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      A CAIXA é uma empresa pública brasileira que prima pelo  
respeito à diversidade, e mantém comitês internos atuantes para 
promo ver entre os seus empregados campanhas, programas e ações 
voltados para disseminar idéias, conhecimentos e atitudes de respeito 
e tolerân cia à diversidade de gênero, raça, opção sexual e todas  
as demais diferenças que caracterizam a sociedade.
                        
A CAIXA  é uma das principais patrocinadoras da cultural brasileira,  
e destina, anualmente, mais de R$ 60 milhões de seu orçamento para  
patrocínio a projetos culturais em espaços próprios e espaços de ter
ceiros, com mais ênfase para exposições de artes visuais, peças de  
teatro, espetáculos de dança, shows musicais, festivais de teatro  
e dança em todo o território nacional, e artesanato brasileiro.

Os projetos patrocinados são selecionados via edital público, uma 
opção da CAIXA para tornar mais democrática e acessível a partici
pação de produtores e artistas de todas as unidades da federação,  
e mais transparente para a sociedade o investimento dos recursos  
da empresa em patrocínio.

A exposição A Sociedade Cavalieri é uma instalação criada pelo artista 
Pierre Lapalu. É apresentada pelo curador fictício Pierre Menard, 
sobre uma sociedade secreta e fictícia de artistas, especialmente gra
vadores, que ao longo dos séculos viriam a influenciar a cultura popu
lar do século XX. A sociedade secreta fundada por Giovanni Battista  
de’ Cavalieri, gravador italiano que existiu e viveu entre 1526 e 1597, 
teria tido membros como Rembrandt e Goya.

Desta maneira, a CAIXA contribui para promover e difundir a cultura 
nacional e retribui à sociedade brasileira a confiança e o apoio recebi
dos ao longo de seus 154 anos de atuação no país, e de efetiva parceira 
no desenvolvimento das nossas cidades. Para a CAIXA, a vida pede 
mais que um banco. Pede investimento e participação efetiva no pre
sente, compromisso com o futuro do país, e criatividade para conquis
tar os melhores resultados para o povo brasileiro.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

• CAIXA is a Brazilian public company based 
on respect for diversity. As such, maintains 
internal committees aiming to promote 
campaigns, programs and actions among its 
employees to disseminate ideas, knowledge and 
attitudes of respect and tolerance of gender 
diversity, race, option sexual and all other 
differences that characterize the society.

CAIXA is a major sponsor of Brazilian culture 
by investing, yearly, more than R$ 60 million 
for supporting cultural projects in both its own 
areas and third-party spaces, with emphasis 
on visual arts exhibitions, theatre, dance 
performances, concerts and festivals of theatre 
and dance around the country, as well as 
Brazilian craftwork.

The projects are selected via public bidding, 
chosen by CAIXA as a means to make its 
sponsorships as democratic and accessible to 
producers and artists of all country, as well as 
making the use of its resources transparent for 
the Brazilian society.

The exhibition The Cavalieri Society is an 
installation created by artist Pierre Lapalu. 
Fictitious curator Pierre Menard presents an 
also fictitious secret society of artists, mainly 
printmakers, who over the centuries were to 
influence popular culture of the twentieth cen-
tury. The secret society founded by Giovanni 
Battista de’ Cavalieri, an Italian printmaker 
who actually lived between 1526 and 1597, 
would have had members like Rembrandt  
and Goya.

Thus, CAIXA helps to promote and dissem-
inate Brazilian culture and returns to the 
society the trust and support received during 
its 154 years of work and partnership in the 
development of our cities.

For CAIXA, life asks for more than a bank. 
Asks for investment and effective participation 
in the present, commitment with the future of 
the country and creativity to achieve the best 
results for the Brazilian people.
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Consulado Artístico da Alta Garona
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João Dahlmann 
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      A Sociedade Cavalieri foi uma sociedade secreta que, durante mais 
de 300 anos, atuou dentro dos ateliês de gravura da Europa ocidental. 
Seu objetivo era incentivar a criação e reprodução de monstros e seres 
imaginários através de um método específico codificado por Giovanni 
Battista de’ Cavalieri na série “Obra na qual se veem monstros de todas 
as partes do mundo antigo e moderno”. Publicada em Roma no ano  
de 1585, a série não teve boa aceitação no meio cultural da época. 
No entanto, o conjunto de imagens insólitas despertaria a curiosidade 
de alguns jovens artistas, que acabariam por procurar o ateliê de  
Cavalieri. Honrado pela procura, ele compilou seu método criativo 
e passou a dedicarse ao ensino do ofício da gravura e à prática do 
desenvolvimento simbólico. Após a morte do artista, em 1601, seus 
alunos fundariam uma sociedade secreta imbuída da missão de  
transmitir o método Cavalieri e a troca de gravuras e desenhos entre  
os artistas associados. 

No começo do século XVII, Roma era o destino dos artistas de toda 
Europa. Assim, as gravuras de Cavalieri e seus pupilos logo se disse
minaram por todo o continente. Entre os gravadores que se formaram 
dentro do algoritmo mantido pela Sociedade Cavalieri estão artistas 
como Rembrandt, van Dyck, William Hogarth, Wenzel Hollar,  
Piranesi, Goya e Alexandre Bida, entre outros. Embora esquecidos 
pelo grande público, Cavalieri e sua Sociedade influenciaram a criação 
de vários elementos visuais da cultura contemporânea, como o antro
pomorfismo, a caricatura e a colagem, além de pautar vários movi
mentos artísticos como o simbolismo, o dadaísmo e o irrealismo. 

•

Sociedade Cavalieri:
UMA SOCIEDADE SECRETA DE ARTISTAS
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Pierre Menard
CURADOR

A tradição da Sociedade Cava
lieri se encerraria com a eclosão 
da Primeira Guerra Mundial e 
a consolidação dos movimentos 
modernistas. O grupo per
maneceria incógnito até 1973, 
quando Philippe Bida publicaria 
o primeiro estudo sobre o assunto 
pela Universidade Autônoma de 
Toulouse. Em 1998, no Museu de 
Estampas de Paris, foi realizada 
a primeira exposição agregando 
várias gravuras de artistas da 
Sociedade Cavalieri. Desde então, 
várias exposições sobre Cavalieri 
e seu legado foram realizadas  
ao redor do mundo. 

Assim, é com grande satisfação 
que o Instituto de Arte da Univer
sidade Autônoma de Toulouse, 
através do Consulado Artístico  
da Alta Garona, traz pela primei
ra vez ao Brasil uma exposição, 
ainda que parcial, sobre a Socie
dade Cavalieri e seu fundador, 
Giovanni Battista de’ Cavalieri. 
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      CAVALIERI (Cavalleri,  
Cavallieri, De’ Cavalieri,  
De Cavalleri, De Cavallerijs), 
Giovanni Battista. Filho de 
Giovanni Domenico de Vila 
Lagarina e de Giovanna di Salò, 
Giovanni Battista de’ Cavalieri  
foi um gravador, desenhista  
e editor italiano. Nasceu em  
Villa Lagarina, província de  
Trento, em 1525, e por isso  
também assinava seus  
traba   lhos como “Lagarino”. 

• A família Cavalieri era influente na região do Trento, então  
um Principado Episcopal do Sacro Império RomanoGermânico.  
Essa influência — que incluía relações próximas com a alta cúpula  
da Igreja — e proteção o ajudariam na sua trajetória em Roma.  
Durante toda sua carreira, Cavalieri dedicou várias publicações  
a lideranças eclesiásticas da região de Trento e Tirol, como André I  
da Áustria, o Cardeal Ludovico Madruzzo e o Barão Ernest  
Wolkenstein, entre outros. 

Graças à confortável situação social, Cavalieri produziu muito, tendo 
destaque no compêndio “A Vida dos Artistas” de Giorgio Vasari. Mais 
de quatrocentas gravuras originais de Cavalieri se encontram conser
vadas em coleções de toda Europa, número superior ao da maioria  
dos seus contemporâneos. 

Foi na época de Cavalieri que se iniciou a popularização da gravu
ra como forma de reprodução de pinturas. Aproveitandose de seus 
contatos, Cavalieri comprou os direitos de gravação e reprodução de 
pintores como Michelangelo, Caravaggio e, principalmente, Rafael 
Sanzio. Em seu trabalho como editor, Cavalieri teve enorme influência 
sobre a cultura popular de Roma, contribuindo para o surgimento de 
uma espécie de colecionismo primordial. Editou e publicou diversas 
séries de reproduções de esculturas e bustos da Roma antiga, várias 
coleções de retratos de bispos influentes, mapas de terras recente  mente 
descobertas e até plantas de projetos para novas igrejas. 

Já na maturidade, Cavalieri dedicouse ao seu lado criativo. Talvez  
por ter reproduzido grande parte da pintura renascentista, em seu  
trabalho pessoal preferiu uma abordagem iconográfica totalmente 
nova, fugindo da idealização de formas e ideias. Assim, desenvolveu  
a sua célebre série Monstros. Esta publicação inusitada prejudicaria 
seu prestígio perante as lideranças eclesiásticas. Mas a coragem de  
Cavalieri seria recompensada clandestinamente nas mentes e mãos 
empolgadas de uma nova geração de artistas. 

Cavalieri faleceria 16 anos após a publicação de seus monstros, em 
1601. Deixou dois filhos e uma legião histórica de seguidores.

Giovanni Battista de’ Cavalieri
UM ARTISTA QUE MUDOU O MUNDO
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Monstros do Mundo Antigo e Moderno
A SÉRIE QUE INICIOU UMA TRADIÇÃO

      Foi em 1585 que Giovanni Battista de’ Cavalieri publicou sua 
obraprima: a série “Obra na qual se veem monstros de todas as partes 
do mundo antigo e moderno”. Nessa época, o conceito de monstruo
sidade se aplicava tanto na biologia quanto na mitologia. No início do 
século XVI, “monstro” era o termo médico aplicado às pessoas de má 
formação congênita – sem que houvesse necessariamente uma cono
tação negativa. Na mitologia grecoromana clássica, “monstros” eram 
seres geralmente negativos que continham formas alheias à ordem 
regular da natureza. 

