concepções que o constituem como um sujeito, cujas identidades não estão prontas 

e acabadas, perfazendo uma condição de celebração móvel.  
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A obra de Christoff se desnuda diante do espectador através da 

representação dos dogmas religiosos, da filosofia e da política, transformando-o num 

crítico social.  Sua produção é o retrato de suas percepções, um teatro de 

subjetividades, conferindo-lhe, temporariamente, uma possível identidade móvel, 

frágil, em construção. A criticidade, a denúncia, o humor, a atualidade de seus temas 

e a necessidade de questionar os dogmas da fé cristã fazem de Christoff um artista 

engajado na crítica à política, à religião e às identidades fixas. 

Ao contemplar a obra de Konstantin Christoff, podemos perceber que 

existe uma disposição simultânea entre o passado, o presente e o futuro, 

apresentados de forma híbrida. Trata-se de uma temporalidade hibridizada, 

pluralizada, uma ruptura radicalmente subversiva com o limite do tempo cristão, 

linear. Sustenta-se, assim, uma posição crítica, quando o artista aponta a relação 

entre a humanidade e Cristo, através do “alimento sacramental em que Jesus Cristo 

se dá à comunidade, sob o sinal do pão e do vinho...” (ALDAZABAL, 2013, p. 137). 

Tal relação é marcada por um afastamento, uma ruptura, contraditoriamente tão 

forte, mas também tão frágil.  

     A Via Sacra é, portanto, uma estratégia visual irônica, uma história poética 

na qual “o testemunho e a ficção pertencem a um mesmo regime de sentido” 

(RANCIÈRE, 2009, p. 57), por meio da qual Konstantin Christoff constrói seu 

discurso crítico sobre a sociedade. Ele compõe sua história poética, utilizando uma 

narrativa bíblica para construir outra versão, evidenciando suas relações de poder, 

traçando um caminho de fronteiras tão diluídas entre o religioso e o profano, 

expondo as diferenças sociais e as dicotomias entre o mundo adulto e o infantil, o 

rico e o pobre, além dos tempos passado, presente e futuro.  

O caminho da cruz, na percepção de Konstantin Christoff, emerge 

enquanto uma visualidade nova, diferente, com apelo histórico e transgressivo. 

Apesar de o foco deste estudo não estar nas intenções de Christoff, sabemos que o 

artista revelou em depoimento explicativo o desejo que sempre nutriu em pintar esse 

tema que, segundo ele, foi motivado talvez por sua falta de fé, condição que o 

impeliu a trabalhar com o sagrado: 

 
Não é minha intenção debochar da religião, do sacrifício do Cristo. 
Cada um de nós tem a sua via-crúcis. Cristo tinha uma expectativa, 
salvar a humanidade e encontrar o Pai. Imagine um preso político e 
todo o seu sofrimento, sem perspectiva nenhuma. Essa Via-Sacra 
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quis mostrar a via-crúcis de cada um de nós (REVISTA TELAS & 
ARTES, 1998, p. 12). 

 

 O discurso de Konstantin Christoff e a visualidade de sua obra são 

aspectos relevantes para que possamos analisar o seu universo pictórico. Estaria 

ele debochando ou não da Via Sacra? Reiteramos que não nos interessa adentrar 

no mundo das intenções e da mente do artista - tarefa impossível para 

pesquisadores ancorados em uma perspectiva não fenomenológica. Buscamos 

mapear o campo dos sentidos, das relações de força, as quais existem e 

atravessam as práticas e as subjetividades, independente das vontades individuais. 

Dessa forma, por mais que Konstantin Christoff exponha que não deseja debochar 

da religião, por mais que seja ponderado em suas argumentações, as imagens e as 

suas visualidades mobilizam sentidos que desestabilizam e demarcam uma posição 

irônica, debochada e crítica à religião cristã. Os sentidos mobilizados pelo artista não 

conseguem se desvencilhar do humor e do trágico. Christoff confirma isso e se 

contradiz quando declara ter desistido “da visão séria, sempre há um toque de ironia 

em tudo que faço” (TELAS & ARTES, 1998, p.13). Inicialmente, não pensa em 

debochar, mas é sempre conduzido pelo espírito crítico. 

Exemplo disso é justamente a visualidade crítica que Christoff faz ao 

poder pastoral, entendido como um dos mecanismos de sustentação do cristianismo 

católico. Cegos e perdidos podem ser visualizados por meio dos cegos de Brueghel, 

denotando a ausência de liderança pastoral, decorrente da crise desse tipo de 

poder. Os personagens visualizados revelam-se ingovernáveis, não pastoreados. 

Ao buscar extrair sentidos da pintura de Konstantin Christoff, acerca das 

imagens do poder em sua obra, podemos identificar a sua visualidade imbricada 

tanto como expressão de uma condição micropolítica do poder, quanto como 

expressão do biopoder, através da manifestação pastoral. 

 As relações de poder tecidas na “Via Sacra” de Christoff nos leva a 

reconhecer a impossibilidade de estarmos acima ou fora dessas relações. Inexistem 

sujeitos constituídos fora das relações de poder. Sendo assim, torna-se necessário, 

por meio da análise dessas relações, proporcionar uma visualidade de resistência a 

este poder, emanada em múltiplos aspectos, não restritos a uma “oposição 

essencial ou absoluta entre vencedores e vencidos” (PASSOS, 2013, p. 16).  
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 As relações de poder, por outro lado, são delineadas à luz das posições 

ocupadas, das condutas operadas, dos sentidos mobilizados.  Compreendido nessa 

perspectiva, o poder emerge como “um conjunto de ações sobre ações possíveis” 

(MAGALHÃES, 2003, p. 37), em que a liberdade tem papel de destaque, não sendo 

possível, portanto, confundir o poder com violência. Assim, é importante questionar: 

quem exerce o poder nas pinturas de Konstantin Christoff? Que sujeitos são 

constituídos através dessas relações de poder? 

 

3.2 Relações de poder socioeconômico e questões de classe 

 

 Consideramos oportuno iniciar esta sessão, apresentando as seguintes 

indagações: quais as relações que se estabelecem entre Konstantin Christoff e os 

outros artistas que pintaram Vias Sacras? Continuidade, evolução, descontinuidade? 

Em que condições sociais, históricas e artísticas Christoff produziu a sua Via Sacra 

como uma obra singular? Como podemos analisar a construção social do visual e a 

construção visual do social em Konstantin Christoff, à luz das contribuições teórico-

metodológicas dos estudos no âmbito da Cultura Visual? 

 A “Via Sacra” de Konstantin Christoff é, do início ao fim, uma expressão 

visual que nos revela um acúmulo de relações de poder e de questões de classe. 

Por meio dessa obra, o artista apresenta as relações sociais e históricas do mundo a 

sua volta. A prática artística de Christoff reinventa o tema, politiza a estética, articula 

passado, presente e futuro e encena, viassacramente, as relações e o exercício de 

poder operados em nossa sociedade, advindos de dois mundos muito próximos – o 

religioso e o laico. 

 Tal abordagem sobre a imagem do poder em Konstantin Christoff vai ao 

encontro da acepção de poder em Foucault, pensado como uma atividade ou um 

jogo de forças inalteráveis e efêmeras, que decidem as convivências sociais em 

determinado momento da história, sendo definido através de discursos exclusivos.   

Michel Foucault, citado por Passos (2013, p. 12) propõe que pensemos “[...] o poder 

como embate permanente de forças, como construção de estratégias e táticas que 

permitem operar a produção de alguma coisa: desejos, prazeres, objetos, 

indivíduos”. 

 Na obra em estudo, personagens reais e imaginários levam o espectador 

a questionar naturalmente os valores da sociedade moderna, através da articulação 
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do poder. O artista tece o seu caminho da cruz, compondo personagens que 

possuem livre arbítrio, porém, estrategicamente, são coagidos pelo poder operado 

pelas autoridades. Verificamos isso na submissão dos retirantes em relação ao 

poder militar, político e religioso. Na obra de Christoff, o poder não é exercido 

através da violência, mas construído através de estratégias e táticas.  

 Longe de serem apreendidas como inscrições de uma estrutura política e 

governamental, ou de uma classe social dominante, as relações de poder operam na 

direção de gerir a conduta de outro, instalando, algumas vezes, estados de 

dominação, muitas das vezes com liberdade limitada. Essas relações de poder estão 

visibilizadas nas obras de Konstantin Christoff, na medida em que o artista 

contempla as diferenças e desigualdades sociais emanadas das relações de classe 

e do poder socioeconômico, constituindo uma rede de sentidos capaz de enredar o 

campo de leitura do espectador. 

 Na pintura intitulada “O desnudamento – Homenagem a Portinari”, Figura 

60, por exemplo, percebemos as relações de poder socioeconômico e as questões 

de classe que estão evidenciadas na pintura, na medida em que Konstantin Christoff 

reelabora a sociedade e a metaforiza.  

 Neste espaço pictográfico, é possível vislumbrar a presença de um sujeito 

de “colarinho branco” que se confessa com um membro do alto escalão da Igreja, 

contrastando, ao fundo, com a miséria mostrada no quadro “Os Retirantes”, de 

Candido Portinari, emoldurados por figuras de soldados.  

Na tela de cores fortes, sobressaem as figuras dos representantes da 

Igreja e do poder político, que articulam sigilosamente, alheios ao que acontece com 

os menos favorecidos, representado pelos “Retirantes” de Portinari, em tamanho 

diminuto. O próprio tamanho das imagens dá ao espectador a dimensão da 

desigualdade do poder entre as classes, conforme se visualiza na Figura 60, a 

seguir:  
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Figura 60: CHRISTOFF,  Konstantin.  “O desnudamento – Homenagem a Portinari”, a.s.t., 200 x 200 
cm, 1990.  
Fonte: Catálogo da exposição. 
  

Para melhor compreensão dessa desigualdade apresentada na tela “O 

desnudamento – Homenagem a Portinari”, é necessário que pensemos na obra de 

Portinari, considerando seu forte engajamento social,  denunciando a precariedade 

do cenário social do Brasil na década de 1940.  Portinari foi um artista de alcance 

internacional, sendo que sua ascensão foi fruto de suas pinturas permeadas por um 

vigor dramático e da utilização de seu espaço pictórico para interpretar 

plasticamente a questão social.  

 Konstantin Christoff se apropria da obra “Os Retirantes” para tecer as 

relações de poder socioeconômico e as questões de classe na sua “Via Sacra”. 
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Dessa forma, demonstra a desigualdade de condições entre o representante do 

clero, o político e os retirantes. Estes, embora sejam são sujeitos livres, não 

esboçam qualquer sinal de reação. 

 Além do destaque dado às diferenças socioeconômicas e às relações 

hierárquicas, Konstantin Christoff expressa as relações de poder, sobretudo através 

de expressões, como cores, tamanho, imagens grotescas, elementos híbridos, etc. 

No caso específico da tela “O desnudamento – Homenagem a Portinari”, o tamanho 

e o destaque dados ao religioso e ao político, evidenciadas em primeiro plano, em 

cores vibrantes, em oposição à imagem dos retirantes, em tamanho diminuto e 

praticamente acromático, ressalta tais relações de poder. Sob uma perspectiva 

foucaultiana,  

o exercício do poder como um modo de ação sobre as ações dos 
outros, é um exercício que contém o elemento ‘liberdade’. O poder 
só se exerce sobre ‘sujeitos livres’, enquanto ‘livres’ – entendendo-
se por isso sujeitos individuais ou coletivos que têm diante de si um 
campo de possibilidades em que diversas condutas, diversas 
reações e diversos modos de comportamento podem acontecer. E 
se não há relação de poder onde as determinações estão saturadas, 
não há, também,  um confronto entre poder e liberdade, mas um 
jogo muito mais complexo: nesse jogo, a liberdade aparecerá como 
condição de existência do poder (FOUCAULT, 2010, 289).  

  

Konstantin Christoff exerceu o seu poder ao metamorfosear a Via Sacra, 

na medida em que interpretou livremente a Bíblia, não se prendendo aos dogmas 

previamente estabelecidos. O artista se coloca dentro das pinturas, fazendo com 

que os seus sonhos se tornem também os do espectador. Ao se representar sem 

qualquer cerimônia, lado a lado com imagens da pintura universal e da cultura 

popular, de Leonardo da Vinci, de Marylin Monroe, de Darcy Ribeiro, de seus amigos 

e familiares, Konstantin estrategicamente lança mão de seu poder de liberdade para 

criar uma obra singular. 

 A “Via Sacra” de Konstantin Christoff não é mais uma dentre tantas 

outras, mas ela é “a Via Sacra de Christoff”, haja vista que ela apresenta uma 

abordagem para a construção visual do social, para forjar uma visualidade sobre a 

sociedade contemporânea ocidental. O que Christoff pinta é, no mesmo movimento, 

a abordagem e a apresentação, a abordagem e a imagem. A sua “Via Sacra”, 

enquanto abordagem, não existe separadamente das imagens que ele 

confeccionou. Longe de apreendê-la como representação, essa série pictórica, ao 
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imergir nas profundezas da narrativa visual cristã, promove uma invenção do social, 

uma construção crítica de uma realidade possível. 

De acordo com Santos (1994), a “Via Sacra” de Konstantin Christoff é 

tudo, menos sacra. Entendemos que ela pode ser sacra não no sentido religioso, 

mas no campo dos sentidos do Cristianismo que foram mobilizados pelo pintor. 

Mesmo sendo um ateu convicto, Konstantin Christoff não despreza os símbolos, os 

ritos, as relações entre o sagrado e o profano, em suma, a cultura religiosa cristã. Ao 

transfigurar a sociedade através das imagens religiosas, ele opera e transgride os 

sentidos. Por mais que ele não queira, o imaginário e os significados mobilizados 

pelo artista constituem a sua produção como crítica, dentro do repertório da cultura 

imagética cristã. Christoff se diz militante do ateísmo, no entanto, mobiliza valores 

cristãos voltados para uma crítica social. Sua prática artística opera, portanto, dentro 

da cultura cristã, mas longe de representá-la ou reforçá-la, uma vez que busca 

subvertê-la e, por meio dela, articular estética e política. Por intermédio da estética 

cristã, Konstantin Christoff apresenta-nos uma sociedade corrompida pelos vícios, 

pela desigualdade, pelas relações de poder.  