Nesse contexto, Cavalieri foi um dos primeiros artistas que combinou 
os dois significados de monstruosidade. Na obra de Cavalieri, não  
há diferença entre real e imaginário, pois todas as linhas de pensa
mento são iguais em sua narrativa. No entanto, é a imaginação de 
Cavalieri que contribui para um novo método criativo. Seus monstros  
imaginários são colagens de pedaços de corpos, sejam humanos ou  
ani mais, colados de maneira aparentemente aleatória. Somente após  
a criação do monstro é que Cavalieri inventaria o significado da  
monstruosidade. Este método é certificado pelo depoimento de  
Giorgio Vasari em sua enciclopédia sobre os gravadores italianos  
do século XVI. 

Por ideologia, Cavalieri se posicionava contra a idealização do ser  
humano. Também argumentava que a beleza carregava em si  
o sofrimento pela escassez, sendo a aceitação da monstruosidade um 
caminho para a sublimação espiritual. Sua produção valoriza a ordem 
divina do defeito natural, sendo Cavalieri um Platão às avessas.
 
Muitos estudiosos argumentam que os membros da Sociedade  
Cavalieri acreditavam no futuro da arte e da estética como uma ode  
à monstruosidade. Para boa parte dos historiadores da arte, a busca 
pela beleza foi a pauta maior da produção artística até metade do 
século XIX. Porém, hoje vemos com naturalidade as deformidades  
que encontramos em caricaturas, desenhos animados e até mesmo  
em obras de artistas contemporâneos como Paul McCarthy  
e Patricia Piccinini. 

•

A série de Cavalieri certamente 
teve grande influência no gro
tesco contemporâneo. Talvez 
Cavalieri soubesse que os mons
tros antigos eram os dele e que  
os monstros modernos seriam  
os nossos.
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GRAVURAS DA SÉRIE

“Monstros do Mundo  
Antigo e Moderno”

de Giovanni Battista de’ Cavalieri
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Giovanni Battista de’ Cavalieri 
(1525 - 1601) 

Villa Lagarina, Itália / Roma, Itália

Capa da primeira publicação da série  
“Obra na qual se vê monstros de todas as partes  

do mundo antigo e moderno”

GRAVURA A BURIL - 1585 

218 x 160mm 

ACERVO MUSEU BRITÂNICO
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Giovanni Battista de’ Cavalieri 
(1525 - 1601) 

Villa Lagarina, Itália / Roma, Itália

“Etíope amigo de si mesmo”, da série  
“Obra na qual se vê monstros de todas as partes  

do mundo antigo e moderno”

GRAVURA A BURIL - 1585 

221 x 162mm 

ACERVO MUSEU BRITÂNICO
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Giovanni Battista de’ Cavalieri 
(1525 - 1601) 

Villa Lagarina, Itália / Roma, Itália

“Maravilhoso monstro do Danúbio”, da série  
“Obra na qual se vê monstros de todas as partes  

do mundo antigo e moderno”

GRAVURA A BURIL - 1585 

228 x 168mm 

ACERVO MUSEU BRITÂNICO







25

A
 S

O
C

IE
D

A
D

E
 C

A
V

A
L

IE
R

I

Giovanni Battista de’ Cavalieri 
(1525 - 1601) 

Villa Lagarina, Itália / Roma, Itália

“Belíssima e formosa monstruosa de Roma”, da série  
“Obra na qual se vê monstros de todas as partes  

do mundo antigo e moderno”

GRAVURA A BURIL - 1585 

235 x 168mm 

ACERVO MUSEU BRITÂNICO
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Giovanni Battista de’ Cavalieri 
(1525 - 1601) 

Villa Lagarina, Itália / Roma, Itália

“Criatura materna do Egito”, da série  
“Obra na qual se vê monstros de todas as partes  

do mundo antigo e moderno”

GRAVURA A BURIL - 1585 

228 x 166mm 

ACERVO MUSEU BRITÂNICO
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Giovanni Battista de’ Cavalieri 
(1525 - 1601) 

Villa Lagarina, Itália / Roma, Itália

“Humano que habita feroz grifo”, da série  
“Obra na qual se vê monstros de todas as partes  

do mundo antigo e moderno”

GRAVURA A BURIL - 1585 

226 x 166mm 

ACERVO MUSEU BRITÂNICO
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Giovanni Battista de’ Cavalieri 
(1525 - 1601) 

Villa Lagarina, Itália / Roma, Itália

“Monstro etíope que acorda cedo”, da série  
“Obra na qual se vê monstros de todas as partes  

do mundo antigo e moderno”

GRAVURA A BURIL - 1585 

221 x 166mm 

ACERVO MUSEU BRITÂNICO
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Giovanni Battista de’ Cavalieri 
(1525 - 1601) 

Villa Lagarina, Itália / Roma, Itália

“Galo humano e trabalhador”, da série  
“Obra na qual se vê monstros de todas as partes  

do mundo antigo e moderno”

GRAVURA A BURIL - 1585 

230 x 166mm 

ACERVO MUSEU BRITÂNICO
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Giovanni Battista de’ Cavalieri 
(1525 - 1601) 

Villa Lagarina, Itália / Roma, Itália

“Horrível e maravilhoso monstro da Córsega”, da série  
“Obra na qual se vê monstros de todas as partes  

do mundo antigo e moderno”

GRAVURA A BURIL - 1585 

230 x 166mm 

ACERVO MUSEU BRITÂNICO
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Giovanni Battista de’ Cavalieri 
(1525 - 1601) 

Villa Lagarina, Itália / Roma, Itália

“Retrato do Rei Picino de Roma”, da série  
“Obra na qual se vê monstros de todas as partes  

do mundo antigo e moderno”

GRAVURA A BURIL - 1585 

239 x 170mm 

ACERVO MUSEU BRITÂNICO





GRAVURAS PRODUZIDAS POR  

ARTISTAS MEMBROS DA

Sociedade Cavalieri
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Aliprando Caprioli 
(~1570 - ~1600) 

Trento, Itália / Roma, Itália

Alegoria de cinco monstros obstinados

GRAVURA A BURIL - 1598 

244 x 162mm 

MUSEU ESTATAL DA GUÉLDRIA

Aliprando Caprioli foi um gravador italiano nascido em Trento, de família 
próxima aos Cavalieri. Aos 15 anos mudouse para Roma e passou  

a trabalhar dentro do ateliê de Giovanni Battista de’ Cavalieri.  
Sua especialidade era a gravura de reprodução, sendo notáveis  

suas gravuras com obras de Ticiano. 

Aliprando Caprioli foi um dos artistas fundadores da Sociedade Cavalieri,  
tendo produzido mais de 20 gravuras de monstros. Na obra aqui apresentada 
podemos ver um monstro de cinco cabeças e quatro patas, onde cada cabeça 

representa um valor negativo: Avareza, Fraude, Desordem, Delírio  
e Estupidez (representada pela cabeça de porco com inscrição em grego).  

Nas mãos, o monstro carrega os valores da Inveja e da Guerra. Sob seus pés 
estão a Inocência, a Paz e a Justiça. Caprioli baseou o desenho do corpo 

masculino do monstro no David de Michelângelo. Sua alegoria seria  
um esquema das forças éticas do ser humano idealizado.
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Jacques Callot 
(c. 1592 - 1635) 

Nancy, França / Florença, Itália

Siga o Gobbi

ÁGUA-FORTE - 1617 

65 x 90mm 

MUSEU DE ARTE DE NANCY

O francês Jacques Callot foi o primeiro grande artista que se dedicou 
exclusivamente à arte da águaforte. Sua produção é imensa, com mais de 1.500 

gravuras catalogadas. Nativo do Ducado de Lorena, atualmente na França, 
passou grande parte de sua vida artística em Florença, onde foi membro da 

primeira sessão da Sociedade Cavalieri fora de Roma. 

Quando começou a produzir suas gravuras sob a influência de Cavalieri,  
Callot criava monstros agrupando em um só corpo várias figuras, como  

anões, mendigos, artistas de rua e outras entidades populares. Estes trabalhos  
já contavam com uma desproporção da figura humana, sendo as gravuras  

de Callot um protótipo da caricatura moderna. Mais tarde, na sua maturidade, 
Callot encarou a monstruosidade das ações do homem, criando uma série  

de gravuras retratando as atrocidades da Guerra dos Trinta Anos.  
Essa série inspiraria Goya, outro membro da Sociedade Cavalieri,  

a produzir sua série “Os desastres da guerra”.
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Claude Gellée [ou Lorrain] 
(1600 - 1682) 

Chamagne, França / Roma, Itália

Estudo para Capitão Pato

ÁGUA-FORTE E PONTA-SECA - 1624 

143 x 203mm 

MUSEU DE ARTE DE NANCY

Claude Gellée, também conhecido como Claude Lorrain ou  
Claudio di Lorena, foi outro grande artista gráfico proveniente do Ducado  
de Lorena. Entrou para a Sociedade Cavalieri após mudarse para Roma,  

onde passaria a maior parte da sua vida. É reconhecido como um dos  
grandes pintores paisagistas da era barroca. No entanto, é em sua obra gráfica,  
inspirada por Cavalieri, que encontramos grande influência contemporânea. 
Dentre várias séries de gravuras, se destaca “Os bichos”, onde Claude exibe 

grande imaginação na criação de animais antropomórficos.  