Nessa perspectiva, a prática artística de Konstantin Christoff em sua “Via 

Sacra” nos remete às considerações de Onfray (2006) sobre o ateísmo, quando 

esse autor se refere à teologia como dominante, nada escapando de seus domínios, 

moldando todo o pensamento ocidental e manipulando as convenções da vida 

moderna. Ainda conforme Onfray (2006), a história da humanidade se revela com ou 

sem Deus. Cabe aos teólogos a difícil missão de conseguir artifícios para tentar 

justificar os males do mundo, diante da existência de um Deus incólume. Os crentes 

parecem ter mais visão, ao passo que os ateus aparentemente são mais lúcidos. 

Konstantin Christoff adentra nos mundos da teologia dominante, permite ser 

apreendido por esse imaginário, mas no caminho de forjar sua via, reelabora as 

ferramentas doutrinadoras da Igreja e produz, por meio do processo de subversão 

dos sentidos, uma espécie de contra imaginário.  

3.3 Poder militar: metáfora da sociedade 

 

 O poder militar também se materializa na obra em análise, já que nos 

remete à figura do “soldado”, bastante utilizada na Via crúcis de Konstantin Christoff. 
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A imagem desse personagem do contexto militar é recorrente nessa a série 

pictórica, sugerindo metáforas que merecem ser abordadas.  

De acordo com o filósofo Michel Foucault (2013, p. 131), ainda no início 

do século XVII, o soldado já era definido como: “... alguém que se reconhece de 

longe; que leva os sinais naturais de seu vigor e coragem, as marcas também de 

seu orgulho”. Assim, a postura e o corpo do soldado são distintivos de sua valentia e 

bravura, daí “... as manobras como a marcha, as atitudes como o porte de cabeça se 

originam, em boa parte, de uma retórica corporal de honra” (FOUCAULT, 2013, p. 

131).   

 Diante disso, podemos pensar que, no porte altivo do soldado, está 

implícita a sua idoneidade e a condição para o exercício da autoridade.  

Percebemos, assim, o uso do corpo como utensílio e desígnio do poder, tendo em 

vista que “... o corpo que se manipula, modela-se, treina-se, que obedece, responde, 

torna-se hábil ou cujas forças se multiplicam” (FOUCAULT, 2013, p. 132).  

 Na “Via Sacra” de Konstantin Christoff, em várias das estações, o artista 

se apropria da imagem de soldados, sempre em posição de vigília e de alerta, como 

se percebe nas telas “O julgamento”, “A traição” e “O desnudamento”. Nessas 

pinturas, é possível notar que tais soldados representem a ordem, conduzem, guiam 

e estão em posição de alerta. Teria Konstantin Christoff operado, por meio desses 

personagens, sentidos ancorados na submissão das pessoas em relação ao poder, 

tanto da Igreja como das autoridades oficiais?  

 Na Via Sacra Bíblica, os soldados romanos cumprem a ordem de 

conduzir Jesus Cristo ao Calvário, para que lá seja crucificado. Cumprem ordens 

sem questionamento, denotando uma notável cegueira visibilizada na obra em 

estudo.  

 Diferentemente dos sentidos atribuídos à maioria de seus soldados, 

Konstantin Christoff se apropria desse personagem na tela “A morte na Cruz”, 

detalhe da Figura 61, na qual o militar faz parte do cortejo de cegos que ignoram a 

crucificação de Jesus, não existindo nenhuma similitude com o que preconiza a sua 

função, quanto à idoneidade e ao exercício da autoridade.  
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Figura 61: Detalhe de “A morte na Cruz”, de Konstantin Christoff, a.s.t/m, 1990.  
Fonte: Catálogo da exposição. 

 
 No detalhe da tela “A morte na Cruz”, o soldado com vendas pretas está 

caindo sobre o rei que já se encontra completamente no chão e sem a sua coroa. O 

militar, por sua vez, está puxando a prostituta, que ampara o político no cortejo, 

seguido pelo representante do clero e o coringa, além do político ou burguês. 

Notamos, também, que a prostituta, aparentemente, puxa uma arma do soldado. 

Seria uma alusão fálica? Ainda no tocante ao soldado, não existe nenhum vestígio 

de qualquer posição de autoridade que lhe é conferida, constituindo a imagem de 

um sujeito que está longe de manter a ordem. Além disso, sua postura de queda 

deixa evidente a sua cegueira espiritual. 

 Konstantin novamente se reporta aos sentidos operados e transformados 

a respeito das imagens dos militares. Ao retratá-los como sujeitos frágeis e 

grotescos, contrariamente à postura de poder e autoridade, o artista zomba dessas 

relações de poder, explicita-as, mostrando as contradições, a fraqueza e a 

fragilidade desse mesmo poder no tocante às questões espirituais. Não somente o 
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militar, mas a própria Igreja, o rei e o político, que mesmo investidos de poder, 

deixam-se conduzir cegamente.  

 Como já abordamos anteriormente, esses personagens estão 

percorrendo um caminho obscuro, talvez remetendo o espectador à escuridão, à 

ausência de luz, que pode ser presumida também como escuridão espiritual. Essa 

cegueira espiritual pode estar intimamente ligada à cor preta, que, segundo Pedrosa 

(1999, p. 117), “significa penitência, sofrimento, aflição e humildade.” Essa cor 

aparece também como uma tarja no olho do soldado e dos demais integrantes da 

cena, indicando a total ignorância com relação à percepção de Jesus Cristo como 

salvador. Além de estarem de costas para a crucificação, esses personagens, cegos 

espiritualmente, se debatem e tateiam em um caminho de escuridão. 

 Diante disso, percebemos claramente a posição crítica de Christoff 

perante as autoridades atuais, notadamente em crise, na media em que questiona e 

deprecia o poder exercido diante das armadilhas e dos valores materiais. Esse 

artista os retrata como cegos e alheios aos verdadeiros valores, pois vivem na 

hipocrisia, aceitando a condução de falsas autoridades e falsos mestres, omitindo-se 

diante da verdade. 

3.4 Poder Midiático 

 

O poder midiático, objeto de investigação dos estudos culturais, alude aos 

conceitos de identidade e sociedade, sendo abordado na tela “Jesus Carrega a Cruz 

– Homenagem a Bosch e Aleijadinho”, Figura 62. 
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Figura 62: Detalhe da pintura Jesus Carrega a Cruz – Homenagem a Bosch e Aleijadinho, de 
Konstantin Christoff, a.s.t./m, 200x200 cm, 1989.  
Fonte: Catálogo da Exposição. 
 

Neste detalhe da pintura, percebemos a imagem de um repórter que 

integra o grupo de pessoas que rodeiam Jesus Cristo carregando a sua cruz. 

Transformado em repórter de TV, imprudentemente enfadado, descansando o braço 

na cruz, o representante da mídia entrevista um personagem a respeito da cena que 

se desenrola. Notamos, ao contemplar a pintura toda, que o espaço pictórico é 

emoldurado em formato de uma tela de televisão, transformando o acontecimento 

num grande espetáculo. 

De maneira bem humorada, Christoff transforma a Via Crúcis em uma 

cena da atualidade, que pode ser discutida e analisada através da mídia. 

 É pertinente considerar que, na contemporaneidade, os meios de 

comunicação se tornam veículos de repercussão e abordagem dos aspectos 

comportamentais da humanidade. A mídia exerce grande poder de persuasão e 

influencia a cultura visual, tornando-se uma formadora do comportamento da 

sociedade. Para a pesquisadora Elvira Christoff (2008), 

 
a obra reflete a tela de uma TV que divulga o caminho para a morte, 
ali, através da mídia, muitos querem aparecer, já outras figuras 
incomuns aparecem compondo o cenário. Temos assim, a questão 
da vida e da morte em paralelo, uma situação até cômica 
(CHRISTOFF, 2008, p.91). 
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 Assim, de acordo com essa autora, apesar do martírio de Cristo, que 

carrega a cruz e se encaminha para a morte, os integrantes da cena se voltam para 

o representante da mídia, uma vez que esses personagens buscam oportunidade de 

se mostrar, enquanto outros simplesmente compõem o cenário, mantendo-se 

indiferentes. Compõe-se, assim, uma situação cômico-trágica, a vida e a morte no 

mesmo patamar, na medida em que a mídia é o interesse maior. 

 A pintura de Christoff, executada quatro séculos depois da obra de Bosch, 

apresenta como inspiração a imagem de Jesus carregando a sua cruz. 

Diferentemente de Bosch, Konstantin Christoff apresenta a cena como um 

espetáculo televisivo, como artifício para criticar a mídia. Na cena, encontramos a 

figura de um repórter, vestindo terno rosa e entrevistando um dos espectadores.  A 

cena de Jesus carregando a sua cruz é metamorfoseada em um espetáculo 

midiático, “é a desgraça sendo televisionada por uma grande emissora” 

(CHRISTOFF, 2008, p. 63). 

 A televisão, segundo Sodré e Paiva (2002, p. 128), diante de todo esse 

poder midiático, desenvolve-se em locais onde “são cada vez mais exíguas 

manifestações culturais autônomas por parte das populações." Esse recurso 

midiático sobrepõe-se como forma de entretenimento hegemônico, tornando-se um 

veículo com poder de “... ocultar e distorcer a realidade vivida.” Ainda segundo esses 

autores, a televisão é seguramente um meio de comunicação imbatível.  A TV, 

visando à hegemonia da audiência, utiliza-se de estratégias agressivas, mantendo 

como “... recurso de apelo crescente a mesma estética do grotesco, responsável 

pelo formato popularesco hegemônico” (SODRÉ e PAIVA, 2002, p.130).  

 Diante disso, entendemos que existe, atualmente, uma identidade entre a 

mídia televisiva e o seu público, com atuação imediata no cotidiano das pessoas.  

Ainda nos reportando a Sodré e Paiva (2002, p.130), comungamos a ideia de que a 

TV “privilegia fortemente a ótica do grotesco." Na perspectiva desses autores, a 

televisão 

[...] suscita o riso cruel30, que parece assumir contemporaneamente 
foros de liberdade de pensamento. A hilaridade sempre foi um 
vitorioso recurso universal na mídia, mas agora se impõe com um 
novo estilo, em que a crueldade – entendida ora como gozo com o 
sofrimento do outro, ora como nenhuma contemplação ética para 
com o tema em pauta – é um traço principal (SODRÉ e PAIVA, 2002, 
p.132). 

                                                           
30 Grifo do autor.  
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 Esse tipo de riso é esperado por Christoff em sua “Via Sacra”, 

transformada em um espetáculo televisivo, no qual é permitido rir de tudo, do 

sofrimento, do ridículo alheio, da violência, da submissão, como se a seriedade e a 

indignação não conduzissem à parte alguma.  

 Por intermédio da televisão, é possível pensarmos na impotência 

humana, política e social, financiada por patrocinadores e ainda pela permissão de 

encenações grotescas, que dão “... voz e imagem a energúmenos, ignorantes, 

ridículos, patéticos, violentados, disformes, aberrantes, para mostrar a crua 

realidade popular” (SODRÉ e PAIVA, 2002, p.133). Busca-se, dessa forma, não 

provocar e nem revelar as causas sociais, ficando somente na superfície ilusória. 

 Pelo viés da visualidade da “Via Sacra” de Konstantin Christoff, são 

abordados aspectos políticos, sociais e religiosos, por meio dos quais o artista faz 

uma crítica mordaz à sociedade atual. Assim, de acordo com o que percebemos até 

aqui, podemos presumir que, nessa obra de Konstantin Christoff, existe um eixo 

comum. O artista, recorrentemente, representa e transforma os símbolos da cultura 

cristã e da Via Sacra Bíblica, para refletir e criticar, por meio de cenas providas de 

grande dose de humor, a sociedade contemporânea, recorrendo à apropriação, à 

hibridização e à transformação dos sentidos.  

3.5 Poder político 

 

 Além dos poderes religioso e militar, alvos das chacotas críticas de 

Konstantin Christoff, esse artista, em seu espaço pictórico, aborda também temas 

associados ao poder político.  

De acordo com Argan (1988, p. 39), “... toda a arte do século XX está, 

direta ou indiretamente, relacionada com a situação política.” Christoff não se omite 

em relação a esse tema, buscando enfatizá-lo por meio da ressignificação dos seus 

quadros carregados de acidez e humor. 

Na pintura intitulada “Jesus entre o bom e o mau ladrão”, apresentada na 

Figura 63, Konstantin Christoff deixa evidenciadas as relações entre o poder político 

e a corrupção nos dias atuais. 
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Figura 63: CHRISTOFF, Konstantin. “Jesus entre o bom e o mau ladrão”, a.s.t., 220 x 160 cm, 
executada no ano de 1990.   
Fonte: Catálogo da exposição, p. 33. 
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Nessa tela, apresentada na Figura 65, Konstantin assume ter feito uma 

“homenagem à instituição mais querida: a trapaça, a corrupção, fluindo entre o verde 

e o amarelo. Os dois são bons ladrões porque Deus (Corcovado) é brasileiro” 

(Anexo 04). Os dois personagens da pintura não possuem traços faciais. Usam 

apenas óculos escuros na face, sugerindo que não se trata de pessoas conhecidas 

e que, apesar de suas atitudes corruptas, são rapidamente esquecidos. Esse 

anonimato atribuído aos personagens sugere uma leitura da cultura da corrupção na 

política brasileira. São dois personagens espelhados, trajando terno e gravata 

amarela, arrumando os óculos e com um anel de pedra vermelha no dedo mindinho. 

Encontram-se diante de um monitor e tem ao fundo a imagem do Cristo redentor, do 

Rio de Janeiro, em verde amarelo, emoldurado por cortinas nos tons verde e 

amarelo. 

 Christoff propõe, nessa tela, a representação da impunidade dos políticos 

corruptos, tão comum no nosso país. Nos personagens apresentados, do local onde 

seria a boca, saem dois balões com a inscrição “In Gold we trust”, fazendo 

referência à nossa riqueza confiada a eles, ditos “bons ladrões”. Bons ladrões no 

sentido da alegação de que não roubaram para si mesmos, mas para a campanha 

de seu partido político, para praticarem atos desonestos no processo eleitoral e 

manobrar o desejo da população, para perverter políticos e juízes, impondo suas 

causas, causando irrecuperáveis danos ao povo em vista da evidente 

desmoralização da democracia. Além disso, ferem os direitos dos cidadãos, na 

medida em que seus atos institucionalizam a impunidade. 