A obra aqui exposta é um estudo para a série “Os bichos”. Segundo  
o historiador Herbert Asche, foi exatamente esta gravura que inspirou  

Walt Disney e Dick Lundy a criarem o popular personagem Pato Donald. 
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Rembrandt van Rijn 
(1606 - 1669) 

Leida, Países Baixos / Amsterdã, Países Baixos

A Babilônia que leia Jeremias

ÁGUA-FORTE - 1630 

108 x 130mm 

CASA DA GRAVURA DE HAARLEM

Jacob van Swanenburgh, proeminente professor de pintura e gravura  
de Leida, foi quem doou um exemplar da série de Monstros de Cavalieri para 

a Universidade local, no começo do século XVII. Dos seus alunos, os que mais 
se aplicavam nas artes gráficas eram iniciados na Sociedade Cavalieri. Portanto, 

não é surpresa que o mais célebre deles, Rembrandt van Rijn, tenha sido  
um dos mais dedicados gravadores da Sociedade Cavalieri. 

Sabese que Rembrandt produziu mais de vinte gravuras baseadas no  
imaginário de Cavalieri. Apesar da mudança para Amsterdã, onde conquistaria 
fama e riqueza, Rembrandt jamais se esqueceria de Cavalieri. Nas negociações 

para pintar “A ronda noturna”, pediu como parte do pagamento a série de 
Monstros de Cavalieri que era de propriedade de Franz Banning Cocq.  
Esta cópia que foi de propriedade de Rembrandt hoje se encontra no 

Departamento de papéis do Damrakmuseum, em Amsterdã.
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Giovanni Benedetto Castiglione 
(1609 - 1664) 

Gênova, Itália / Mântua, Itália

O sonho de José

ÁGUA-FORTE - 1638 

144 x 195mm 

MUSEU DA GRAVURA CIDADE DE GÊNOVA

A obra gráfica de Rembrandt foi altamente difundida em toda Europa durante 
a primeira metade do século XVII. Foi pela influência histórica de Rembrandt 
que Giovanni Benedetto Castiglione passou a integrar a Sociedade Cavalieri 

em sua cidade natal, Gênova. Seus estudos dentro do simbolismo da Sociedade 
Cavalieri o levaram a integrar o movimento Alemedista, uma corrente herética 

cristã que se apropriava de símbolos orientalistas para louvar Cristo.
 

A gravura ao lado é uma amostra da iconografia Alemedista de Castiglione, 
onde a Virgem no sonho de José é vista como a Mãe da Justiça, portando o olho 

que tudo vê. Nesta corrente, a Virgem Maria também é vista como a Mãe da 
vida, como demonstra Castiglione ao se apropriar do símbolo védico do focinho 

bovino. O menino Jesus é representado com vários símbolos acoplados a ele, 
como um superser divino que traria paz e salvação a todos os seres da Terra. 
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Jacob van Ruisdael 
(1628 - 1682) 

Haarlem, Países Baixos / Amsterdã, Países Baixos

A quarta palavra de Cristo

ÁGUA-FORTE - 1650 

195 x 282mm 

CASA DA GRAVURA DE HAARLEM

Jacob van Ruisdael é reconhecido como um grande pintor de paisagens,  
com temas como bosques e florestas, onde não haveria muito espaço para  

o simbólico. Mas, em sua juventude, Ruisdael foi um ativo membro da sessão 
holandesa da Sociedade Cavalieri. Iniciado por seu tio, o também gravador  

Salomon van Ruisdael, Jacob produziu algumas gravuras que situavam cenas 
bíblicas dentro das florestas de seu país natal. Para Jacob van Ruisdael,  

um cristãonovo, os monstros seriam como espíritos da natureza,  
onde a maldade diabólica e a bondade divina coabitavam. 

Nesta gravura de conotação herética, Ruisdael mostra o Cristo crucificado  
em uma árvore, com serpentes, aves e monstros misturados à paisagem,  

talvez relembrando as tentações por que Jesus passou no deserto. Esta obra  
influenciaria Goya a criar a sua gravura “O sono da razão produz monstros”.
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Príncipe Rupert do Reno 
(1619 - 1682) 

Praga, Rep. Tcheca / Kassel, Alemanha

Um senhor monstro

MANEIRA NEGRA - 1652 

140 x 135mm 

MUSEU METROPOLITANO DE BOSTON

Rupert, Conde Palatino do Reno, Duque de Baviera, comumente chamado  
de Príncipe Rupert do Reno, foi um soldado, inventor e gravador amador  

em maneira negra. Príncipe Rupert teve uma carreira muito variada.  
Com 23 anos, foi apontado como comandante da cavalaria real durante  

a Guerra Civil Inglesa. Se rendeu após a Batalha de Naseby e foi banido das Ilhas 
Britânicas. Permaneceu certo tempo nas forças reais no exílio, primeiro em terra 
e depois no mar. Então, se tornou bucaneiro no Caribe. Seguindo a restauração, 

Rupert retornou à Inglaterra, se tornando um comandante naval, inventor, 
artista e primeiro Governador da Hudson’s Bay Company. 

Nas artes, se dedicou quase que exclusivamente à técnica da maneira negra,  
um método que consiste em tornar áspera a superfície da chapa, de forma que 

esta seja capaz de reter a tinta de impressão e dar uma cópia perfeitamente 
negra. Seu interesse pela arte o levou a descobrir a Sociedade Cavalieri em 

viagens à Itália. Foi ávido colecionador da obra de Cavalieri e um dos maiores 
difusores da produção de monstros imaginários, sendo o fundador  

da sessão londrina da Sociedade. 
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Stefano della Bella 
(1610 - 1664) 

Florença, Itália / Florença, Itália

Cinco Mortes

ÁGUA-FORTE E GRAVURA A BURIL - 1661 

199 x 160mm 

MUSEU DE DAHLEM

Nascido em Florença, Stefano Della Bella foi um dos mais prolíficos  
gravadores da história da arte, com mais de 1.000 gravuras apenas no acervo 

do Museu Britânico. Seus temas variavam entre cenas da corte, cenas militares, 
paisagens campestres e padrões decorativos. Foi aluno de Remigio Cantagallina, 
que também havia sido professor de Jacques Callot. Stefano Della Bella ingressou 

na Sociedade Cavalieri influenciado pela arte de Callot. Nesta época, realizou 
várias gravuras com cenas de batalhas entre pequenos monstros.

Depois da juventude, Stefano Della Bella encantouse pela vida da corte, sendo 
um protegido dos Médici. Neste período realizou obras mais fáceis para o gosto 
da aristocracia. Na sua maturidade retomaria o trabalho de monstros do início  
da carreira. Na obra ao lado, que faz parte de uma série de cinco representações 

da morte, Della Bella homenageou Cavalieri ao compor uma Morte de duas 
cabeças carregando uma mulher que pariu seu filho dentro do próprio corpo, 

resultando em uma imagem muito semelhante às gravuras do mestre.
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Cornelis Dusart 
(1660 - 1704) 

Haarlem, Países Baixos / Haarlem, Países Baixos

A mulher, o marido e o amante

ÁGUA-FORTE - 1685 

177 x 134mm 

CASA DA GRAVURA DE HAARLEM

Herdeiro da longa tradição holandesa da pintura de gênero, Cornelis Dusart  
foi pupilo de Adriaens van Ostade, também membro da sessão holandesa  

da Sociedade Cavalieri. Enquanto estudava a obra de Cavalieri, Cornelis Dusart 
produziu várias gravuras com monstruosidades acopladas às cenas do cotidiano. 

A obra ao lado é um exemplar dessas gravuras. Na cena, vemos uma mulher 
com mãos de sibas, um molusco marinho parente da lula. O marido, que parece 

convencido pela viscosidade das mãos da mulher, segura firmemente a mão  
do amante, aqui representado como uma larva gigante.







59

A
 S

O
C

IE
D

A
D

E
 C

A
V

A
L

IE
R

I

Giovanni Battista Tiepolo 
(1696 - 1770) 

Veneza, Itália / Madri, Espanha

As faces bacantes

ÁGUA-FORTE - 1716 

174 x 245mm 

MUSEU DO PILAR

De alma cosmopolita e erudita, Tiepolo foi um grande artista da República  
de Veneza. Fundou sessões da Sociedade Cavalieri em Veneza, Toulouse  

e Madri. Trabalhou com temas mitológicos clássicos e também foi  
precursor do rococó na pintura. 

Aos 20 anos, após uma breve viagem a Roma, Tiepolo se impressionou  
com a obra de Cavalieri. De família mercante abastada, conseguiu editar  

a obra de Cavalieri em Veneza juntamente com seu amigo Filippo Veronese.  
Tiepolo entendia a monstruosidade como elemento primordial da experiência 
estética humana, onde imperfeição serviria como adorno da dor e sofrimento. 

Quando na velhice passou a trabalhar para a corte espanhola, levou consigo  
sua antiga produção gráfica, obra que influenciaria fortemente  

os artistas espanhóis, entre eles Goya.
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William Hogarth 
(1697 - 1764) 

Londres, Reino Unido / Londres, Reino Unido

Gulielmus Hogarth

GRAVURA A BURIL E ÁGUA-FORTE - 1743 

377 x 278mm 

GALERIA BRITÂNICA DE BRISTOL

Um dos artistas mais proeminentes da Sociedade Cavalieri, William Hogarth 
foi um pintor e artista gráfico, precursor da caricatura, do cartum, da crítica 
social na arte e reconhecido como um dos pais das histórias em quadrinhos. 

Embora a obra de Hogarth não abuse da monstruosidade, seu trabalho descende 
diretamente da arte de Giovanni Battista de’ Cavalieri. Foi iniciado na sessão 

inglesa da Sociedade Cavalieri por seu professor, e depois sogro,  
Sir James Thornhill. 

Assim como os demais artistas da Sociedade Cavalieri, foi nos primeiros anos  
de carreira que Hogarth dedicouse mais à criação de monstros imaginários.  