 No entendimento do crítico de artes Pierre dos Santos (1998), os 

personagens são mostrados como “dois executivos gêmeos, de óculos escuros, cara 

de ninguém, computador instrumento de suas falcatruas, o Cristo redentor ao fundo, 

ladeado de cortinas verde-amarelo” (SANTOS, 998, p.09). Para esse autor, a pintura 

bem humorada de Christoff traz uma crítica taxativa a todos as abomináveis 

atrocidades cometidas contra a população brasileira, como “todos os crimes dos 

PCs da vida, das máfias do orçamento da Previdência, dos precatórios e de outros 

que, certamente ainda surgirão...” (SANTOS, 1998, p 9). Essa representação 

constitui uma maneira irônica utilizada por Konstantin Christoff para chamar a 

atenção para investigações em torno das fraudes dos parlamentares brasileiros, 
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envolvendo falcatruas com recursos da União, como a CPI31 que investigou 

congressistas envolvidos em desvio de recursos, no ano de 1993, sendo que, na 

grande maioria desses processos, os envolvidos acabam ficando impunes. 

 Na tela “Jesus entre o bom e o mau ladrão”, ficam evidenciadas a ironia e 

a crítica em relação ao poder político no nosso país, na medida em que Konstantin 

Christoff se utiliza das cores verde e amarelo para retratar o cenário da pintura. Por 

meio da pintura, Christoff critica a situação politica, social e econômica do povo 

brasileiro, decorrente da corrupção das lideranças políticas.   

No âmbito da discussão acerca da atuação corrupta das lideranças 

políticas, Candiotto (2010), ao se referir às estratégias do poder de Foucault, 

relaciona os acontecimentos da comunidade com algo associado ao seu líder e vice-

versa: 

Quando os males se abatem sobre uma cidade, a causa é situada no 
seu líder. Inversamente, quando tiranos se mantêm no poder, tal 
infortúnio é atribuído como castigo divino devido à injustiça ou à 
ingratidão do povo para com Deus. A legitimação política do tirano 
depende da recorrência das faltas praticadas na cidade pelo povo. 
Trata-se, pois, de relações globais entre comunidade de destino e 
aquele que dela é o encarregado de conduzi-la (CANDIOTTO, 2010, 
p.102). 
 

  Dessa maneira, podemos pensar que o destino dos seus liderados 

depende da responsabilidade das lideranças, sejam estas políticas ou religiosas. O 

poder de condução de maus governantes é também pensado como castigo da 

população, pela falta de fé e má conduta, existindo reciprocidade entre condutor e 

conduzido. Das complexas relações do poder pastoral, quando o autor se refere às 

teorias de Foucault, chama a atenção o fato de que, sempre na medida do possível, 

“... o pastor deve ser aquele que dá o exemplo e melhor se aproxima da perfeição” 

(CANDIOTTO, 2010, p.102), desde que esta perfeição tenha como objetivo induzir a 

salvação do rebanho, e não o simples desejo de ser perfeito, ressaltando que esta 

intenção de plenitude pode levar à perdição da alma e ao orgulho. 

 Konstantin Christoff critica os poderes político e pastoral, na medida em 

que articula o sujeito com o poder e a verdade. Christoff discute a 

governamentalização a partir de práticas e instituições sociais, como a família, a 

                                                           
31  Comissão Parlamentar de Inquérito. 
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política, a religião, a moral e a prostituição, por intermédio da transformação dos 

sentidos, nas diversas estações de sua “Via Sacra”.  

 Percebemos tanto o poder político quanto o poder pastoral na obra de 

Christoff, na medida em que, segundo o pensamento foucaultiano, tais poderes 

representam um conjunto de atividades de comando sobre os indivíduos e os 

grupos. Na obra em análise, essas instâncias de poder aparecem como um 

exercício múltiplo de forças, designando a racionalidade da governamentalidade 

atual. A obra de Christoff deprecia o poder pastoral e a sua função de conduzir 

ovelhas e não permitir que estas se percam, que debandem. Paralelamente, 

entendemos que nós somos as ovelhas pastoreadas ostensivamente pelos poderes 

político, midiático e religioso.  

3.6 As mulheres na “Via Sacra” de Konstantin Christoff 

 

 Nas 14 estações da Via Sacra, a figura feminina apresenta notável 

presença, como nos momentos marcados pelos encontros de Jesus Cristo com 

Verônica, com sua mãe Maria e com as mulheres de Jerusalém. Na “Via Sacra” de 

Christoff, a imagem da mulher também é merecedora de atenção especial, na 

medida em que desempenha diversos papeis nas suas pinturas, ilustrando a 

dramática trajetória da mulher na sociedade nos dias atuais.  

O artista expõe em suas telas as calamidades do mundo atual, como as 

catástrofes vividas pelos imigrantes, as violências sofridas pelas mulheres, a 

prostituição, o sofrimento daquelas mães que perdem tragicamente seus filhos nas 

guerras, na violência urbana e no vício do álcool e das drogas. As imagens 

femininas na “Via Sacra” de Christoff revelam-nos identidades plurais, não passíveis 

de serem apreendidas em um conceito único e universal de "mulher". 

 Ao pensarmos o papel da mulher, revelado nas artes ao longo dos 

tempos, é possível percebermos que a presença feminina vem sendo 

redimensionada, desenhando-se na trama das relações sociais, na construção da 

sociabilidade e nos combates das forças sociais. As mais diversas instâncias, como 

a família, a igreja, as escolas, a sociedade, contribuem para esse redesenho do 

desenvolvimento de atividades como trabalho, a sua práxis, e sua criatividade 

material e espiritual. A arte, as ciências sociais e até mesmo a filosofia participam 
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continuamente da transformação da imagem tanto da mulher como do homem, 

individual ou coletivamente.  

 Em conformidade com os pensamentos da autora Cristina Costa (2002), 

em se tratando de debates das ciências sociais, existem poucas referências à 

mulher; contrariamente à predominância das alusões ao homem. A autora 

argumenta que, na maioria dos estudos, tais como monografias e ensaios, assim 

como nas “contribuições teóricas e nos debates metodológicos das ciências sociais, 

há relativamente poucas referências à ‘mulher’; ao passo que aí predominam as 

referências ao ‘homem” (COSTA, 2002, p. 11). Entretanto, no campo das artes, as 

representações femininas estão muito presentes.  Conforme Costa (2002, p.12), as 

imagens das mulheres, “... na pintura e escultura, no teatro e cinema, no romance e 

poesia, encontram-se muito mais presentes e evidentes.” Ainda de acordo com essa 

autora, em alguns casos, a presença feminina é qualificada em conformidade com o 

enredo das relações sociais na qual está inserida, sendo mobilizada de acordo com 

as “... formas de sociabilidade e os jogos de forças sociais prevalecentes” (COSTA, 

2002, p.12). Assim, predominam as hierarquizações preponderantes na sociedade, 

envolvendo diversas particularidades de subordinação da mulher em relação ao 

homem.  

 As idealizações da mulher tanto podem ser positivas ou negativas, 

dependendo do tempo de produção, e “... segundo o jogo de hierarquias, 

intolerâncias e preconceitos (COSTA, 2002, p.12).” A figuração feminina, 

geralmente, foi idealizada romanticamente, como um arquétipo do que se aspira, 

circunscreve, maravilha ou santifica, na maioria das vezes, de acordo com a 

concepção masculina: 

[...] a figura feminina na arte brasileira surge como uma imagem 
idealizada, da qual fazem parte atributos diversos, como beleza 
física, conformação saudável, formas generosas e maternais, um 
rosto meigo e sorridente, pureza que, quando não revelada pela 
composição pictórica, vinha inscrita nas faixas em latim que 
acompanhavam os florões como bandeiras de procissões. [...] É 
como Deusa que a mulher faz sua entrada na arte brasileira, uma 
deusa de grandes poderes, homenageada como esperança de 
transformação das agruras em felicidade. Uma imagem idealizada 
que não tem relação com a realidade vivida, mas que desempenha 
esse grande papel da arte de tornar visíveis os sonhos da 
humanidade (COSTA, 2002, p.76). 
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 Essa idealização da imagem da mulher, detentora de grandes poderes, 

vai perdendo impulso na medida em que a modernização da vida social e política 

ganha força e a produção artística passa a refletir estas transformações, perdendo 

ao poucos essa visão idealizada, mítica e religiosa da arte. Assim, a partir do século 

XX, a expressão pictórica deixa de louvar a matriarca em suas funções familiares, “... 

passando a explorar a alma feminina que os pintores já pressentiam nas mulheres e 

em quem se inspiravam na criação de suas cenas de costumes” (COSTA, 2002, 

p.115). Tanto no Brasil com no mundo, a mudança na percepção da figura da mulher 

vai ser expressa na arte. 

 O estudo da imagem feminina na contemporaneidade, de acordo com 

Costa (2002), exige que se insira no universo pesquisado a cultura de massa, não 

somente pela sua importância, mas em vista da herança do que se convencionou 

chamar de figura, ou seja, a encenação de um “... modelo a partir da semelhança 

com sua aparência visível” (COSTA, 2002, p.156). Existe, portanto, uma “íntima 

relação entre as invenções do feminino da chamada arte clássica, ou erudita pelos 

meios de comunicação." Na arte contemporânea, a recusa ao “... formalismo, ao 

figurativismo e à verossimilhança impossibilita que se trace um percurso entre a arte 

do passado e a atual, pois existe uma ‘ruptura formal e conceitual’ (COSTA, 2002, 

p.156), que se interpõe diante desta tentativa. As imagens em si não são verídicas 

ou falsas, mas a expressão os sentimentos correspondente à realidade o que esta 

poderá vir a ser. 

 Diante disso, para tentarmos explicar os significados das imagens 

femininas na obra de Konstantin Christoff, concebidas na sua “Via Sacra”, é 

necessário considerar a intensa intertextualidade que se encontra presente na 

atualidade, bem como as hibridações presentes nas mídias, que interferem no 

processo de criação imagética. 

 Percebemos, na obra de Konstantin Christoff, uma grande necessidade 

de abordar temas polêmicos e críticos, ligados à moral e às convenções da 

sociedade atual. Também notamos uma forma de instigar e provocar reflexões 

acerca de sentimentos secretos, levando a sociedade a enfrentar suas tendências 

maléficas e a se despir de suas “máscaras”. Nas telas que compõem a obra “Via 

Sacra”, podemos identificar mulheres, cujos rostos e corpos apresentam evidentes 

deformações, representadas de maneira precisa e quase gestual. 
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As imagens das mulheres no decorrer tempos são redimensionadas, 

assumindo uma pluralidade de condutas. As figuras femininas na pintura de 

Konstantin Christoff surgem como fonte forjadora de sentidos, sendo explorados 

atributos como a beleza física, formas generosas e maternais e, por vezes, o papel 

da mulher em nossa sociedade, considerando-se as peculiaridades de cada época. 

Portanto, entendemos que as imagens femininas na “Via Sacra” de 

Konstantin Christoff mobilizam, transformam e produzem novos sentidos, haja vista 

que os acontecimentos são reeditados pela ótica desse artista, de maneira a 

evidenciar o papel da mulher e da condição de maternidade.  

O sofrimento materno, mostrado por Christoff através de uma apropriação 

da obra Guernica de Picasso, revelou a impotência da sociedade diante do 

massacre de pessoas inocentes, fato que diuturnamente ocupa lugar nos noticiários.  

Ao inserir o tema da prostituição, tratado como um fenômeno social, 

Konstantin Christoff, mais uma vez, recorreu a sua liberdade de expressão para 

mostrar a hipocrisia da nossa sociedade monogâmica, que exige a repressão dos 

impulsos sexuais. Para o filósofo Michel Foucault, a prostituição remete ao 

dispositivo da sexualidade que instaura um mercado humano. Outra personagem 

feminina representada pelo artista foi a atriz americana Marilyn Monroe, ícone de 

sensualidade, que acreditamos ter sido utilizada por Christoff para contribuir e 

reforçar criticamente a ideia da valorização cultura norte-americana em nosso país. 

Konstantin Christoff teceu ácidas críticas à nossa sociedade, que imita e valoriza a 

história e costumes do mundo considerado avançado, subjugada e influenciada pela 

cultura estrangeira. A abordagem da sociedade através da Via Sacra se tornou uma 

metáfora que transfigurou os sentidos.  

3.6.1 A transcendência divina do sofrimento materno 

 

 Acontecimentos históricos, como a Via Sacra, foi um fausto cenário para 

que o artista Konstantin Christoff estabelecesse suas relações com a sociedade 

atual, por meio da representação da maternidade.  

No segundo capítulo, na tela “Jesus adverte as mulheres de Jerusalém”, 

apresentada na Figura 45, Konstantin representa a figura materna por meio da 

apropriação da obra “Guernica”, de Pablo Picasso (1881-1973), que mostra a 
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imagem da mãe segurando seu filho morto, em alusão aos horrores da Guerra Civil 

Espanhola (1936-1939). 

 A obra “Guernica” é uma alegoria aos horrores de uma guerra. Nessa 

tela, Picasso inverte a tradição, pois nela não existem heróis, somente as vítimas 

das atrocidades humanas. O artista repudia a representação dos noticiários do 

bombardeiro, “narra o gesto da dor, da impotência, o desamparo, o medo, a tragédia 

e a crueldade da guerra. O horror da Guernica ficou presenta na consciência 

coletiva” (GÊNIOS DA ARTE - PICASSO, 2007, p.72). Nesse quadro, a interpretação 

feita por Pablo Picasso a respeito da Guerra Civil Espanhola foi incorporada por 

suas próprias experiências. Nesse sentido, o mais importante não foi a 

contemporaneidade desse fato histórico e nem a interpretação do acontecimento 

concreto, mas sim a “consternação que invadiu o ânimo do artista, que fez possível 

a modelagem da eternidade do sofrimento” (GÊNIOS DA ARTE - PICASSO, 2007, 

p.70).  

Pressupomos que, sensibilizado pelo sofrimento materno, Konstantin 

Christoff se apropria e hibridiza esta pintura, possivelmente com a finalidade de 

mostrar a dor da mãe diante de um filho morto violentamente.  