No entanto, essa experiência inicial influenciaria todo o satirismo característico 
de sua obra. Baseado no método de Cavalieri, Hogarth popularizou a arte  

da representação da deformidade tanto moral como física. A gravura ao lado  
foi baseada no mais conhecido autorretrato de Hogarth. Aqui ele substituiu  

sua própria cabeça pela de um urso bêbado, satirizando sua própria  
condição de artista aceito pela aristocracia.
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Marco Pitteri 
(1703 - 1767) 

Veneza, Itália / Veneza, Itália

A Trindade

GRAVURA A BURIL - 1751 

256 x 256mm 

MUSEU DE ARTE DE ONTÁRIO

Com mais de mil anos de duração, a República de Veneza sempre foi um porto 
aberto do ocidente para o oriente, tendo uma relação de mútua colaboração 
comercial com o Império Otomano. Tendo exclusividade na importação de 
bens de consumo para a Europa, Veneza também teve papel importante no 

intercâmbio cultural com a cristandade ortodoxa sob domínio otomano.
 

Assim Veneza conservou objetos decorativos, manuscritos, relíquias e obras  
de arte do antigo Império Bizantino. Tal riqueza cultural influenciou totalmente 
a obra dos artistas venezianos. Marco Pitteri, um dos mais virtuosos gravadores 

de Veneza, inspirouse na iconografia herética da Igreja ortodoxa, que 
representava a trindade como um Deus de três faces. Como havia sido membro 
da Sociedade, Pitteri certamente conhecia o pensamento de Cavalieri, que via  

a monstruosidade como um caminho de edificação espiritual. Foi com ele  
em mente que Pitteri italianizou o ícone da trindade de três cabeças. 
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John Hamilton Mortimer 
(1740 - 1779) 

Eastbourne, Reino Unido / Londres, Reino Unido

A luta

ÁGUA-FORTE - 1775 

313 x 237mm 

MUSEU DE ARTE DE SUNDERLAND

A pintura romântica da Inglaterra tem em John Hamilton Mortimer um  
dos seus maiores expoentes. Foi presidente da Society of Artists (Sociedade  
dos Artistas), uma associação dedicada a pensar exposições de artistas vivos  

na década de 1760. Embora Mortimer nunca tenha produzido gravuras, muitos 
membros da Sociedade dos Artistas também eram membros da Sociedade 

Cavalieri. Foi com esta proximidade que Mortimer desenhou algumas cenas  
de monstros e encomendou a gravação destas imagens para artistas  

da Sociedade Cavalieri, entre eles Jeremy Ellroy, Samuel McNeil  
e Paul Oliver Williams.

A gravura ao lado foi executada por Robert Blyth, gravador especialista  
em reproduções. Blyth gravaria mais oito desenhos de Mortimer, completando 

a série de cenas de lutas entre herois e monstros. Esta dualidade também estaria 
presente na obra de outros artistas ingleses da Sociedade Cavalieri. 
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Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine 
(1745 - 1830) 

MisysurYonne, França / Paris, França

Autorretrato

ÁGUA-FORTE E PONTA-SECA - 1778 

160 x 110mm 

MUSEU DE ARTE DE NANCY

O pintor e gravador francês Norblin de la Gourdaine foi iniciado na Sociedade 
Cavalieri por seu instrutor, Francesco Casanova, irmão mais novo do famoso 
aventureiro. Criou pequenas gravuras de monstros, do tamanho de selos, que 
foram colecionadas por toda Europa. De la Gourdaine foi um artista viajante  

até 1774, quando se estabeleceu na corte da Comunidade PolacoLituana.  
Fundou a sessão polonesa da Sociedade Cavalieri em Varsóvia.

Segundo seu diário, Norblin de la Gourdaine realizou o autorretrato ao lado 
para demonstrar a seus alunos o método de Cavalieri. Depois de 30 anos, 

Norblin de la Gourdaine retornaria à França, deixando grande  
influência na academia polonesa. 
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Francisco de Goya 
(1746-1828) 

Fuendetodos, Espanha / Bordeaux, França

Não há quem nos desate?

ÁGUA-FORTE E PONTA-SECA - 1778 

190 x 239mm 

MUSEU DO PILAR

Francisco Jóse de Goya y Lucientes, um dos maiores artistas que a Espanha  
já produziu, teve uma vida dupla. A primeira como pintor da decadente  
corte do final do século XVIII. A outra como crítico social feroz, artista  
experimental e satírico, que não poupava seus patronos, a igreja e nem 

a si mesmo. Goya não mergulhava apenas as suas placas no ácido:  
seus personagens também eram afogados em corrosão. 

Outro lado de Goya era o da erudição. Descobriu a Sociedade Cavalieri 
ao estudar a obra de Tiepolo, Piranesi, Hogarth e Callot, artistas que Goya 

referenciou para criar suas duas séries de gravuras mais emblemáticas:  
“Os caprichos” e “Os desastres da guerra”. Absorveu toda a loucura de Callot, 

a fantasia de Tiepolo e exponenciou a sátira de Hogarth. Goya também 
homenageou Giovanni Battista de’ Cavalieri ao citálo como grande  

fonte de inspiração no manuscrito da série “Tauromaquia”. 
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Charlton Nesbitt 
(1775 - 1838) 

Swalwell, Reino Unido / Londres, Reino Unido

Os monstros batem em Hudibras

XILOGRAVURA - 1801 

98 x 146mm 

MUSEU DE ARTE DE SUNDERLAND

Charlton Nesbitt foi um desenhista e gravador inglês, membro da  
Sociedade Cavalieri de Londres e discípulo de Thomas Bewick, também 

membro da Sociedade Cavalieri. Nesbitt e Bewick se dedicaram tanto  
à ilustração científica como à produção de monstros simbólicos.  

A gravura ao lado é uma ilustração sobre o poema “Hudibras”, de Samuel Butler. 
Um exemplo de como Nesbitt utilizouse da ornitologia, ramo da biologia 

dedicado ao estudo das aves, para criar os monstros imaginários que  
atacam o antiherói Hudibras.
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Honoré Daumier 
(1808 - 1879) 

Marselha, França / Paris, França

A grande máscara

LITOGRAFIA - 1831 

166 x 154mm 

GALERIA DE ARTE DE TOULOUSE

Honoré Daumier entrou em cena como caricaturista quando a charge política  
já estava estabelecida nos jornais de Paris e Londres. Michel Faivre, editor  

de arte do periódico “La Caricature”, reconheceu a mordacidade dos traços  
do jovem e o convidou para a Sociedade Cavalieri de Paris. Daumier  

tomou conhecimento da obra de Cavalieri e passou a aglutinar colagens  
e deformidades em seus retratos de personagens típicos parisienses. 

Durante o breve período de liberdade de imprensa da década de 1830, Daumier 
sincretizou o método de Cavalieri com o retrato satírico da classe política da 
França. A litografia ao lado é um exemplo: Daumier retratou vários políticos 
franceses em uma mesma massa monstruosa, como um ser de mil faces para 
ludibriar e mil bocas para engolir o povo. Daumier afastouse da caricatura 
política após sua prisão em 1832, motivada por uma caricatura monstruosa  

do rei Luís Filipe como uma cabeça de três faces. A gigantesca obra de  
Daumier só teria reconhecimento devido após sua morte em 1879. 
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Frederico Guilherme Briggs 
(1813 - 1870) 

Rio de Janeiro, Brasil / Rio de Janeiro, Brasil

Carro d’Alfandega

LITOGRAFIA - 1836 

185 x 234mm 

BIBLIOTECA PÚBLICA FLUMINENSE

Frederico Guilherme Briggs, filho de um mercador inglês, foi um dos  
primeiros alunos da Academia Imperial de BelasArtes no Rio de Janeiro.  

Após a conclusão de seus estudos na Academia, viajou para a Inglaterra, onde 
teve contato com a sessão londrina da Sociedade Cavalieri por intermédio  
de Jeremiah Gillray. Muito impressionado com a obra de Cavalieri e dos  

demais artistas da Sociedade, Briggs retornou ao Brasil com o intuito  
de criar monstros de costumes tropicais. 

A ilustração ao lado é o exemplo mais reconhecido da obra de Briggs.  
“Carro d’Alfandega” retrata uma figura corriqueira do imaginário dos escravos, 
a “Sinhá da casa grande”, sendo despachada em uma espécie de carro alegórico 

para o porto do Rio de Janeiro. Alexandre Manoel de Holanda especula que  
este ser fantástico seria uma mitificação popular de Chica da Silva. 
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James McNeil Whistler 
(1834 - 1903) 

Lowell, Estados Unidos / Londres, Reino Unido

Prelúdio e fuga

ÁGUA-FORTE E PONTA-SECA - 1859 

226 x 154mm 

MUSEU DE ARTE DE ONTÁRIO

Whistler aprendeu a técnica da águaforte antes mesmo de começar a pintar. 
Quando servia o exército americano como cartógrafo, reaproveitava a parte 

de trás das chapas de cobre para gravar imagens ao ar livre. Foi após esta 
experiência que se apaixonou pela carreira artística, tornandose um grande 
defensor da “arte pela arte”. Whistler entraria em contato com a Sociedade 

Cavalieri em suas primeiras viagens a Londres. 

O interesse de Whistler pela obra de Cavalieri, no entanto, durou pouco. 
Produziu apenas quatro gravuras inspiradas pelos monstros de Cavalieri.  

Uma delas é a que está exposta ao lado, onde sua amante Joanna Hiffernan  
é retratada nua em poses sobrepostas. Segundo o relato do próprio Whistler, 

Joanna está a representar uma mulher amando a si mesma, condenada à  
luxúria de múltiplos corpos, misturando aqui deformidade e erotismo. 
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John Tenniel 
(1820 - 1914) 

Londres, Reino Unido / Londres, Reino Unido

A fênix federal

LITOGRAFIA - 1864 

271 x 198mm 

MUSEU METROPOLITANO DE BOSTON

Sir John Tenniel talvez seja mais conhecido como o ilustrador que deu vida 
aos seres imaginários de Alice no País das Maravilhas. No entanto, poucos 

reconhecem que Lewis Carroll foi igualmente inspirado pelo trabalho de John 
Tenniel. Membro pródigo da Sociedade Cavalieri de Londres desde 1840, 

Tenniel publicou na revista Punch algumas ilustrações com seres  
imaginários que povoariam a mente de Lewis Carroll. 

Mesmo em seus anos mais maduros, Tenniel não esqueceria a obra de Cavalieri. 
Na ilustração ao lado, utilizou a técnica de Cavalieri para compor a caricatura 
de Abraham Lincoln como uma mítica fênix. As charges políticas de Tenniel, 
baseadas no método Cavalieri, estabeleceriam um padrão para a confecção  

de charges editoriais tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos.
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Anders Zorn 
(1860 - 1920) 

Mora, Suécia / Estocolmo, Suécia

A graça

ÁGUA-FORTE - 1879 / 1910 

200 x 150mm 

GALERIA DE ARTE DE TOULOUSE

Anders Zorn foi um pintor, escultor e gravador sueco, famoso pela  
qualidade de seus retratos e por sua obsessão fotográfica pela luz. Formado 

na Real Academia Sueca de Artes, complementou seus estudos com diversas 
viagens a Berlim, Londres e Paris. Foi na capital da França que conheceu  
a Sociedade Cavalieri por indicação de JeanPierre Corot. Anders Zorn 

produziria pelo menos dez gravuras de monstros Cavalieri. 

A obra ao lado exemplifica o interesse da Sociedade Cavalieri de Paris  
pelo sincretismo entre os monstros de Cavalieri com a retomada de temas da 
mitologia grecoromana. Ao resgatar as deusas das Graças como tema, Zorn 

foge da comum representação de Três Graças. Para Anders Zorn as deusas são 
seis: do encantamento, da beleza, da fertilidade, da criatividade, da dança e da 

virtude. Cada uma é aqui representada como um seio no corpo da grande  
deusa, a mãe natureza. A primeira versão desta imagem é de 1879.  

A gravura aqui exposta é uma releitura de 1910, do próprio  
Anders Zorn, de seu trabalho de juventude. 
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Odilon Redon 
(1840 - 1916) 

Bordeaux, França / Paris, França

O HomemAranha

LITOGRAFIA - 1887 

335 x 263mm 

GALERIA DE ARTE DE TOULOUSE

Ao contrário da maioria dos artistas da Sociedade Cavalieri, Odilon Redon 
entrou em contato tardiamente com a obra do mestre Cavalieri. Mas o impacto 

seria profundo. Foi depois de servir na guerra francoprussiana que Odilon 
Redon fixou residência em Paris. Após iniciar uma amizade que duraria anos 

com JeanPierre Corot, Redon foi convidado a participar da Sociedade Cavalieri. 
Imediatamente após conhecer a celebrada série de monstros de Cavalieri, Redon 

produziria desenhos e gravuras de seres fantásticos e impossíveis.
 

A litografia ao lado é de uma série de monstros inusitados, onde insetos, peixes 
e outros animais seriam chamados por Redon a participar do alfabeto simbólico 

do final do século XIX. O simbolismo ganharia sobrevida com Redon  
e o método Cavalieri de criar imagens. 
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James Ensor 
(1860 - 1949) 

Ostend, Bélgica / Ostend, Bélgica

Insetos peculiares

PONTA-SECA - 1885 

106 x 154mm 

MUSEU METROPOLITANO DE BOSTON

Com a proximidade do século XX, o interesse dos jovens artistas pelos  
mestres gravadores antigos foi decaindo. Um dos poucos artistas que ainda  
se interessavam pelos métodos criativos do passado era o pintor e gravador 
James Ensor. Devido à sua personalidade explosiva, Ensor nunca teve fácil 
convívio com outros artistas. No entanto, ele deve muito do seu imaginário  

ao simbolismo de Redon e às obras dos artistas da Sociedade Cavalieri. 

Mesmo sem nunca ter sido membro efetivo de sessões da Sociedade, Ensor se 
apropriou de vários elementos da obra de Cavalieri. Na gravura ao lado, faz um 
autorretrato como inseto, numa possível referência à Norblin de la Gourdaine. 

Na mesma gravura, cita Cavalieri ao reproduzir um de seus monstros, ao fundo. 
Embora tenha produzido obras com esse simbolismo satírico durante toda sua 

carreira, Ensor não deixaria legado de seus métodos a outros artistas. 
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Ernst Ludwig Kirchner 
(1880 - 1938) 

Aschaffenburg, Alemanha/Davos, Suíça

Mulher de Cavalieri

XILOGRAVURA - 1903 

200 x 140mm 

CASA KIRCHNER DE DAVOS

Kirchner, juntamente com Fritz Bleyl, Erich Heckel e Karl SchmidtRottluff, 
fundaria o grupo Die Brücke (A Ponte), uma das principais correntes do 
expressionismo. O nome do grupo representaria um dos seus objetivos 

artísticos, estabelecer uma ponte entre a arte do passado e a arte do futuro.  
Dos membros iniciais do Die Brücke, Kirchner era o que mais estudava  

e conhecia a arte do passado. Embora não tivesse feito parte diretamente  
da Sociedade Cavalieri, copiou alguns monstros de Cavalieri durante seus 

estudos na escola de arquitetura de Dresden. Muitos dos artistas  
do expressionismo emprestariam seus temas dos artistas simbolistas,  

esses mais ligados diretamente à obra de Cavalieri. 

Após a eclosão da primeira guerra mundial, não sobraram artistas  
interessados a dar continuidade às sessões da Sociedade Cavalieri.  

O próprio Kirchner, que serviu e foi dispensado do exército alemão devido  
a uma crise nervosa, perdeu o interesse em referenciar o passado.  
Mas o legado de Cavalieri já estava diluído na cultura ocidental.
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•ENGLISH 

 

     THE CAVALIERI SOCIETY: 

A secret society of artists 

The Cavalieri Society was a secret society 
that functioned for over 300 years within 
the printmaking ateliers in Western Europe. 
Their goal was to encourage the creation 
of monsters and imaginary beings through 
a specific method defined by Giovanni 
Battista de ‘Cavalieri in his “Monsters from 
all parts of the ancient and modern world” 
series. Published in Rome in 1585, the series 
was not well received in the cultural milieu 
of the time.

However, the unusual set of images arouse 
the curiosity of some young artists who 
would eventually look for Cavalieri’s 
atelier. Honored for being sought, he 
compiled his creative method and went 
on to devote himself to teaching the craft 
of printmaking and to the practice the 
symbolic development. After the artist’s 
death in 1601, his students set up a secret 
society to put into practice the mission of 
spreading Cavalieri’s method and promoting 
exchanges of prints and drawings between 
the associated artists.

In the early seventeenth century, Rome 
was the destination of artists from all 
over Europe. Thus prints of Cavalieri 
and his pupils soon spread across the 
continent. Among the printmakers who 

have graduated within the algorithm held 
by the The Cavalieri Society are artists 
such as Rembrandt, van Dyck, William 
Hogarth, Wenzel Hollar, Piranesi, Goya and 
Alexandre Bida, among others. Although 
forgotten by the general public, Cavalieri 
and his Society influenced the rise of 
various visual elements of contemporary 
culture, such as anthropomorphism, 
caricature and collage, and helped guiding 
artistic movements such as Symbolism, 
Dadaism and Irrealism.

The Cavalieri Society’s tradition would end 
after the outbreak of World War I and the 
consolidation of the modernist movements. 
The group remained incognito until 1973, 
when Philippe Bida published the first 
study on the subject for the Autonomous 
University of Toulouse. In 1998, the 
Museum of Prints, in Paris, held the first 
exhibition of prints made by artists from 
The Cavalieri Society. Since then, several 
exhibitions on Cavalieri and his legacy have 
been held around the world.

Hence the Institute of Art of the 
Autonomous University of Toulouse, 
through the Artistic Consulate of Haute-
Garonne, is deeply honored to present 
for the first time in Brazil an (altough 
incomplete) exhibition on the Cavalieri 
Society and its founder, Giovanni Battista 
de’ Cavalieri.

Pierre Menard, curator

     GIOVANNI BATTISTA CAVALIERI 
An artist who changed the world 
 
CAVALIERI (Cavalleri, Cavallieri,  
De’ Cavalieri, De Cavalleri, De Cavallerijs), 
Giovanni Battista. Son of Giovanni 
Domenico of Vila Lagarina and Giovanna 
di Salò, Giovanni Battista Cavalieri was 
an Italian printmaker, designer and editor. 
Born in Villa Lagarina, Province of Trento, 
in 1525, hence also signed his work as 
“Lagarino”.

The Cavalieris were influential in the region 
of Trento, then an Episcopal Principality of 
the Holy Roman Empire. These influence – 
that included close relations with the senior 
hierarchy of the Catholic Church - and 
protection would help in his career in Rome. 
Throughout his lifetime, Cavalieri devoted 
several publications to ecclesiastical leaders 
of the region of Trento and Tyrol, such as 
André I of Austria, Cardinal Ludovico 
Madruzzo and Baron Ernest Wolkenstein, 
among others.

His comfortable social situation allowed 
Cavalieri to produced a lot, being 
prominently featured in the compendium 
“The Lives of Artists” by Giorgio Vasari. 
Over four hundred original Cavalieri’s 
prints are preserved in collections 
throughout Europe, a higher figure than 
those of most of his contemporaries.
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•During Cavalieri’s lifetime printing - as a 
means of reproducing paintings - became 
popular. Taking advantage of his contacts, 
Cavalieri bought the reproduction 
rights of painters such as Michelangelo, 
Caravaggio and especially Raphael. As an 
editor, Cavalieri had huge influence on 
popular culture in Rome, contributing to 
the emergence of what could be called the 
fundamentals of collecting. He edited and 
published series of sculptures and busts 
reproductions of ancient Rome, collections 
of portraits of influential bishops, maps of 
newly discovered lands and even project 
plans for new churches.