 A figura materna presente na tela de Picasso, descrita por Ramón (1993) 

como a “Pietá de avental listrado”, apresenta um grande impacto emocional, pelo 

seu conteúdo e por ocupar um lugar central na pintura. Para esse autor, a referida 

imagem evoca 

[...] a Pietá de Michelangelo, símbolo do sacrifício redentor do 
inocente.  Esta associação se faz mais clara no painel, estudando os 
seus estágios da fase descritivo-anedótica. Podemos observar como 
a figura do Guernica reproduz, quase literalmente, a escultura de 
Michelangelo: existe o mesmo gesto das mãos e a posição dum 
adulto no regaço materno (RAMÓN, 1993, p.103-104). 

 Ramón (1993) enfatiza a semelhança entre a figura materna de Picasso e 

a “Pietá” de Michelangelo, apresentada na Figura 64, no que se refere ao sentido 

estrutural da figura da mãe que segura o filho morto no colo, reproduzindo quase 

que totalmente a escultura do mestre renascentista.  
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Figura 64: Pietá, de Michelangelo. Escultura em mármore, 174 cm x 195 cm, 1499.  
Fonte: Pinto, Meirelles e Cambotas, 2001, p. 477. 
 

A similaridade entre as imagens é de fundamental importância para que 

pensemos também as diferenças entre elas.  A imagem da Pietá, que representa um 

momento de intensa dor e sofrimento, foi representada por Michelangelo com 

serenidade e resignação, ao passo que, em Picasso e Christoff, percebemos a não 

aceitação do sentimento da dor, propondo uma postura contestadora, crítica, que 

sugere uma mudança de comportamento.  A atitude de reagir ao sentimento da 

dor reforça a ideia da mudança de conduta, defendida por Gebara (2008, p. 52), 

quando este orienta a “não se tornar cativo da dor ou da opressão individual ou 

social, mas reagir a ela, transformando-a, extirpando seus efeitos nocivos...”, ou 

seja, mesmo sabendo que a dor e o sofrimento são inerentes à condição humana, 

devemos sempre lutar contra esta dominação.  

Ainda de acordo com Gebara (2008, p.52), no cristianismo, a imagem de 

Maria é a imagem da dor, mas ao mesmo tempo esse sofrimento e dor se tornam 

capazes de “proteger, aliviar, verter lágrimas por causa do sofrimento humano.” 
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Assim, a morte de Cristo na cruz possibilita dar sentido ao sofrimento. Nesse 

sentido, o pesar das mães pela perda prematura de seus filhos é respaldado pelo 

próprio sofrimento de Cristo, motivando um sentimento de justiça. 

 A temática da “piedade” é recorrente na arte cristã. A obra Pietá, por 

exemplo, apresenta a figura da Virgem Maria, que sustenta nos braços o corpo 

morto de Jesus Cristo, logo após este ser retirado da cruz. Essa escultura traz um 

“... gesto de submissão plácida e sublimada que respira o conjunto renascentista” 

(RAMÓN, 1993, p104). Identificamos, nesse aspecto, o ponto divergente entre a 

obra de Michelangelo e a de Pablo Picasso (apropriada por Christoff). Na tela do 

artista espanhol, não existe a expressão de submissão, mas sim um sentimento de 

angústia que “... evoca, no gesto retorcido para trás, e não para frente, e na tensão 

das mãos, uma mensagem de protesto e desespero materno” (RAMÓN, 1993, 

p.104).  

 A figura materna de Pablo Picasso, que é apropriada por Konstantin 

Christoff para representar a cena do calvário de Jesus, quando este adverte as 

“Mulheres de Jerusalém”, representa a passagem do evangelho segundo Lucas 

23,28-31: 
28Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, 
não choreis por mim; chorai antes por vós mesmas, e por vossos 
filhos.29 Por que eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-
aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos 
que não amamentaram!30 Então começarão a dizer aos montes: Caí 
sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. 31 Porque, se ao madeiro verde 
fazem isto, que se fará ao seco? 

 

 Na Via Sacra bíblica esta passagem se refere ao momento em que Jesus 

Cristo pede para que as mulheres que o seguem e choram por Ele, que chorem 

pelos seus próprios filhos. Essa advertência evoca o sentido de que a lamentação 

puramente sentimental em nada contribui para amenizar o sofrimento, se não houver 

uma mudança de comportamento. Através do sofrimento dos filhos, as mães 

deverão constatar toda a severidade emanada do pecado. O sofrimento de Jesus 

não é uma banalização do mal. Ele é parte da nossa conjuntura humana finita e é 

através dele que se torna possível a experiência do amor. O sofrimento de Cristo é 

uma analogia ao sofrimento de cada ser humano. 

 Na obra de Picasso, a figura materna não aceita pacificamente o 

sofrimento do filho; ela grita e se contorce como forma de resistência diante do 
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sofrimento. Para Ramón (1993), “com seu gesto de arco retesado, a partir do 

umbigo, constitui uma imagem ímpar da resistência humana perante o sofrimento, 

especialmente na sua forma máxima da morte” (RAMÓN, 1993, p.103-104). Assim, 

Konstantin Christoff se apropria dessa ideia de sofrimento e resistência, presentes 

na tela “Guernica”, para expressar a dor e o sofrimento das mães diante do 

infortúnio de seus filhos (Figura 65): 

 

 

Figura 65: “Jesus adverte as Mulheres de Jerusalém”, de Konstantin Christoff, a.s.t/m, 270 x 220 cm, 
executada em 1990.  
Fonte: Catálogo da Exposição, p 27. 
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Diante de guerras, da imensa produção de armamentos e da proliferação 

de vários tipos de violência, nossa cultura cristã se desenvolveu em torno de 

imagens do sofrimento humano. A expressão máxima deste martírio é a morte de 

Jesus na cruz e a figura de sua mãe, como sendo o centro da condição humana. 

Para Gebara (2008), apesar de o evitarmos, o sofrimento se impõe como parte da 

realidade de nossas vidas, gerando a necessidade da ajuda uns dos outros, por 

isso, “o sofrimento no cristianismo é transformado em realidade que pode ser 

sentido na vida humana, ou seja, a partir dele se constrói o tecido da vida” 

(GEBARA, 2008, p.73). Eventos como a morte de inocentes e a perda dos filhos são 

frutos de um desígnio oculto, mas parte da finita condição humana. De todos os 

sentimentos humanos, é o que mais comove e “toca a sensibilidade, que move 

entranhas, que mais abranda o coração” (GEBARA, 2008, p.73). Por isso, o 

sofrimento é a mola que desencadeia algumas formas de asseveração da justiça.  

 A prerrogativa do Cristianismo, de que é preciso “amar ao próximo com a 

si mesmo”, gera muitas dificuldades. Não se trata de utopia, mas da compreensão 

do novo, através de gestos, ações e comportamentos.  Este amor é materializado na 

imagem da mãe de Jesus, capaz de proteger, consolar e derramar lágrimas diante 

do sofrimento da humanidade. Tal sofrimento passa a ser um veículo de libertação, 

tornando-se um contraponto à opressão, nascendo, assim, um movimento em prol 

da justiça e da liberdade. 

As figuras maternas apresentadas por Konstantin Christoff acionam 

sentidos novos, diferentes e transformadores. Somente poderemos compreender a 

dimensão do sofrimento e da dor de Jesus a partir da experiência deste sentimento, 

representado através do martírio materno. Dessa maneira, a abordagem da 

sociedade através da “Via Sacra” torna-se uma metáfora que transfigura os sentidos, 

diante da intensidade da repulsa e da violência que chega ao espectador no instante 

em que contempla a cena sombria e desprovida de cor. 

3.6.2 A condição feminina e a posição social das prostitutas na “Via Sacra” de 
Konstantin Christoff 

 

Na história da humanidade, de acordo com senso comum, a prostituição é 

entendida como uma troca racional de favores sexuais por dinheiro. Ao lado dessa 

definição generalista, consta que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo, 
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revelando como os homens sempre tomaram posse dos corpos das mulheres. 

Konstantin Christoff se utilizou da imagem da prostituição feminina, na pintura “A 

Morte na cruz – Homenagem a Brueghel”, detalhe mostrado na Figura 66. 

 
Figura 66: Detalhe de “A morte na Cruz”, a.s.t/m, 1990.  
Fonte: Catálogo da exposição. 
 

Na tela, a personagem em destaque integra o cortejo da “Parábola dos 

Cegos” do pintor flamengo Pieter Brueghel. Ela faz parte daqueles que apresentam 

cegueira espiritual, que não se dignam a olhar a cena de Jesus sendo crucificado, 
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ignorando completamente tal fato, e cuja preocupação é seguir aqueles que ocupam 

uma posição privilegiada nas relações de poder. Nesse sentido, na perspectiva 

foucaultiana, ninguém é proprietário do poder, mas se posiciona nas relações de 

força, nas relações de poder, exercendo-o e por ele sendo afetado.  

Na imagem de Christoff, a figura da prostituta foi utilizada em substituição 

a um dos personagens dos “Cegos de Brueghel”. No cortejo, a jovem que vende seu 

corpo está centralizada, sensualmente trajada com um vestido minúsculo, decotado 

e transparente, deixando vislumbrar os seios. Completa-lhe o conjunto os sapatos 

de salto alto e bolsa da mesma cor. Ela segura, quase que delicadamente, o cano 

da arma do soldado em possível alusão ao falo do mesmo. O rosto maquiado e os 

cabelos em intensa tonalidade vermelha também compõem a imagem. Os olhos são 

representados com manchas negras para caracterizar visualmente sua cegueira 

espiritual. Deixa-se conduzir cegamente pelo militar, ao mesmo tempo em que serve 

de guia para o homem bem trajado, com pasta de executivo. 

 Assuntos relacionados à prostituição feminina sempre foram polêmicos. 

Geralmente tratado como um fenômeno social, para alguns historiadores a 

prostituição já foi considerada sagrada. De acordo com a opinião de Maffesoli 

(2009), essa prática remete a uma origem religiosa, sendo a história das religiões 

repleta de exemplos que tratam desse assunto. Segundo esse mesmo autor, a 

prostituição tinha função agregativa, ou seja, tinha a capacidade de agregar um 

grupo e promover o fortalecimento dos laços das antigas comunidades. Para 

Maffesoli (2009, p 37), a prostituição facultava, em inúmeras sociedades, “das casas 

gregas aos lupanares medievais”, o avivamento do laço social, pela negação do 

indivíduo. A prática do ato sexual de maneira ritualística, em que o corpo se 

presenteava à coletividade, tinha a função de realçar a existência do grupo. 

Conforme esse autor, no meretrício profano dos bordéis, existem características da 

função sagrada de reforço das relações sociais e da cultura comum: 

Assim o sexo promove um refinamento que só pode ser alcançado, 
na maior parte do tempo, pela multiplicação das relações numa 
esfera ampla. Sem dar importância indevida aos qualitativos mais ou 
menos infamantes dirigidos às casas de vida alegre, sobre as quais 
não faltam histórias, é certo que elas tinham uma função 
complementar de educação. Ao lado das diversas artes ensinadas 
então, aprendia-se as artes da conjugação, essa arte que obriga a 
sair de si e a considerar a alteridade como um elemento estrutural do 
fenômeno individual e social (MAFFESOLI, 2009, p. 37).  
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 Diante disso, não podemos negar a dimensão de integração específica 

desse universo, dentro dos quais o homem foi socializado. Apesar desse aspecto, 

devemos considerar, também, os aspectos negativos relacionados à prostituição. 

 Do período compreendido entre a Idade Média ao século XVI, época em 

que foi instituída a Via Sacra, “a prostituição corrente e pública passa a ser ‘tolerada” 

(MAFFESOLI, 2009, p. 38). No século XIX, marcado por uma nova ordem moral, 

com a “dessacralização da função antes desempenhada pela prostituição, as 

garotas tornam-se meros objetos econômicos que pervertem um corpo sadio” 

(MAFFESOLI, 2009, p. 39), resultando numa sociedade asséptica e desprovida de 

sensibilidade. Na sociedade atual, segundo o autor, “caberia analisar, fora de todos 

os preconceitos morais ou estéticos, o desenvolvimento da oferta e da demanda da 

pornografia” (MAFFESOLI, 2009, p. 45), tema que ressurge como forma de 

alienação do homem, através da desenfreada imprensa pornográfica e da 

multiplicidade de anúncios eróticos.         

 Swain (2011), ao se referir às teorias foucaultianas, argumenta que a 

prostituição nos remete ao dispositivo da sexualidade, na medida em que o “sexo 

institui um mercado do humano”, no qual a juventude e a beleza são fatores 

responsáveis por criar e produzir este dispositivo.  A possibilidade de posse e 

desfrute que orientam o olhar e não o rosto pode gerar 

promessas de abismos, virtualidade de nirvanas, corpos 
transformados em sexo substituem os paraísos prometidos às almas, 
recompensas eternas de ações louváveis. Está o sexo, dessa forma, 
muito além de uma conjunção carnal: é nexo de inteligibilidade, em 
que potência se conjuga com poder e a carne se constrói em corpos 
sexuados, distribuídos em domínio e hierarquia, na instituição das 
diferenças (SWAIN, 2011, p. 393). 
 

 A questão da sexualidade é tratada por Foucault como uma categoria que 

exerce grande poder. Ela é um dos sistemas de supressão a que Foucault se refere. 

Considerada como um tabu, a prostituição até recentemente era concebida como 

um tema marginal, existindo sempre um receio de intimidade maior quanto a este 

assunto. A influência de Michel Foucault para o estudo acerca da história da 

prostituição tem um valor inegável. 

 Foucault comparou a prostituição ao uso ilícito das drogas, pois tanto 

essas substâncias entorpecentes quanto a prostituição possivelmente jamais 
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deixarão de existir, porque ocupam lugar no psiquismo. Segundo a perspectiva 

foucaultiana, a sociedade monogâmica exige que os desejos sexuais sejam 

reprimidos. 

 Pelo viés da Via Sacra, Konstantin Christoff faz uma crítica à sociedade e, 

nesse percurso, as imagens de mulheres associadas ao erotismo e ao sexo 

constituem um dispositivo da sexualidade que transfigura e forja sentidos, os quais 

acenam para a monogamia.  

O sexo e a prostituição em evidência na Via Sacra sugerem-nos que a 

devassidão é bastante presente na vida laica cristã. Isso ocorre, provavelmente, 

devido às falências sociais, culturais e religiosas dos dias atuais e à falta de sentido 

de nossas crenças pessoais e grupais, que geram uma alienação imposta pelas 

tradições.  