In his maturity Cavalieri dedicated time 
to his creative side. Perhaps because he 
had printed a lot of Renaissance paintings’ 
reproductions, his art introduced a 
completely new iconographic approach 
instead of the classic idealization of forms 
and ideas. Thus he developed his famous 
Monsters series. This unusual publication 
would damage his prestige with the 
episcopal leadership. But the Cavalieri’s 
courage would be secretly rewarded 
the excited minds and hands of a new 
generation of artists.

Cavalieri passed away in 1601, 16 years after 
the publication of his monsters. He was 
survived by two sons and a historic legion 
of followers. 
 

     MONSTERS OF THE ANCIENT  

AND MODERN WORLD 

The series that began a tradition 
 
It was 1585 when Giovanni Battista de’ 
Cavalieri published his masterpiece: 
the series “Monsters from all parts of 
the ancient and modern world”. At that 
time, the concept of monstrosity was used 
both in biology and mythology. In the 
early sixteenth century, “monster” was 
the medical term applied to people with 
congenital malformation - without having 
necessarily a negative meaning. In classical 
Greco-Roman mythology, “monsters” were 
mainly negative beings with forms alien to 
the regular natural order.

Within this context, Cavalieri was one 
of the first artists who combined those 
two meanings of the term monstrosity. 
In his work, there is no difference 
between real and imaginary, for all 
forms of thinking perform equal roles 
in the narrative. However, it is indeed 
Cavalieri’s imagination that contributes 
to this creative method. His imaginary 
monsters are collages of body parts, whether 
human or animal, arranged in seemingly 
random manner. Only after the creation 
of the monster Cavalieri would define the 
meaning of monstrosity. This method is 
certified by Giorgio Vasari’s testimony in his 
encyclopedia of Italian printmakers of the 
sixteenth century.

By principle, Cavalieri opposed idealizing 
the human being. He also sustained that 
beauty had whitin it suffering, given its 
scarcity, and that accepting monstrosity 
would be a path to spiritual sublimation. 
His work emphasized the divine order of  
the natural defect – Cavalieri would be 
Plato in reverse.

Many scholars argue that the members 
of The Cavalieri Society believed in the 
future of art and aesthetics as an ode to 
monstrosity. For many art historians, the 
search for beauty was the main motivation 
of the artists until mid-nineteenth century. 
Today we see with ease deformities found 
in caricatures, cartoons and even in the 
work of contemporary artists such as Paul 
McCarthy and Patricia Piccinini.

Cavalieri’s series certainly had a huge 
influence on contemporary grotesque. 
Perhaps Cavalieri knew the ancient 
monsters were his and that modern 
monsters would be ours.
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GIOVANNI BATTISTA DE’ CAVALIERI
(1526–1597)

Villa Lagarina, Italy / Rome, Italy 
“Ethiopian friend of himself ” from the  
series “Monsters from all parts of the  
ancient and modern world”
Engraving, 1585 • British museum

GIOVANNI BATTISTA DE’ CAVALIERI
(1526–1597)

Villa Lagarina, Italy / Rome, Italy 
“Wonderful Danubian Monster” from  
the series “Monsters from all parts of  
the ancient and modern world”
Engraving, 1585 • British museum

GIOVANNI BATTISTA DE’ CAVALIERI
(1526–1597)

Villa Lagarina, Italy / Rome, Italy 
“Most beautiful and elegant monster of 
Rome” from the series “Monsters from all 
parts of the ancient and modern world”
Engraving, 1585 • British museum

GIOVANNI BATTISTA DE’ CAVALIERI
(1526–1597)

Villa Lagarina, Italy / Rome, Italy 
“Maternal creature of Egypt” from the  
series “Monsters from all parts of the  
ancient and modern world”
Engraving, 1585 • British museum

GIOVANNI BATTISTA DE’ CAVALIERI
(1526–1597) 

Villa Lagarina, Italy / Rome, Italy 
Title page from the series “Monsters from  
all parts of the ancient and modern world”
Engraving, 1585 • British museum

     PRINTS FROM THE SERIES “MONSTERS FROM  

ALL PARTS OF THE ANCIENT AND MODERN WORLD”  

by Giovanni Battista De’ Cavalieri

•
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GIOVANNI BATTISTA DE’ CAVALIERI
(1526–1597)

Villa Lagarina, Italy / Rome, Italy 
“Human inhabiting ferocious griffin”  
from the series “Monsters from all parts  
of the ancient and modern world”
Engraving, 1585 • British museum

GIOVANNI BATTISTA DE’ CAVALIERI
(1526–1597)

Villa Lagarina, Italy / Rome, Italy 
“Human and worker Rooster” from the  
series “Monsters from all parts of the  
ancient and modern world”
Engraving, 1585 • British museum

GIOVANNI BATTISTA DE’ CAVALIERI
(1526–1597)

Villa Lagarina, Italy / Rome, Italy 
“Ethiopian monster who wakes up early” 
from the series “Monsters from all parts  
of the ancient and modern world”
Engraving, 1585 • British museum

GIOVANNI BATTISTA DE’ CAVALIERI
(1526–1597)

Villa Lagarina, Italy / Rome, Italy 
“Horrible and wonderful monster of  
Corsica”  from the series “Monsters from  
all parts of the ancient and modern world”
Engraving, 1585 • British museum

GIOVANNI BATTISTA DE’ CAVALIERI
(1526–1597)

Villa Lagarina, Italy / Rome, Italy 
“Portrait of King Picino from Rome”  
from the series “Monsters from all parts  
of the ancient and modern world”
Engraving, 1585 • British museum
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ALIPRANDO CAPRIOLI  
(~1570 - ~1600)
TRENTO, ITALY / ROME, ITALY
ALLEGORY OF FIVE HEADSTRONG  
MONSTERS
ENGRAVING, 1598
GELDERLAND STATE MUSEUM

Aliprando Caprioli was an Italian engraver 
born in Trento in a family that was close  
to the Cavalieris. At the age of 15, he moved  
to Rome and started working in the of  
Giovanni Battista de’ Cavalieri’s atelier.  
He was specially skilled on engraving repro-
ductions of paintings — his prints of works 
by Titian are worth noting. 

Caprioli’s was one of the founding  
artists of The Cavalieri Society, having 
produced more than 20 prints of monsters. 
In the work presented here we can see  
a five-headed and four-legged monster  
in that each head representing a negative  
value: the Greed, the Fraud, the Disorder, 
the Delirium and the Stupidity (represented 
by the pig’s head with inscription in Greek).  
In its hands the monster carries the values 
of Envy and War. Under its feet are Inno-
cence, Peace and Justice. Caprioli based its 
monster’s male body in Michelangelo’s Da-
vid. His allegory would be a scheme of the 
ethical forces of the idealized human being.

JACQUES CALLOT (1592 C. - 1635)
NANCY, FRANCE / FLORENCE, ITALY
FOLLOW GOBBI  
ETCHING, 1617
MUSEUM OF FINE ARTS OF NANCY

Frenchman Jacques Callot was the first 
major artist devoted exclusively to the art 
of etching. His production is immense, with 
over 1,500 prints cataloged. Native of the 
Duchy of Lorraine, currently in France,  
Callot spent much of his artistic life in  
Florence, where he was member of the  
first session of the The Cavalieri Society 
outside Rome.

When he began to produce prints under 
the influence of Cavalieri, Callot created 
monsters by grouping figures like dwarfs, 
beggars, street performers and other popular 
characters in a single body. These works 
already showed disproportional human fig-
ures, being Callot’s prints a prototype of the 
modern caricature. Later in his life, Callot 
dealt with the monstrosity of men’s actions, 
creating a series of engravings depicting the 
atrocities of the War of the Thirty Years. 
This series inspired Goya, another member 
of The Cavalieri Society, to produce his 
series “The Disasters of War”.

CLAUDE GELLÉE [OR LORRAIN]  
(1600-1682)
CHAMAGNE , FRANCE / ROME, ITALY
STUDY FOR CAPTAIN DUCK 
ETCHING AND DRYPOINT, 1624
MUSEUM OF FINE ARTS OF NANCY

Claude Gellée, also known as Claude 
Lorrain or Claudio di Lorena, was another 
great graphic artist from the Duchy of 
Lorraine. He joined The Cavalieri Society 
after moving to Rome, where he spent most 
of his life. Gellée is regarded as one of the 
great landscape painters of the Baroque era. 
His graphic works, inspired by Cavalieri, 
however, have a strong contemporary influ-
ence. Amongst several series of prints, one 
stands out — “The Critters” —, in which 
Claude uses his vivid imagination to create 
anthropomorphic animals.

The work displayed here is a study for  
the series “The Critters”. Historian Herbert 
Asche points out that this is the very  
pic ture that inspired Walt Disney and Dick 
Lundy to create the popular character  
Donald Duck.

•     PRINTS MADE BY CAVALIERI  

SOCIETY MEMBERS
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REMBRANDT VAN RIJN (1606 - 1669) 
LEIDEN, THE NETHERLANDS / 
AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
BABYLON SHALL READ JEREMIAH
ETCHING, 1630
THE HAARLEM HOUSE OF PRINTING
 

Jacob van Swanenburgh, a prominent 
master of painting and printing in Leiden, 
donated a copy of Cavalieri’s Monsters 
series for the local university in the early 
seventeenth century. Of all his students, 
those most devoted to the graphic arts were  
initiated in The Cavalieri Society. Unsur-
prisingly, Rembrandt van Rijn, the most 
celebrated of them, was also one of the  
most devoted printmakers of The Society. 

Despite relocating to Amsterdam, where he 
would gain fame and wealth, Rembrandt 
would never forget Cavalieri. When nego-
tiating the painting of what would become 
“The Night Watch”, he demanded the  
Cavalieri’s Monster series owned by Franz 
Banning Cocq as part of his payment.  
This copy today belongs to the Prints De-
partment of the Damrakmuseum  
in Amsterdam.

GIOVANNI BENEDETTO CASTIGLIONE 
(1609 - 1664) 
GENOVA, ITALY / MANTOVA, ITALY
THE DREAM OF JOSEPH 
ETCHING, 1638
THE PRINTING MUSEUM OF GENOA

Rembrandt’s graphic works were well known 
throughout Europe during the first half  
of the seventeenth century. That historical 
influence pushed Giovanni Benedetto Cas-
tiglione to join The Cavalieri Society in his 
hometown of Genoa. His studies within  
The Society symbolism led him to integrate 
The Alemedista Movement, a Christian  
heretical group that used Orientalists  
symbols to praise the Christ. 

The picture seen here is a sample of Cas-
tiglione’s Alemedista iconography, where 
the Virgin in Joseph’s dream is seen as the 
Mother of the Justice, holding the all-seeing 
eye. Likewise, The Virgin Mary is also 
seen as the Mother of Life, something that 
Castiglione demonstrates by using the Vedic 
symbol of the bovine snout. The Child Jesus 
is pictured with several symbols attached 
to him, as a super-divine being who would 
bring peace and salvation to all beings  
on Earth.

JACOB VAN RUISDAEL (1628 - 1682) 
HAARLEM, NETHERLANDS / 
AMSTERDAM, 
THE NETHERLANDS
THE FOURTH WORD OF CHRIST 
ETCHING, 1650
THE PRINTING HOUSE OF HAARLEM
 

Jacob van Ruisdael is recognized as  
a landscape master painter, focusing on  
motifs such as woods and forests, where 
there would hardly be any room for the 
symbolic. In his youth, though, Ruisdael  
was an active member of the Dutch session 
of The Cavalieri Society. Initiated by his un-
cle, Salomon van Ruisdael, also a printmak-
er, Jacob produced prints depicting biblical 
scenes in the forests of his native country. 
A New Christian, Jacob would regard the 
monsters as spirits of the nature, where the 
diabolical evil and divine goodness coexist.

In this print of heretical connotations, Jacob 
van Ruisdael shows the Christ crucified  
on a tree, with snakes, birds and monsters 
in the landscape, perhaps recalling the 
temptations that Jesus experienced in the 
desert. This work would influence Goya  
to create his print “The sleep of reason 
produces monsters”.
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PRINCE RUPERT OF THE RHINE  
(1619 - 1682) 
PRAGUE, CZECH REP. / KASSEL, 
GERMANY
A MONSTER LORD
MEZZOTINT, 1652
METROPOLITAN MUSEUM  
OF BOSTON

Rupert, Count Palatine of the Rhine, Duke 
of Bavaria, commonly called Prince Rupert 
of the Rhine, was a soldier, inventor and 
amateur mezzotint engraver. He had a  
very varied career. At the age of 23, was 
appointed as commander of the Royalist 
cavalry during the English Civil War.  
Rupert surrendered after the Battle of  
Naseby and was banished from England.  
He stayed for a while in the Royal forces 
while in exile, first in land and then at sea. 
Then Rupert became a buccaneer in the  
Caribbean. Following the restoration, 
returned to England, becoming naval  
commander, inventor, artist and first  
Governor of Hudson’s Bay Company. 

As an artist, Rupert devoted himself almost 
exclusively to the mezzotint technique,  
a method consisting of making rough the 
plate’s surface so that it’s capable to retain 
the ink and to give a perfectly black copy. 
His interest in art led him to discover  
The Cavalieri Society in several trips to 
Italy. Rupert was an avid collector of  
Cavalieri’s works and one of the main 
diffusers of the production of imaginary 
monsters, besides being the founder of  
the London session of the Society.

STEFANO DELLA BELLA (1610 - 1664) 
FLORENCE, ITALY / FLORENCE , 
ITALY
FIVE DEATHS 
ETCHING AND ENGRAVING, 1661
DAHLEM MUSEUM

Born in Florence, Stefano Della Bella was 
one of the most prolific printmakers in art 
history, with over 1,000 of his works only in 
the British Museum collection. His subjects 
ranged from court and military scenes, 
landscapes and decorative patterns. One  
of Cantagallina Remigio’s alumni, Della 
Bella joined the The Cavalieri Society  
influenced by the art of Jacques Callot,  
who also studied with Remigio. By these 
days, he made several prints depicting 
battles between small monsters. 

Later in his life, Stefano Della Bella found 
himself attracted by the life in the court and 
became one of Medici’s protegès.  That was 
when he made his work more palatable  
for the taste of the aristocracy. At an older 
age, Della Bella resumed working at the 
monsters of his earlier career. The print  
seen here is part of a series of five represen-
tations of Death. Della Bella paid homage  
to Cavalieri by composing a two-headed 
Death carrying a woman who had given 
birth to her son inside the body, with  
a result that is very similar to the  
master’s works.

CORNELIS DUSART (1660 - 1704) 
HAARLEM, NETHERLANDS / 
HAARLEM, NETHERLANDS
THE WOMAN, HER HUSBAND AND 
HER LOVER 
ETCHING, 1685
THE PRINTING HOUSE OF HAARLEM
 

Heir to the long tradition of Dutch genre 
painting, Cornelis Dusart was a pupil of 
Adriaens van Ostade , also a member of 
The Cavalieri Society’s Dutch session. While 
studying the work of Cavalieri, Dusart pro-
duced several prints depicting monstrosities 
coupled to everyday scenes. 

Here we see one of these prints. In the scene 
there are a woman with cuttlefish hands,  
a mollusk similar to a squid. Her husband, 
who seems convinced by the viscosity of the 
woman’s hands, firmly holds one of her lov-
er’s hand, here represented as a giant larva.
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GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO  
(1696 - 1770) 
VENICE, ITALY / MADRID, SPAIN
THE BACCHAE FACES
ETCHING , 1716
PILAR MUSEUM

A man of cosmopolitan and erudite soul, 
Tiepolo was a great artist of the Venetian 
Republic. He opened The Cavalieri Society’s 
branches in Venice, Toulouse and Madrid. 
Tiepolo worked with classical mythological 
themes and was also a precursor of the 
rococo in painting. 

The work of Cavalieri impressed a 20 years 
old Tiepolo during a brief trip to Rome. 
Born in a wealthy merchant family, he was 
able to publish the work of Cavalieri in  
Venice along with his friend Filippo 
Veronese. Tiepolo saw monstrosity as a key 
element in human aesthetic experience, 
in which the imperfection should serve as 
an ornament for pain and suffering. Later 
in life, when he went on to work for the 
Spanish Royal Family, Tiepolo brought his 
old graphic production, which would have 
strong influence on Spanish artists such  
as Goya.

WILLIAM HOGARTH (1697 - 1764)
LONDON, UNITED KINGDOM / 
LONDON, UNITED KINGDOM
GULIELMUS HOGARTH
ENGRAVING AND ETCHING, 1743
BRITISH GALLERY OF BRISTOL
 

One of the most prominent artists in  
The Cavalieri Society, William Hogarth, 
a painter and graphic artist, was also a 
precursor of caricatures, cartoons and social 
criticism in art. He is recognized as one of 
the fathers of the comic books. Although in 
his work Hogarth did not make much use of 
the monstrosity, he was directly influenced 
by Giovanni Battista de’ Cavalieri’s art. 

Like many members of The Cavalieri 
Society, Hogarth dedicated himself the 
most on creating imaginary monsters in his 
first years as artist. That experience would 
influence the satirical approach of his forth-
coming works. After studying Cavalieri’s 
method, Hogarth popularized the art of 
picturing moral or physical deformities. 
The print seen here was based on the best-
known self-portrait of the artist. Hogarth 
pictured a drunken bear’s head in place  
of his own, lampooning himself for being  
an artist accepted by the aristocracy.

MARCO PITTERI (1703 - 1767) 
VENICE, ITALY / VENICE, ITALY 
THE TRINITY
ENGRAVING, 1751
ART GALLERY OF ONTARIO

With over a thousand years of history,  
the Republic of Venice had throughout 
its existence its harbour open to the East, 
operating in mutual business cooperation 
with the Ottoman Empire. Having exclusive 
rights to import consumer goods to Europe, 
Venice also played a role in the cultural 
exchange with the Orthodox Christianity 
under Ottoman rule. 

Thus Venice preserved decorative objects, 
manuscripts, relics and works of art of the 
ancient Byzantine Empire. Such cultural 
richness had major influence on Venetian 
artists. Marco Pitteri, one of the most virtu-
osi printmakers in Venice, took inspiration 
on the heretical iconography of the Ortho-
dox Church, which represented the Trinity 
as one God with three faces. Previously  
a member of The Society, Pitteri certainly 
knew Cavalieri’s belief, who saw monstros-
ity as a spiritual edification way. With the 
master in mind, he made the Italian version 
of the three headed Trinity icon.
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FRANCISCO DE GOYA (1746 - 1828) 
FUENDETODOS , SPAIN / 
BORDEAUX, FRANCE
IS THERE NO ONE TO UNTIE US? 
ETCHING AND DRYPOINT, 1778
PILAR MUSEUM

Francisco José de Goya y Lucientes, one  
of the greatest artists Spain has ever pro-
duced, had a double life. One as the painter 
of the decadent monarchy of the century 
XVIII. The other as a fierce social critic,  
an experimental artist and a satirist who 
did not spare his patrons, the church and 
even himself. Goya not only dipped his 
plates in acid: his characters were also 
drowned in corrosion. 

Another side of Goya was his erudition. 
He found out The Cavalieri Society when 
studying the works of Tiepolo, Piranesi,  
Hogarth and Callot, artists who were 
pivotal to his two most emblematic prints 
series: “Los Caprichos” and “The Disasters 
of War”. He absorbed all the madness of 
Callot, the fantasy of Tiepolo and multiplied 
the satire of Hogarth. Goya also paid  
homage to Giovanni Battista de’ Cavalieri 
when named him as a great source of  
inspiration in the manuscript of the series  
“La Tauromaquia”.