 Dessa forma, Konstantin Christoff interpreta e critica, por meio de seu 

ofício pictográfico, as relações sociais existentes e suas dimensões simbólicas, 

como é o caso da prostituição, fenômeno que desconsidera a esfera privada bem 

com a moralidade coletiva.  Segundo Maffesoli (2009), o sexo e a sexualidade 

podem ser pensados como um “resíduo social” importante, do qual verdadeiramente 

depende “a concepção do indivíduo, da família, do casamento, da moral pública com 

todos os seus corolários” (MAFFESOLI, 2009, p. 44).   Devido à relevância do tema 

para a concepção social, Christoff o inclui de maneira veemente em sua “Via Sacra". 

3.6.3 Marylin Monroe: das telas do cinema para a “Via Sacra” de Konstantin 
Christoff 

 

 A imagem da Marylin Monroe está associada à luxúria, ao glamour e à 

sedução. A figura dessa artista norte-americana foi utilizada por Konstantin Christoff 

na pintura intitulada “Verônica enxuga o rosto de Jesus”, apresentada na Figura 67 a 

seguir: 
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Figura 67: “Verônica enxuga o rosto de Jesus” a.s.t./m, 300 x 250 cm, 1990.  
Fonte: Catálogo da Exposição, p 29. 

 
 A referida atriz teve sua imagem vinculada ao movimento do Pop art, cujo 

interesse era transformar celebridades em mercadoria, participando ativamente de 

um “... mundo obcecado pela roda da fortuna, revelando exatamente o modo difuso 

como o mercado ditava a fama” (MCCARTHY, 2002, p.41). Diante disso, é possível 



199 

 

 

compreender o grande interesse e envolvimento dos artistas com as celebridades, 

revelando o grau de perpetuação e manipulação do famoso.  

 Para Konstantin Christoff, a representação da Marylin Monroe como 

Verônica contribuiu para a concretização da ideia de que as coisas só existem e são 

valorizadas se forem produzidas e legitimadas pela América do Norte. A figura dessa 

atriz se metamorfoseando em águia, ostentando uma nota de dólar com a imagem 

do rosto de Cristo é a confirmação disso. A pintura reforça a ideia da valorização da 

cultura norte-americana, da nossa cultura subjugada, como se estivesse destinada a 

repetir e a valorizar a história do mundo considerado avançado. Vale ressaltar, 

ainda, os rostos inertes na parte inferior, que nos remetem à ideia dos cegos de 

Brueghel, que apontamos anteriormente. 

Outro detalhe importante presente na tela “Verônica enxuga o rosto de 

Jesus” é a “pequena mãozinha roxa” que aparece na parte inferior da tela, na Figura 

68. A mão aponta uma inscrição, onde se lê: “Vós acabastes de fazer uma 

referencia”, detalhe que, segundo o próprio Konstantin, foi inspirado no túmulo de 

Napoleão na França 32. Assim, o pintor faz com que o espectador, ao se abaixar para 

contemplar a inscrição, faça involuntariamente um gesto de reverência ao poder 

econômico.  

 
Figura 68: Detalhe de “Verônica enxuga o rosto de Jesus” a.s.t./m, 300 x 250 cm, 1990.  
Fonte: Catálogo da Exposição, p 29. 

                                                           
32

 Os restos mortais de Napoleão repousam desde 1840, 19 anos após a sua morte, em um Saulo de 
seis caixões. O monumental sarcófago, que se encontra na cripta construída no centro da Capela 
Saint-Louis, na França. Ao redor do sarcófago, o conjunto é rodeado por uma coroa de louro (que 
representa a vitória), um circulo em mármore negro acompanhando a coroa pela parte interna, traz 
inscrições de grandes vitórias do império. Para se ler as inscrições, é necessário que o visitante 
abaixe a cabeça. 
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Poderíamos supor que a pintura aciona elementos de uma instalação, 

cuja performance do espectador é fundamental para acionar, operar e apropriar-se 

de sentidos? A mão tem uma linguagem própria, podendo ser compreendida como 

“... prolongamento dos nossos sentimentos interiores e do sentido das nossas 

palavras” (ALDAZABAL, 2013, p.216). Dessa maneira, ao representar a mão que 

indica, Konstantin Christoff faz, de modo particular, uma crítica mordaz ao império 

americano e às fragilidades do ser humano. Aqui, o autor obriga o expectador a 

abaixar para ler o texto em letras minúsculas e indecifráveis, e acaba por fazer uma 

reverência à moeda americana. 

Se pensarmos no sentido bíblico e simbólico da imposição das mãos, 

podemos trabalhar com várias significações, como a “... transmissão de poderes, a 

bênção, o perdão, ou a identificação” (ALDAZABAL, 2013, p.173). Se levarmos em 

conta esse sentido, percebemos que Christoff, ao se utilizar da mão que aponta, 

aciona um novo significado, ao se referir ao povo subjugado pela cultura estrangeira, 

que consequentemente se reverencia e pede a benção dessa cultura que julga ser 

superior. 

3.7 Torturadores: seres monstruosos 

 

 Destacamos alguns detalhes das pinturas “Jesus Carrega a Cruz” 

(Homenagem a Bosch) e “O julgamento” (Homenagem a Dürer), para mostrarmos as 

figuras e os seres monstruosos apresentados na “Via Sacra” de Konstantin Christoff, 

conforme ilustram as figuras 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76, a seguir. São detalhes, 

nos quais estão visíveis os seres deformados que compõem as obras desse artista, 

numa clara referência à ironia e à provocação aos princípios do esteticamente 

preciso, como “espelho de um espírito fraco e sublimador de suas frustrações 

libidinais” (SODRÉ e PAIVA, 2002, p.09). 

 



201 

 

 

 
Figura 69: Detalhe da pintura “O julgamento” (Homenagem a Dürer), a.s.t/m, 1989.  
Fonte: Catálogo da exposição. 
 

 

Figura 70: CHRISTOFF, Konstantin. Detalhe da pintura “O julgamento” (Homenagem a Dürer), 
a.s.t/m, 1989.  
Fonte: Catálogo da exposição. 
 

 
Figura 71: CHRISTOFF, Konstantin. Detalhe da pintura “O julgamento” (Homenagem a Dürer), 
a.s.t/m, 1989.  
Fonte: Catálogo da exposição. 
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Figura 72: CHRISTOFF, Konstantin.  Detalhe da pintura “O julgamento” (Homenagem a Dürer), 
a.s.t/m, 1989.  
Fonte: Catálogo da exposição. 
 

 

Figura 73: CHRISTOFF, Konstantin. Detalhe da pintura “O julgamento” (Homenagem a Dürer), 
a.s.t/m, 1989.  
Fonte: Catálogo da exposição. 

    

   

Figura 74: CHRISTOFF, Konstantin. Detalhe da pintura “O julgamento” (Homenagem a Dürer), 
a.s.t/m, 1989.  
Fonte: Catálogo da exposição. 
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Figura 75: CHRISTOFF, Konstantin. Detalhe da pintura “Jesus Carrega a Cruz – Homenagem a 
Bosch e Aleijadinho”, a.s.t./m, 200 x 200 cm, 1989.  
Fonte: Catálogo da Exposição. 

 

    
Figura 76: CHRISTOFF, Konstantin. Detalhe da pintura “Jesus Carrega a Cruz – Homenagem a 
Bosch e Aleijadinho”, a.s.t./m, 200 x 200 cm, 1989.  
Fonte: Catálogo da Exposição. 

 

 Nas pinturas da “Via Sacra” de Konstantin Christoff são recorrentes as 

figuras consideradas grotescas, como possibilidade de provocar a imaginação do 

espectador. De acordo com Elvira Christoff (2008), essas imagens fazem parte de 

seu acervo médico, quando se utilizava da fotografia para registrar seus pacientes, 

“aparentemente com interesse científico”, mas que mais tarde, voltam a fazer parte 

de seu imaginário de artista, e as utiliza em suas pinturas, inconscientemente 
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(CHRISTOFF, 2008, p.88). De acordo com essa autora, Konstantin Christoff compõe 

seu imaginário a partir dessas fotografias de cunho científico e das quais 

conscientemente não se lembrava quando iniciou sua arte pictórica. 

Kayser (2003) apresenta o estilo grotesco como uma categoria estética 

trans-histórica, cujas obras trazem à tona imagens provenientes dos instintos, 

impulsos e desejos inconscientes, concluindo que, na essência artística do grotesco, 

“o obscuro foi encarado, o sinistro descoberto e o inconcebível levado a falar” 

(KAYSER, 2003, p.114). Ainda conforme esse autor, a relevância do grotesco na 

arte é bastante consolidada, pois na estética grotesca, os personagens possuem um 

poder de atração, de sedução e, ao mesmo tempo, de repulsa e de desconforto, 

lembrando que na imagem grotesca, a beleza disfarça o improvável, o sórdido e a 

estupidez, mas, muito frequentemente, conserva-se no domínio do realismo. 

 Através dessas imagens monstruosas, podemos perceber as 

características do grotesco na obra de Konstantin Christoff. Conforme Elvira Christoff 

(2008), o grotesco, segundo Kaiser, pode ser relacionado “... à caricatura, ao 

desordenado, ao animalesco, ao monstruoso, ao cômico, à deformidade” 

(CHRISTOFF, 2008, p. 61). 

 De acordo com Sodré e Paiva (2002, p. 60), o grotesco “... pode tornar-se 

de fato uma radiografia inquietante, surpreendente, às vezes risonha, do real”, como 

outra condição de consciência, ingressando na realidade das coisas, tirando o manto 

do encobrimento. Esses mesmos autores definem o termo “grotesco” como sinônimo 

de cômico, jocoso e ridículo.  

 Nesse sentido, Konstantin Christoff recorre bastante ao grotesco em suas 

imagens, na medida em que compõe personagens deformados, sem dentes, que 

enfiam o dedo no nariz, em atitudes cômicas, expondo “aquilo que tem algo de 

agradavelmente ridículo” (SODRÉ e PAIVA, 2002, p.30).  

 Ainda de acordo com Sodré e Paiva (2002), pelo viés do grotesco, é 

possível pensar a valorização da cultura popular e a ruptura com a tradição. Para 

esses autores, “importa mais a novidade representada pelo grotesco no campo da 

estética, do que propriamente aquilo capaz de extrapolar a teoria geral da literatura 

ou da arte” (SODRÉ e PAIVA, 2002, p.60).  

 Konstantin Christoff, ao imprimir em suas imagens as características do 

grotesco, provavelmente buscava mostrar os sentimentos de frustação do homem, 

de maneira quase caricaturada. Conforme tese de Christoff (2008), há traços da 
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estética do grotesco na obra de Konstantin Christoff, tais como: “... a deformidade, a 

caricatura, a desproporção física, o exagero das proporções físicas e faciais, os 

gestos rebaixados, a negação, a degradação e as necessidades naturais (comer, 

beber, o coito e a higiene pessoal)” (CHRISTOFF, 2008, p.177). Para a autora, as 

situações trágicas são representadas por Konstantin Christoff de maneira cômica, 

“na tentativa de mostrar beleza naquilo que é repugnante”, apresentando em suas 

telas figuras deformadas ou personagens ignorados, a fim de mostrar que também 

são dignas de serem representadas artisticamente. 

O exercício de poder na pintura de Christoff pode ser percebido através 

do grotesco, por meio da representação crítica que faz ao poder pastoral. Os 

sentidos críticos atribuídos a esse poder podem ser percebidos nas imagens da 

criança, dos seres monstruosos, no caráter ateológico da sua Via Sacra e nos cegos 

de Brueghel, que constituem a ausência de liderança pastoral, como crise de poder 

pastoral. 

As criações de Konstantin Christoff, presentes nesta série pictórica, são 

permeadas de manifestações fantasiosas, fruto de sua imaginação e de seu 

entendimento do tema. Para Sodré e Paiva (2002), o grotesco pode ser encarado 

como uma radiografia dramática e inusitada, “às vezes risonha” da realidade.   

As representações grotescas na Via Sacra de Christoff se revelam por 

intermédio da composição dos personagens, nas condições absurdas “nos 

deslocamentos escandalosos dos sentidos” (SODRÉ e PAIVA, 2002, p.17). 

Independentemente da época e das variadas conformações culturais, essas 

representações acabam por provocar certos tipos de reações, como a risada, o 

assombro, o espanto e o estranhamento. Os disfarces da sociedade são revelados 

quase com crueldade, como a sexualidade mortífera, a corrupção e a indiferença. 

 Enfim, percebemos que tais características grotescas podem ser notadas 

na arte de Konstantin Christoff, um dos artistas que mais produziu obras a partir da 

estética do grotesco em nosso país. 

 

3.8 Quem vê e quem não vê 

 

 A nossa relação com as imagens determina como vemos nós mesmos e o 

mundo. Para a cultura visual, o espelho representa o foco do olhar de quem vê. De 

acordo com Hernandez (2011, p. 35), propõe “uma mudança de foco do olhar e do 
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lugar de quem vê.” Nessa perspectiva, esse autor afirma que somente o que pode 

mudar o centro do “olhar do objeto de sua profunda atração é a consideração de que 

aquilo que é visto atua como espelho de quem vê” (HERNANDEZ, 2011, p.35), ou 

seja, o que é visto gera um discurso que legitima “não apenas o olhar, mas quem 

olha”.  

 Diferentemente do usual, a nossa reflexão sobre espelhos não é aquela 

que se refere ao reflexo da estampa de pessoas e de coisas de fato reais. 

Pensaremos o espelho utópico, que é a um só tempo irreal, um não espaço 

assertivo. O espelho que concebemos é movido pelo olhar do sujeito, como um meio 

e não como um fim; não compõe um espaço puro e nem um tempo único.   

 Essa noção de espelho foi também pensada por Michel Foucault com a 

perspectiva de operar o conceito de heterotopia. Esse autor explica tal fenômeno 

como sendo “... lugares reais, lugares efetivos, lugares que são delineados na 

própria instituição da sociedade, e que são espécies de contra posicionamentos, 

espécies de utopias efetivamente realizadas...” (FOUCAULT, 2001, p. 415). Ou seja, 

são posicionamentos reais e que ao mesmo “... tempo representados, contestados e 

invertidos”. São tipos de lugares que estão fora dos lugares, embora possam ser 

perfeitamente detectáveis. 

O espelho, afinal, é uma utopia, pois é um lugar se lugar. No 
espelho, em que me vejo lá onde não estou, em um espaço irreal 
que se abre virtualmente atrás da superfície, eu estou lá longe, lá 
onde não estou, uma espécie de sombra que me dá a mim mesmo 
minha própria visibilidade, que permite me olhar lá onde estou 
ausente: utopia do espelho. Mas é igualmente uma heterotopia, na 
medida em que o espelho existe realmente, e que tem, no lugar que 
ocupo, uma espécie de efeito retroativo; é a partir do espelho que me 
descubro ausente no lugar em que estou porque eu me vejo lá longe 
(FOUCAULT, 2001, p. 415). 

 Embasados nessa percepção, entendemos que Konstantin Christoff se 

retrata nas cenas de sua “Via Sacra”, como mostram as pinturas “Jesus Carrega a 

sua cruz”, detalhe Figura 77, e “O Julgamento”, detalhe Figura 78. Christoff se 

transporta “... do espaço de onde fala para o espaço de onde se olha” (FOUCAULT, 

1999 p.12). O artista analisa a cena do seu interior, como testemunha do 

acontecimento. Do ponto de vista do autor, o espelho tem a incumbência de permitir 

que olhemos através de jogos e da perspicácia.  O artista se transporta do lugar 
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onde se encontra, como executor da obra, para o interior da mesma, contemplando-

se como participante efetivo daquele momento. 

 

Figura 77: CHRISTOFF, Konstantin. Detalhe de Jesus Carrega a Cruz – Homenagem a Bosch e 
Aleijadinho, a.s.t./m, 200x200 cm, 1989.  
Fonte: Catálogo da Exposição.  

 

  

Figura 78: CHRISTOFF, Konstantin.Detalhe de Jesus Carrega a Cruz – Homenagem a Bosch e 
Aleijadinho, a.s.t./m, 200x200 cm, 1989.  
Fonte: Catálogo da Exposição.  
  

 Nos detalhes dessas duas figuras, podemos perceber a imagem de 

Konstantin Christoff, trajando camiseta listrada de preto e vermelho, integrado à 

cena como observador do acontecimento, como se estivesse presenciando Jesus 
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Cristo sendo julgado e, posteriormente, carregando a sua cruz. Ao se autorretratar 

no interior de suas pinturas, o artista assume a condição de espelho. 

Na pintura intitulada ”A Tortura”, detalhe mostrado na Figura 37, Christoff 

representa a imagem de Jesus Cristo refletida na pupila do seu torturador. 

Essas representações constituem artifícios utilizados por Konstantin 

Christoff para permitir que se perceba a fúria do torturador vista passivamente por 

Jesus Cristo. O espaço real de Cristo é de frente ao seu algoz, mas Christoff o 

representa no olhar de quem o contempla. 

A posição de Konstantin Christoff e a maneira como ele se insere em sua 

obra podem dizer muito a respeito de quem ele foi. Suas pinturas podem ser 

tomadas como narrativas utilizadas para descrever a si mesmo, refletindo as 

relações entre sua vivência e suas posições enquanto sujeito irônico e crítico, ao 

mesmo tempo em que fez uma abordagem do ser humano e de suas fragilidades.  

 O crítico Alberto Buettenmüller (1986, s/p), ao se referir aos autorretratos 

de Konstantin Christoff, considera-os como uma “espécie de visão refletida de seu 

inconsciente”, pois o artista está na tela como um observador do acontecimento, 

porém, ao mesmo tempo, é uma “presença irônica e mordaz do que pensa acerca 

do fato observado.” Para Buettenmüller (1986, s/p), a pintura de Konstantin é uma 

“espécie de autocrítica social a partir de si próprio.” O artista tece uma crítica à 

sociedade, utilizando-se de sua própria imagem, que muitas vezes aparece quase 

grotesca, irônica e caricata.   

Ainda segundo Buettenmüller (1986), Konstantin Christoff debocha da 

humanidade e de seus escrúpulos, “partindo de uma análise do seu ser”. Na opinião 

do crítico, toda “auto-ironia acaba por ferir o próximo por tabela” 

(BUETTENMÜLLER, 1986, s/p). 

 Apoiados neste pensamento, entendemos que, ao se retratar em suas 

pinturas, Christoff criou um artifício para também colocar o espectador dentro dos 

seus quadros. Sua pincelada expressiva é uma armadilha para desnudar o mundo 

atual, centrado nos valores materiais, como retrato de uma sociedade em crise. A 

pintura de Konstantin Christoff mostra a percepção do artista sobre um tema bíblico 

e, ao mesmo tempo, constitui um espelho do seu entendimento acerca da sociedade 

atual e dos problemas da contemporaneidade. 

 Para o crítico Márcio Sampaio (1986), a pintura de Konstantin Christoff é 

um retrato de sua experiência como ilustrador e desenhista de humor, somado à sua 
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enraizada e estigmatizante vivência de médico norte-mineiro.  Sampaio aponta no 

sentido de que, ao se autorretratar na sua pintura, a imagem do pintor geralmente 

“travestido de herói ou metamorfoseado de bichos, assiste a cenas ridiculamente 

banais, e mira a sua própria condição de homem e de artista” (SAMPAIO, 1986, s/p). 

A sua imagem e a sua postura silenciosa, “posto no quadro como a um espelho”, 

contempla o vazio deste universo sem sentido aparente e incrimina, sob o riso, a 

tragédia das impossibilidades dos indivíduos, obstinado, contudo, na contingência da 

quimera. 

 No campo dos estudos visuais, nem sempre é almejada a separação do 

visual dos demais sentidos. Para Knauss (2006, p. 114), “as memórias e as imagens 

de vários universos de nossas vidas enriquecem a experiência visual, para que ela 

não aconteça de maneira isolada.” Hernandez (2011, p.35) diz que a contribuição 

predominante da cultura visual é oferecer “uma mudança de foco do olhar e do lugar 

de quem vê”, pois tradicionalmente o “olhar ocidental sobre a arte e as imagens se 

construiu em direção ao objeto, ou ao sujeito que a produz.” Para Foucault (2005, 

p.414), a relação entre a linguagem e a pintura "é uma relação infinita.” O conceito 

de espelho é abordado no texto “Outros espaços”, desse mesmo autor, com data de 

1967, mas publicado apenas em 1984. Nele, Foucault discute a heterotopia, 

apresentando importantes considerações que possibilitam melhor compreensão 

desse conceito. 

 A idealização de um espelho, como preconizado pelo filósofo francês, 

pode ser entendida como uma metáfora de dualismo e contraste, do real e do irreal 

dos projetos utópicos. Trata-se de um símbolo ilusório, em que a imagem que nele 

se contempla não existe. Ao mesmo tempo, o espelho pode ainda ser uma 

heterotopia, uma vez que se constitui um legítimo instrumento que condiciona a 

maneira como relacionamos a nossa própria imagem. Os espelhos são 

considerados, de acordo com Foucault, como espaços de alteridades, que não se 

encontram nem aqui nem lá, e podem ser concomitantemente físicos e mentais. 

Nessa perspectiva, 

ao se retratar em suas pinturas, o espelho funciona como uma 
heterotopia no sentido em que ele torna esse lugar que ocupo, no 
momento em que me olho no espelho, ao mesmo tempo 
absolutamente real, em relação com o todo o espaço que envolve, e 
absolutamente irreal, já que ela é obrigada, para ser percebida, a 
passa por aquele ponto virtual que está lá longe (FOUCAULT, 2005, 
415). 
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 Na concepção foucaultiana, o termo heterotopia é utilizado para explicar 

espaços que têm uma pluralidade de significados, uma espécie de representação 

sistemática que pode ter como alvo uma sociedade, um diagnóstico, a descrição, a 

interpretação de espaços distintos, como um tipo de contradição simultânea do real 

e do irreal. A presença desse tipo de espaço pode ser vislumbrada na obra de 

Konstantin Christoff, através da pintura “O desnudamento – Homenagem a 

Portinari”, analisada no item 3.2 deste capítulo, na qual a própria política e a própria 

Igreja, temas abordados por este pintor, são instâncias que funcionam dentro de 

outra sociedade e que, geralmente, implicam a perda da individualidade. 

 O terceiro princípio da heterotopia de Foucault, que se refere à 

justaposição em “um só lugar real vários espaços, vários posicionamentos que são 

em si incompatíveis” (FOUCAULT, 2005, 418), relaciona-se à tela “Cegos de 

Brueghel”, na qual os personagens de Christoff, “estranhos uns aos outros”, como o 

político, o representante do Clero, a prostituta, o rei, etc., conduzem-se e se deixam 

conduzir. Existe, portanto, uma incompatibilidade de posições sociais ao mesmo 

tempo em que se assemelham em vista de todos estarem cegos espiritualmente. 

 No que se refere ao quarto princípio, associado ao recorte do tempo, 

verificamos que, na tela “A Ceia”, Konstantin mescla vários tempos, enfatizando a 

precariedade deste tempo, através da representação do passado (infância), 

presente (momento da Eucaristia) e o futuro (mundo adulto). 

 Outro princípio da heterotopia, descrito por Foucault, que pode ser 

vislumbrado na obra de Konstantin Christoff, trata da simultaneidade dos sistemas 

de abertura e fechamento dos espaços, às vezes isolando-os ou os tornando 

penetráveis. Nesse sentido, verificamos na pintura “Jesus encontra a sua mãe” que 

o pintor representa a realidade de nossas casas ao mesmo tempo em que sugere 

espiritualidade, não a da época em que Jesus viveu, mas a do nosso cotidiano, 

através de objetos comuns e atuais, como a TV, a toalhinha de crochê, o aquário 

com o peixinho, a toalha de renda, etc. Com essas representações, Konstantin 

Christoff produz um “espaço de ilusão que denuncia como mais ilusório ainda 

qualquer espaço real, todos os posicionamentos no interior dos quais a vida humana 

é compartimentalizada” (FOUCAULT, 2005, 420). Estabelece-se, assim, uma 

espécie de contradição, ao mesmo tempo concreta e fantasiosa do espaço no qual 

vivemos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percorrer os caminhos da série “Via Sacra”, do artista búlgaro/mineiro 

Konstantin Christoff (1931-2011), foi motivo de grande inquietação e, principalmente, 

de grandes descobertas. Nessa série pictórica, metamorfoseada e hibridizada pelo 

artista, palco de suas denúncias sociais e críticas ao poder pastoral preconizado por 

Michel Foucault, Christoff recorreu a sua versatilidade, à imaginação e a muita 

irreverência, para construir sua pintura com abundantes doses de humor, a fim de 

refletir sobre uma sociedade contemporânea em crise. 

A palavra "via" sugere profano, mundano, etc. Essa concepção, portanto, 

tornou-se uma chave bastante relevante para a interpretação da obra de Christoff. 

Esse sentido permeou e atravessou todas as telas, compondo uma obra 

descontínua e plural.  

Salientamos que as discussões a respeito da série “Via Sacra” foram 

fundamentais para a compreensão deste tema bíblico, transfigurado por Konstantin 

Christoff, com o objetivo de compreender e criticar os dogmas do Cristianismo e a 

sua capacidade de forjar identidades, na visão deste artista pós-moderno. Assim, 

comungamos do pensamento de que o texto bíblico, a cada nova análise, “tem seu 

berço no contexto e na problemática do grupo ou da pessoa que a propõe” 

(GEBARA, 2008, p.81). Essa acepção está diretamente relacionada ao sentido da 

existência humana e às suas práticas. Assim, pudemos perceber a transformação e 

as diversas maneiras de interpretação feitas pelo artista a respeito deste tema 

cristão, que se transformou através de seu espaço pictórico em um acontecimento 

plural, em virtude dos ajustes e das modificações e interpretações sofridas.   

 Nossa imersão nesta série pictórica possibilitou caminhar por temáticas 

diversas e atuais, de grande abrangência e significação e que englobam não 

somente a sociedade de Montes Claros, mas o contexto social contemporâneo no 

âmbito global. Konstantin Christoff não se prendeu a nenhum estilo da história da 

arte; apropriou-se, hibridizou e transformou um pouco de cada um deles, operando e 

convertendo os sentidos, a fim de conquistar seus objetivos e atender aos seus 

anseios. Ele se consolidou, por intermédio desta série, como um artista pós-

moderno, na medida em que, pelo viés de um tema cristão, desmistificou e discutiu 

temas polêmicos da sociedade hodierna.  
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 A “Via Sacra” de Christoff agrega muito pouco da tradicional Via Crúcis 

vastamente reproduzida por grandes artistas. A intenção do artista nesta série foi 

criar estratégias para novas abordagens. É uma Via-crúcis na qual praticamente não 

aparece a figura de Jesus Cristo, que pode ser visualizada em somente seis telas, 

por meio de apropriações e colagens.  

 Fruto de um planejamento primoroso e demorado, a produção da série 

em estudo demandou que o artista adaptasse o pé direito de seu atelier, construísse 

um cavalete especial e telas em formatos inéditos, para a realização das dezesseis 

imensas pinturas. Planejou e desenhou em tamanho A4 o esboço com as principais 

ideias de cada uma das cenas daquela que seria a sua “Paixão de Cristo”. A 

motivação de Konstantin Christoff para a execução desta série, objeto de suas 

aspirações, está provavelmente justificada na sua falta de fé. Seu ateísmo o 

conduziu, paradoxalmente, a trabalhar com o sagrado. 

A visualidade da Via Sacra foi utilizada por Konstantin Christoff como 

recurso para fazer críticas ácidas e denúncias sociais, apresentando um homem 

subordinado e frágil.  

Uma breve cronologia da sua obra nos possibilitou constatar que a 

produção pictórica de Konstantin Christoff, a partir da década de 1980, período em 

que abandona a medicina para se dedicar aos pinceis, não se limitou às pinturas 

caricatas, grotescas e críticas, como se observa na série “Via Sacra”. Contrariando 

seu espírito irrequieto e irônico, Christoff se ocupava concomitantemente em 

produzir telas com temas de paisagens, marinhas, santos e florais, trabalhos que, 

segundo ele, eram produzidos para serem comercializados em galerias do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Brasília. As grandes séries, como é o caso da “Via Sacra”, e as 

telas de cunho político, eram executadas como forma de criticar e questionar 

aspectos da sociedade. Entre as telas políticas e as da “Via Sacra” não existia uma 

mudança de sentido, mas um deslocamento, por meio do qual os sentidos políticos 

ganharam uma roupagem na mais crítica e irreverente na série pictórica analisada. 

Na tentativa de absorvermos minimamente as concepções da “Via Sacra” 

de Konstantin Christoff, realizamos estudo comparativo entre a Via Sacra tradicional 

e a série elaborada pelo artista, com o intuito de apresentarmos os pontos comuns e 

divergentes, continuidades e descontinuidades existentes entre essas duas versões. 

A série de Christoff se diverge da tradicional não somente na quantidade de 

estações, mas principalmente no que diz respeito ao seu conteúdo, que muito pouco 
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tem das últimas doze horas referentes à trajetória de Jesus até seu Calvário. 

Pudemos averiguar, por meio deste estudo, que o tema foi trabalhado por Christoff 

como pretexto para desmistificar tabus, construir uma crítica social e política e 

externar suas concepções da sociedade contemporânea, perfazendo as interfaces 

entre a arte e a política.  

Trata-se de uma obra singular, que apresenta ferramentas típicas da pós-

modernidade, como é o caso do hibridismo, aspecto abordado neste estudo como 

condição de mutação da arte na contemporaneidade, assim como a constante 

metamorfose da condição humana.  

A pintura de Konstantin Christoff é híbrida, permeada de apropriações e 

colagens. A interpretação dada à série escolhida para este estudo foi conduzida 

mediante o direto confronto com suas referências, cujos sentidos foram operados e 

reelaborados pelo artista. Esses recursos possibilitaram a Christoff expressar a sua 

negação a qualquer princípio excludente, quebrando paradigmas com relação à 

hierarquização e aos preconceitos.  Importante destacar que acreditamos ter 

identificado um método de Konstantin Christoff, que consiste na desterritorialização 

das imagens apropriadas, a fim de produzir novos sentidos.  

Konstantin Christoff lançou mão tanto de imagens clássicas, como de 

estampas típicas das visualidades, que abrangem experiências populares com a 

cultura visual. Desprovida de uma lógica a ser repetida nos diversos quadros, a sua 

“Via Sacra” não tem regras que atravessam as telas, pois cada estação é única e 

tem as suas peculiaridades, na medida em que inclui, agrega, transforma e 

reelabora conceitos e se utiliza de manifestações visuais contemporâneas, 

articuladas com o intuito de apregoar suas ideias. Trata-se de uma obra singular, 

que apresenta ferramentas ancoradas na perspectiva pós-moderna de produção 

artística, mas não tomadas como conceitos dados a priori, porque são forjadas no 

mesmo movimento que as opera.  

Foi possível perceber a trajetória do pintor refletida na série “Via Sacra”, 

por meio das suas concepções e na medida em que intuiu em sua personalidade 

artística um universo opulento em formas e imagens, externadas através de seus 

desenhos livres, irônicos e espontâneos, como testemunhas do homem social e 

espiritual, diante da realidade da matéria. Christoff problematizou questões e 

alegações cristãs, sem, contudo, fazer discurso em louvor ao religioso. A partir de 

suas incitações, condena os rumos da sociedade hodierna. 
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A Via Sacra é, portanto, mundanizada por Konstantin Christoff, para 

conceber uma história do tempo presente, subvertendo a temporalidade linear cristã, 

de começo e fim. Entendemos que Christoff desejou produzir no espectador certa 

reação ao mundo, posicionando-se como um artista pós-moderno, articulando 

passado/presente/futuro em uma mesma dimensão. Mostrou, por meio de sua ótica 

ateísta, o despautério do mundo atual ocidental, que promove discursiva e 

imageticamente a fé cristã, mas por outro lado, exercita práticas que contrariam os 

valores da cristandade. 

Para realizar a sua leitura crítica da sociedade atual, contou com vários 

recursos, tais como: a apropriação metafórica das parábolas dos cegos de Brueghel, 

que mostra uma sociedade cega espiritualmente; personagens como o soldado 

vendado, que cai sobre o rei, que por sua vez já está totalmente no chão sem a sua 

coroa. Além disso, insere na cena a figura de uma prostituta que ampara um político, 

seguido de perto pelo representante do clero e o coringa. Além dessas personagens 

metafóricas, Christoff representa, em várias de suas telas, uma fileira de soldados 

para também enfatizar cegueira espiritual do homem, no sentido moral, religioso e 

político.  

Konstantin Christoff encenou “viassacramente” as relações e o exercício 

de poder operado em nossa coletividade, provenientes do mundo religioso e do 

laico. Ao tecer tais relações de poder socioeconômico e questões de classe, 

Christoff promoveu uma abordagem para a construção visual do social, para forjar 

uma visualidade sobre a sociedade contemporânea ocidental, ancorada nas 

reflexões de autores que trabalham com essa perspectiva de construção visual do 

social, como Mitchel e Paulo Knauss. Portanto, a Via Sacra de Konstantin Christoff, 

nessa perspectiva, significou uma construção crítica de uma realidade possível. 

Ao apresentar visualmente a “Via Sacra”, evidenciando a condução dos 

fiéis pelas autoridades eclesiais e políticas, prática comum nos discursos clericais, 

Christoff revelou o que no entendimento do filósofo francês Michel Foucault foi 

denominado de “poder pastoral”. O pintor, na operação de forjar visualidades 

possíveis, interpreta e questiona a eficiência e a verdade das Sagradas Escrituras 

no exercício do seu poder, constituindo posições nas quais as pessoas são situadas 

enquanto sujeitos não assujeitados, concepção presente no texto “Sujeito e Poder” 

de Foucault. 
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Nessa direção, ao tomarmos o conceito de poder pastoral preconizado 

por Foucault, como sendo um poder exercido não apenas sobre o agrupamento de 

indivíduos ou de um povo, mas, sobretudo, na vida de cada ser em particular, 

reconhecemos que se trata de um poder atuante sobre todos e cada um 

especificamente, que tem por finalidade transformar os indivíduos “dóceis e úteis 

aos interesses do exercício do poder” (CANDIDOTTO, 2010, p.148). Esse poder, 

compreendido como mecanismo indispensável à pastoral cristã, é apresentado por 

Christoff em suas fragilidades e sob um viés crítico, na medida em que as suas 

visualidades acabam por destacar os limites desta técnica de poder. Sob a ótica da 

pintura de Christoff, esse exercício de poder é substancialmente comprometido com 

os interesses políticos, com um sistema de privilégios, com o autoritarismo militar, 

com relações patriarcais que situam a mulher enquanto objeto, como a mulher 

submissa, a prostituta, as mães sofredoras, a Marylin Monroe - ligada ao poder 

financeiro e domínio do EUA, e a mulher a favor do poder, ao lado do personagem 

Mandrake.  

O poder pastoral, embora seja exercido, revela-se frágil na condução das 

pessoas, às quais não deixam de usufruírem dos prazeres da vida mundana, 

algumas vezes cegos aos direcionamentos dos seus líderes. Ao não se sujeitar ao 

hegemonicamente preconizado e recusar uma visualidade da Via Sacra tradicional, 

Konstantin Christoff marca sua resistência, desestabiliza verdades, constitui uma 

arte política e crítica situada em um tempo e espaço específico. Produz, assim, uma 

arte caracterizada pela resistência ao poder, pela crítica aos seus mecanismos e 

pela recusa à sua política. Longe de representar o poder, Konstantin Christoff forja e 

constitui um tipo de poder baseado na resistência ao poder.  

Pautando-se nessa resistência ao poder, Konstantin Christoff recusa uma 

leitura estabelecida da Bíblia Sagrada, construindo uma relação divergente do que é 

imposto pelo magistério eclesiástico. Esta relativa liberdade de interpretação da 

Bíblia “... é uma maneira fundamental de limitar a atuação do poder pastoral” 

(CANDIOTTO, 2010, p.114). Nesse sentido, a interpretação de Christoff acerca da 

Via Sacra suscita-nos a emergência de sentidos voltados para a prática da não 

aceitação em ser governado, já que somente um “jumento”, personagem que não 

participa dessa relação de governado versus governante, é capaz de perceber, ver e 

sentir a importância do gesto de Jesus Cristo diante da humanidade.  Esse 

personagem, ao focar seus olhos na cena final, seria cego o suficiente para não 
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enxergar os jogos de poder que constituem e são constituídos na narrativa 

eclesiástica. Sob essa ótica, a experiência de produção artística de Konstantin 

Christoff revela-nos uma abordagem que, “viassacramente”, instala outras 

concepções de verdadeiro e falso, sem se sujeitar às convicções bíblicas prefixadas. 

 A partir de seu espaço pictórico, Christoff possibilitou discorrer sobre a 

cegueira espiritual presente na sociedade. Pela observação dos soldados 

enfileirados, que na Via Sacra bíblica representam os militares romanos que 

cumpriram ordens para a efetiva crucificação e morte de Jesus Cristo na Cruz, 

interpretamos que, em Christoff, esses personagens cumprem ordens, guardam, e 

oprimem, remetendo-nos à cegueira espiritual e à censura, caracterizadas pela 

submissão em relação ao poder da Igreja e das autoridades oficiais. 

 Não há como negar que as pinturas de Konstantin Christoff revelam uma 

grande necessidade em abordar temas polêmicos e críticos, associados à moral e 

às convenções da sociedade atual. Para tanto, a figura feminina, por exemplo, foi 

contemplada nas telas do artista, a fim de estabelecer relações com a sociedade 

hodierna. Nesse sentido, o artista recorreu à representação do sofrimento materno, 

da prostituição feminina e do glamour promovido pelo cinema e pelas mídias. O 

papel da mulher, no decorrer dos tempos, é redimensionado, assumindo uma 

pluralidade de condutas. A representação da mulher na pintura de Konstantin 

Christoff surgiu como fonte inspiradora de uma imagem da qual são explorados 

atributos como a beleza física, formas generosas e maternais. Nesse contexto, as 

idealizações femininas tanto podem ser positivas, negativas, neutras ou 

contraditórias. Nesse sentido, teria na obra de Konstantin Christoff existido uma 

leitura machista desse artista acerca da mulher enquanto objeto? 

Entre cegos e perdidos: assim caminha a humanidade nessa Via Sacra 

de Konstantin Christoff. Ou seria uma via dessacralizada? Ou um desvio sacro? 

Vários títulos e sentidos cabem para essa abordagem, bastando o observador atento 

escolher alguns caminhos também. Preferimos utilizar o termo “Via Sacra”, aludindo 

ao próprio nome dado pelo pintor. Assim, analisamos as contradições constitutivas 

da obra, na qual imagens monstruosas feitas à maneira do cartum, com traços 

característicos do estilo grotesco, dividem a cena com Jesus Cristo, com Maria, com 

a Verônica, dentre outros personagens.  

Neste estudo, identificamos sentidos convergentes com a pesquisa 

realizada pela profª. Dra. Elvira Christoff (2008), que ao analisar uma série de 
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autorretratos de Konstantin Christoff, também apontou a presença de traços 

caricaturais, desordenados, defeituosos, monstruosos e irônicos, nos moldes do 

grotesco, utilizados pelo artista com o intuito de fazer uma radiografia inquietante e 

bem humorada dos sentimentos e frustrações do homem, na sociedade 

contemporânea. 

 A posição de Konstantin Christoff e a maneira como construiu suas 

imagens e se autorrepresentou em sua obra forjou, com efeito, uma posição de 

sujeito que nos permite ter alguma ideia de quem foi esse artista. Suas pinturas 

estrategicamente utilizadas como narrativas discordantes descreve uma imagem de 

si, refletindo as relações entre sua vivência e suas posições, enquanto sujeito irônico 

e crítico, ao mesmo tempo em que fez uma abordagem do ser humano e de suas 

fragilidades. Assim, verificamos efeitos triplos emanados de nossa análise da “Via 

Sacra” de Konstantin Christoff: a percepção do artista sobre um tema bíblico, sua 

abordagem acerca da sociedade atual e dos problemas da contemporaneidade e, 

por fim, sua posição enquanto sujeito, artista, pintor. 

Sem dúvidas, não existe esgotamento do tema em estudo, haja vista que 

inúmeras leituras sobre Konstantin Christoff e sua obra podem emergir à luz de 

outras análises, outros caminhos, outros desvios. Como uma enigmática esfinge, a 

“Via Sacra” reúne poucas respostas ao lado de inúmeras perguntas e posiciona o 

pintor indecifrável ao lado do espectador devorado. 
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ANEXO 01  

Cópia das 16 telas/ Estações da Via Sacra de Konstantin Christoff 
 

 

 

1. Tela/ Estação 01 

 

 

CHRISTOFF, Konstantin. “A Ceia” a.s.t. /m. 220 x 320 cm, 1989. 
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Tela/ Estação 02 

 

CHRISTOFF, Konstantin. “A Traição – Homenagem a Leonardo”. a.s.t. /m. 280 x 220 cm, 1989. 
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Tela/ Estação 03 

 

CHRISTOFF, Konstantin. “O Julgamento – Homenagem a Dürer”. a.s.t. /m. 350 x 250 cm, 1989. 
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Tela/Estação 04 

 

 

CHRISTOFF, Konstantin. “A Tortura”. a.s.t. /m. 270 x 320 cm, 1990. 
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Tela/Estação 05 

 

 

 

CHRISTOFF, Konstantin. “Jesus Carrega a Cruz – Homenagem a Aleijadinho.” a.s.t. /m. 200 x 200 
cm, 1989. 

 

 

 

 

 



231 

 

 

Tela/ Estação 06 – Obra fechada. 

 

CHRISTOFF, Konstantin. “As quedas e a Ajuda de Cirineu.” a.s.t. /m. 220 x 160 cm, 1990. 
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Tela/ Estação 06 – Obra aberta. 

 

 

 

CHRISTOFF, Konstantin. “As quedas e a Ajuda de Cirineu.” a.s.t. /m. 220 x 320 cm, 1990. 
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Tela/ Estação 07 

 

CHRISTOFF, Konstantin. “Jesus encontra a sua mãe – Homenagem a compadre Bira e Dona 
Senhorinha”, a.s.t. /m. 220 x 160 cm, 1990. 
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Tela/ Estação 08 

 

 

CHRISTOFF, Konstantin. “Jesus adverte as mulheres de Jerusalém”, a.s.t. /m. 270 x 220 cm, 1990. 
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Tela/ Estação 09 

 

 

CHRISTOFF, Konstantin. “Verônica enxuga o rosto de Jesus”, a.s.t. /m.300 x 250 cm, 1990. 
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Tela/ Estação 10 

 

 

 

CHRISTOFF, Konstantin. “O Desnudamento – Homenagem a Portinari”, a.s.t. /m.200 x 200 cm, 1990. 
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Tela/ Estação 11 

 

 

 

CHRISTOFF, Konstantin. “A Crucificação.”, a.s.t. /m.200 x 200 cm, 1989. 
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Tela/ Estação 12 

 

CHRISTOFF, Konstantin. “Jesus entre o Bom e o Mau Ladrão.”, a.s.t. /m.220 x 160 cm, 1990. 
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Tela/ estação 13 

 

CHRISTOFF, Konstantin. “A morte na Cruz – Homenagem a Brueghel”, a.s.t. /m.320 x 250 cm, 1990. 
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Tela /Estação 14 

 

CHRISTOFF, Konstantin. “Epílogo – A ressureição”, a.s.t. /m.220 x 160cm, 1990. 
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Tela /Estação 15 

 

CHRISTOFF, Konstantin. “Epílogo – A Ascenção – Homenagem a Gagarin e Ziraldo”, a.s.t. /m. 
180cm, 1990. 
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Tela/ Estação 16 

 

CHRISTOFF, Konstantin. “Epílogo – O ponto ômega – Homenagem a Theilard de Chardin”, a.s.t. /m. 
250 x 220 cm, 1991. 
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ANEXO 02 

Certidão de tradução do passaporte de Christo Raeff Nedelkoff. 
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ANEXO 03 

Certidão de tradução do documento de batismo de Konstantin 
Christoff. 
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ANEXO 04 

Depoimento explicativo de Konstantin Christoff sobre sua série 
pictórica. 
 

 

A VIA SACRA 

Konstantin Christoff 

 

A VIA-SACRA descreve os últimos dias da vida de Jesus. Criada na Idade Média 

para ilustrar as narrações dos cruzados e dos peregrinos que voltavam da Terra 

Santa, foi estruturada, na Renascença, e assim, ainda hoje, é apresentada. 

Muitos pintores, desde aquele tempo até a época moderna e contemporânea, 

trabalharam sobre a Via-Sacra como um todo, ou sobre uma ou outra cena. As 

representações, em geral, se ativeram ao aspecto descritivo daqueles 

acontecimentos, naturalmente, cada pintor com sua técnica e estilo. 

Assim, entre nós, Portinari, Guignard, Marcier e outros seguiram o mesmo 

procedimento. A série que apresento, explorando as cenas da Via-Sacra, procura 

fugir desse modo de expressar. Através da sucessão das cenas, levanto uma crítica 

aos conceitos, dúvidas e fraquezas humanas, associando-os a situações 

psicológicas, sociais e políticas, assim como em meu trabalho anterior, a série dos 

autorretratos. 

A Via-Sacra tradicional, de 14 cenas, começa no julgamento de Jesus e termina na 

descida ao sepulcro. Já o trabalho que ora mostro, inicia-se na Ceia e termina na 

Morte de Jesus, acrescido de um epílogo, ao todo 16 cenas. 

As cenas das três quedas e da ajuda de Cirineu, constantes da Via-Sacra 

tradicional, foram compactadas apenas em uma. Inexistentes na Via-Sacra 

tradicional, foram neste trabalho, acrescentadas a Ceia, a Traição, Jesus entre os 

Ladrões e o Epílogo, constituído este pelas cenas da Ressurreição, Ascensão e o 

Ponto Ômega, aqui representado como universalização e a transcendência do 

homem, segundo Teilhard de Chardin. 
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Quadro I – A CEIA 
 
Não existe na série tradicional. Penso que, como "via-sacra" passou a ser sinônimo 

de "via de sofrimento", o começo deve ser aí. Jesus falou que "um de vós me 

entregará". Entre os doze amigos, um deles o entregou para o sofrimento e a morte. 

A cena está representada pela primeira comunhão. No primeiro quadro do tríptico, 

antes da comunhão, o descompromisso e a vida mais ou menos uniforme que a 

infância tem; o último, o adulto com seus infortúnios, prazeres, anseios e 

frustrações, apesar da purificação na comunhão, quadro central. 

 

Quadro II - A TRAIÇÃO (Homenagem a Leonardo) 

Darcy Ribeiro, brincalhão, comenta que a traição seria do próprio Pai e não de 

Judas. O Filho pede ajuda ao Pai e este, mudo, nada lhe responde. “... contudo, não 

se faça a minha, mas sim, a Tua vontade.” Fiz a apropriação do autorretrato de 

Leonardo. Ele é Deus. De certa maneira, como mentor onipotente e detentor de todo 

o conhecimento humano de sua época e de múltiplas habilidades e prestígio ímpar, 

ele sempre será grandioso e presente como um deus. Coloquei-lhe uma lágrima na 

face. 

 

Quadro III - O JULGAMENTO ( Homenagem a Dürer ) 

Nesta cena, eu quis colocar em evidência a omissão. Em determinados momentos 

ou situações, a maioria das pessoas se omite e uma minoria unida e determinada, 

torna-se poderosa e muda o rumo dos acontecimentos. O autorretrato de Dürer foi 

usado para representar Jesus: eu sempre o imaginei assim. Vários amigos meus e 

eu, inclusive, estamos nesta cena. 

 

Quadro IV - A TORTURA 

A Agressividade da tradicional coroa de espinhos aparece nos recortes do suporte 

da tela. A cena representa a sanha do torturador cujas pupilas espelham a vítima 

Jesus. 

 

Quadro V - JESUS CARREGA A CRUZ (Homenagem a Bosch) 

Toda esta cena está montada sobre "Jesus com a cruz às costas", de Bosch. Bosch, 

penso, quis transmitir a indiferença pelo sofrimento de Jesus. Cada personagem ou 
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grupo, com seus problemas. Somente eu e o anjo estamos pesarosos, chorando. 

Houve a apropriação da ideia, da composição e de alguns personagens. Um deles, 

transformado em repórter de TV (o espaço em que se encontram as figuras tem 

forma de uma tela de televisão), imprudentemente enfadado, descansando o braço 

na cruz. Jesus, figura central e sozinha no quadro de Bosch, fica, agora, menor e 

menos importante ainda, na colagem da fotografia da escultura de Aleijadinho. 

 

Quadro VI - AS QUEDAS E A AJUDA DE CIRINEU (Homenagem a Darcy 

Ribeiro) 

Crítica à intromissão estrangeira; à famosa democracia americana, justificadora, 

quando convenientemente necessária, para intervenções em qualquer lugar do 

mundo. Crítica à discriminação racial. O suporte fechado é um oratório barroco 

mineiro, aberto, um segmento de história em quadrinhos com sua linguagem 

característica. É como uma bela goiaba madura, bichada por dentro.  

 
Quadro VII - JESUS ENCONTRA SUA MÃE (Homenagem a compadre Bira e D. 

Senhorinha) 

Cena singela, ambiente comum de gente comum. A sala de visita, o lugar mais 

importante da casa. O jornal com as notícias tenebrosas que o homem teme, mas, 

que, às vezes, lhe trazem felicidade por julgar que não acontecem consigo e com os 

seus. Maria relembra a salvação do filhinho com a fuga para o Egito. Jesus, a 

infância, o jogo de bola no largo da igreja. 

 

Quadro VIII - JESUS ADVERTE AS MULHERES DE JERUSALÉM (Homenagem a 

Picasso) 

Ele disse: "Não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos.” 

Explorei, na cena, a figura da mãe, da tela "Guernica". Para meu propósito, ela 

isolada, muito mais dramática sem os demais elementos do quadro original. Na 

parte inferior da tela, enumerados diversos acontecimentos funestos e nomes de 

personagens de vidas trágicas e cujas mães, se as tiveram, certamente, muito se 

lamentaram e choraram: Jordano Bruno, Pixote, Garcia Lorca, Sacco e Vanzetti, 

Vassil Levsky, Joana d'Arc, Lutero, Napoleão, Galileu, etc. etc. 
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Quadro IX - VERÔNICA ENXUGA O ROSTO DE JESUS 

O engodo em torno da fé, do sofrimento, presente também desde o início do 

cristianismo. Marilyn Monroe representa uma harpia (controvertida figura da 

mitologia) com bela cabeça de mulher e corpo de abutre, caracterizada por avidez 

insaciável e maléficos dejectos. O espectador descobrirá, depois de observar 

detalhes mais importantes, a mãozinha roxa dos Cartórios, indicando um texto ao pé 

da tela. Vali-me da ideia do arquiteto do túmulo de Napoleão, em Paris, e do 

procedimento de seus visitantes. 

 

Quadro V - O DESNUDAMENTO (Homenagem a Portinari) 

O poder civil, religioso e o militar. No fundo do palácio, a colagem de "Os 

Retirantes", de Portinari. Surgiu-me a simplista e deturpada tese comunista, 

discutida por nós, estudantes na adolescência, levados por algo que poderia haver 

de justiça, mas, ainda hoje, mascarado nos palanques políticos de todo o Brasil: "Se 

você tem duas canetas e eu não, é porque você me roubou a que me pertencia por 

direito.” 

 

Quadro XI - A CRUCIFIXÃO 

Eu não sabia o que fazer para não repetir o que sempre se pintou. A tela é uma 

espécie de rascunho, anotações e rememorações, para o preparo da cena da 

crucifixão de um Deus. 

 

Quadro XII - JESUS ENTRE O BOM E O MAU LADRÃO 

Homenagem à instituição mais querida: a trapaça, a corrupção, fluindo entre o verde 

e o amarelo. Os dois são bons ladrões porque Deus (Corcovado) é brasileiro. Não 

têm rosto porque não são conhecidos ou são logo esquecidos, impunemente. 

 

Quadro XVIII - A MORTE NA CRUZ (Homenagem a Brueghel) 

Em cima, estão acontecendo coisas: raios, nuvens negras, estrelas cintilantes e 

arco-íris, tudo abraçando a estampa do Senhor do Bonfim. Embaixo, "Os Cegos" de 

Brueghel: o rei (o poder temporal), o militar (a força), o executivo (o poder 

econômico), o cardeal (o administrador espiritual), o curinga (o oportunista, 

bajulador, com seus muitos disfarces) e a prostituta (o elo entre todos). Cegos 

caindo, preocupados apenas com eles mesmos, não tomam conhecimento do que 
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acontece no alto. Só o jumento, companheiro de Jesus (nascimento, fuga para o 

Egito, entrada em Jerusalém, etc., etc.), está atento. Talvez o grande depositário da 

filosofia cristã, do cristianismo perdido, seja o jumento, enquanto nós, homens, 

falhamos, nada vimos, nada ouvimos; passamos a largo, durante dois mil anos, 

como a fila de cegos. 

 

Quadros XIV, XV e XVII - EPÍLOGO. 

Li, quando estava na 2ª série ginasial, "Guerra e Paz", de Tolstoi. No final do livrão, 

havia um último capítulo chamado "Epílogo". Era uma palavra desconhecida para 

mim. No dicionário, descobri que era o final do fim do livro, o daí daquilo tudo. 

Aconteceu a Via-Sacra. E daí? Como eu tinha me dado a liberdade de tirar, juntar e 

criar novas cenas, pensei em um epílogo também. 

 

Epílogo I- A RESSURREIÇÃO 

Reproduzo um segmento de uma estampa que esteve em moda entre nós há uns 20 

anos. Era um impresso de manchas pretas e brancas que aparentemente nada 

representavam. A gente olhava, olhava e nada via. De repente, por explicação 

demorada de alguém que já sabia, ou a gente, acabava por descobrir, o rosto de 

Jesus. E aproveitei este desenho porque, eu acho, representa bem a ressurreição. 

Maria Madalena viu, não viu, uns acreditaram, outros não. Enquanto preparava a 

cena, não imaginava que ressuscitaria um efeito ótico-reflexo, quando vista de um 

ou outro lado. A pintura se pintou. 

 

Epílogo II - A ASCENSÃO (Homenagem a Gagarin e Ziraldo) 

Esta cena é uma brincadeira em homenagem a Ziraldo. Ele, para mim, é o autor do 

livro mais fantástico e incrível já escrito: FLICTS. Em meia dúzia de páginas, ele 

escreveu e ilustrou um tratado de sentimentos, e do mais terrível, a rejeição. A 

ascensão é uma tela que representa a fotografia da terra, a partir da lua. Gagarin 

subiu e exclamou: A terra é azul! 

Se Jesus teve uma ascensão e parece que teve mesmo; a prova disso é que foi 

registrada por muitos pintores e todos, não conheço exceção, pintaram a cena de 

baixo para cima, Jesus subindo. Ao subir, Jesus deve ter visto a terra azul, como 

disse Gagarin e a lua Flicts, como garante Ziraldo. 
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Epílogo III - O PONTO ÔMEGA (Homenagem a Malevitch, Teilhard de Chardin e 

D. Lola Goiana).  

 

Malevitch, em 1914, parece, idealizou o quadro "Branco Sobre Branco" - um 

quadrilátero branco com outro dentro, mal delimitado a lápis, em um branco mais 

branco. Para mim este quadro é a pintura mais importante de todos os tempos. O 

branco, no meu tempo de ginásio, era a "mistura de todas as cores"- tudo. Mas um 

papel branco, uma tela branca sempre, sempre foi nada! Malevitch esgotou 

literalmente tudo. Foi do começo até o fim do fim: tudo sobre o nada e nada sobre 

tudo. Theilhard de Chardin, jesuíta francês que, na década de 1920, ferindo com 

suas publicações os preceitos da Igreja Católica, foi exilado como missionário na 

China. Dentre o muito que escreveu, a maior parte muito complexa e difícil de ser 

compreendida, ele disse que o homem estaria em uma gradativa e permanente 

evolução no sentido da perfeição total a ponto de se identificar com o próprio Deus e 

o Universo. Seria o homem cósmico, o homem universal. Esse encontro seria o 

Ponto ômega - o ponto final. 

Dona Lola Goiana, muito amada, extremamente dada, dona de pensão de mulheres 

e que morreu doida, na década de 1950, dizia: - "Dentro de coisa que não é, tem 

coisa que é, e de contrário.” Penso que ela estava bem afinada com Malevitch e T. 

de Chardin. A cena é um triângulo branco com um círculo mais branco ainda. O 

círculo e o triângulo equilátero, figuras mais perfeitas da geometria. 

 

Obs.: O documento original pertence à Profa. Dra. Maria Elvira Curty Romero 

Christoff. 

 

 

 

 

 

 

 

 