JOHN HAMILTON MORTIMER  
(1740 - 1779) 
EASTBOURNE, UNITED KINGDOM /
LONDON, UNITED KINGDOM
THE FIGHT
ETCHING , 1775
SUNDERLAND ART MUSEUM

England’s romantic painting has in John 
Hamilton Mortimer one of its greatest 
names. Mortimer presided the Society  
of Artists, an association devoted to plan 
exhibitions by contemporary artists in the 
1760s. Even though Mortimer never made 
any prints, many of his colleagues at the  
Society of Artists were also members of  
The Cavalieri Society. Those close relations 
made him draw monster’s scenes and sub-
sequently order them printed to members of 
The Cavalieri Society such as Jeremy Ellroy, 
Samuel McNeil and Paul Oliver Williams. 

The print seen here was made by Robert 
Blyth, a printmaker who specialized on 
reproductions. Blyth would eventually print 
eight of Mortimer’s drawings, completing 
the series of fight scenes between heroes and 
monsters. This duality was also present in 
the work of other British artists of  
The Cavalieri Society.

JEAN PIERRE NORBLIN DE LA 
GOURDAINE (1745 - 1830) 
MISY-SUR-YOUNNE, FRANCE / 
PARIS, FRANCE 
SELF-PORTRAIT
ETCHING AND DRYPOINT, 1778
MUSEUM OF FINE ARTS OF NANCY

French painter and printmaker Norblin 
de la Gourdaine was introduced in The 
Cavalieri Society by his teacher Francesco 
Casanova, younger brother of the famous 
adventurer. He produced seal-sized prints  
of monsters, which were collected through-
out Europe. De la Gourdaine was a travel-
ing artist until 1774, when he settled at the 
Polish-Lithuanian Commonwealth’s Royal 
Family. In Warsaw he founded the local 
session of The Cavalieri Society. 

According to his diary, De la Gourdaine 
produced the self-portrait seen here to show 
his students the Cavalieri method. After 
30 years in Poland, he returned to France, 
leaving behind him a huge influence on 
local academy.
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HONORÉ DAUMIER (1808 - 1879) 
MARSEILLE, FRANCE / PARIS, 
FRANCE
THE GREAT MASK
LITHOGRAPHY, 1831
TOULOUSE ART GALLERY

Honoré Daumier stepped in as a cartoonist 
when the political cartoon had already 
conquered its space in newspapers of Paris 
and London. Michel Faivre, art editor at 
“La Caricature” magazine, recognized the 
mordacity in the young artist’s style and in-
vited him to The Cavalieri Society of Paris. 
Daumier took notice of Cavalieri’s work and 
started adding collages and deformities in 
his portraits of Parisian typical characters. 

During the brief years of press freedom in 
the 1830s, Daumier added the Cavalieri’s 
method in the satirical picture of French 
political class. The lithography seen here is 
a good example: Daumier portrayed several 
French politicians in a single monstrous 
body, which results in a being of a thousand 
faces to deceive and a thousand mouths to 
swallow the people. He eventually turned 
away from the political cartoon after being 
arrested, in 1832, convicted for drawing a 
monstrous caricature portraying King Louis 
Philippe as a three-faced head. Daumier’s 
impressive works would be properly recog-
nized only after his death in 1879.

FREDERICO GUILHERME BRIGGS 
(1813 - 1870) 
RIO DE JANEIRO, BRAZIL / 
RIO DE JANEIRO, BRAZIL 
CUSTOM-HOUSE CAR
LITOGRAPHY, 1836
PUBLIC LIBRARY OF RIO DE  
JANEIRO STATE

A son of an English merchant, Frederick 
William Briggs was among the first students 
of the Imperial Academy of Fine Arts in Rio 
de Janeiro. Upon completing his studies, he 
traveled to England and took contact with 
the London session of The Cavalieri Society 
through Jeremiah Gillray.  Very impressed 
by the work of Cavalieri and his followers, 
Briggs returned to Brazil decided to create 
monsters of tropical manners. 

The illustration here is the most recognized 
example of Briggs’s work. “Custom-house 
car” portrays an ordinary figure in the 
slaves’ imagery, the “Slaveholder’s Dame”, 
being carried in a kind of Carnival’s car to 
the port of Rio de Janeiro. Alexandre Mano-
el de Holanda speculates that this fantastic 
being would be a popular mystification of 
the famous Chica da Silva (a freed black 
slave that reached a high social position in 
the colonial eighteenth century Brazil).

CHARLTON NESBITT (1775 - 1838) 
SWALWELL, UNITED KINGDOM / 
LONDON, UNITED KINGDOM
THE MONSTERS BEAT HUDIBRAS
WOODCUT, 1801
SUNDERLAND ART MUSEUM

Charlton Nesbitt was a English illustrator 
and printmaker, member London’s The 
Cavalieri Society and disciple of Thomas 
Bewick, his colleague in the group. Nesbitt 
and Bewick both dedicated themselves to 
the scientific illustration and the production 
of symbolic monsters. The print seen here 
uses the poem ‘Hudibras’, by Samuel Butler, 
as motif. It is an example of Nesbitt’s use  
of the ornithology  (the branch of biology 
dedicated to the study of birds) to create 
imaginary monsters that attack the  
anti-hero Hudibras.
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JAMES MCNEIL WHISTLER  
(1834 - 1903) 
LOWELL, UNITED STATES / 
LONDON, UNITED KINGDOM
PRELUDE AND FUGUE
ETCHING AND DRYPOINT, 1859
ART GALLERY OF ONTARIO

Whistler learned the etching technique even 
before starting to paint. While serving the 
US Army as cartographer, he would reuse 
the back of copper plates to record images 
in open air.  That experience set him in love 
with arts and become a great supporter of 
the “art for art’s sake”. Whistler would make 
contact with The Cavalieri Society in his 
first trips to London. 

Whistler’s interest on Cavalieri, however, 
was short lived. He produced only four 
prints inspired by Cavalieri’s monsters.  
In the work seen here Whistler depicts  
his lover Joanna Hiffernan, naked, in  
overlapped drawings. According to words 
the artist himself, Joanna represents  
a woman loving herself, sentenced to the 
lust of multiple bodies, in a blend of  
deformity and eroticism.

JOHN TENNIEL (1820 - 1914) 
LONDON, UNITED KINGDOM / 
LONDON, UNITED KINGDOM
THE FEDERAL PHOENIX
LITHOGRAPHY, 1864
METROPOLITAN MUSEUM  
OF BOSTON

Sir John Tenniel is perhaps best known as 
the illustrator who gave life to the imagi-
nary world of Alice in Wonderland. How-
ever, few people know that Carroll was also 
inspired by the work of Tenniel. A prodigal 
member of The Cavalieri Society of London 
since 1840, Tenniel made for the “Punch” 
magazine some illustrations of imaginary 
beings that got stuck in Carroll’s mind. 

Even in his later years Tenniel did not forget 
the work of Cavalieri. In the illustration 
seen here, Tenniel used Cavalieri’s technique 
to create a Abraham Lincoln’s caricature  
as a mythical phoenix. His political car-
toons, based on Cavalieri’s method, set  
a standard both in England and  
in the United States.

ANDERS ZORN (1860 - 1920) 
MORA, SWEDEN / STOCKHOLM, 
SWEDEN
THE GRACE
ETCHING, 1879/1910
TOULOUSE ART GALLERY

Anders Zorn was a Swedish painter, sculp-
tor and printmaker, famous for the quality 
of his portraits and his photographic ob-
session with the light. Formed at the Royal 
Swedish Academy of Arts, he complemented 
his studies in several trips to Berlin, London 
and Paris. At the French capital Zorn met 
The Cavalieri Society due to an indica-
tion of Jean -Pierre Corot. Anders Zorn 
produced at least ten prints of Cavalieri’s 
monsters. 

The work seen here is an example of the 
interest that the members of The Cavalieri 
Society in Paris had for the syncretism 
between their master’s monsters and the 
resumption of motifs from the Greco-Roman 
mythology. By taking the goddesses of Grace 
as a motif, Zorn diverts from the usual 
representation of the Three Graces. His  
goddesses are six: enchantment, beauty, 
fertility, creativity, dance and virtue. Each  
is represented as a body within the Great 
Goddess, The Mother Nature. The first 
version of this work was made in 1879.  
The print seen here exposed picture is  
a remake of his youth work made by  
Zorn in 1910.
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ERNST LUDWIG KIRCHNER  
(1880 - 1938) 
ASCHAFFENBURG, GERMANY / 
DAVOS, SWITZERLAND 
CAVALIERI’S WOMAN
WOODCUT, 1903
KIRCHNER MUSEUM OF DAVOS 

Ernst Ludwig Kirchner, alongside with  
Fritz Bleyl, Erich Heckel and Karl Schmidt- 
Rottluff, founded Die Brücke (The Bridge), 
one of the main currents of the Expression-
ism. The group’s name represented one of its 
artistic goals - establish a bridge between 
the art of the past and of the future. Amid 
the original members of Die Brücke, Kirch-
ner was the most devoted to the art of the 
past. Although he had not taken part at The 
Cavalieri Society, Kirchner copied some of 
the master’s monsters during his studies at 
the Dresden School of Architecture. Many  
of the Expressionist artists would borrow 
their motifs from Symbolist artists, whose 
work were closer to Cavalieri’s. 

After the outbreak of World War I, not 
many artists were interested on keeping 
the meetings of The Cavalieri Society. Even 
Kirchner, who served and was discharged 
from the German army due to a nervous 
breakdown, lost interest in referencing the 
past. But then Cavalieri’s legacy was  
already diluted in the Western culture.

JAMES ENSOR (1860 - 1949) 
OSTEND, BELGIUM / OSTEND,  
BELGIUM 
PECULIAR INSECTS
DRYPOINT, 1885
METROPOLITAN MUSEUM  
OF BOSTON

With the twentieth century right after the 
corner, young artists’s interest on ancient 
printmakers was declining. One of the few 
who still had fondness with the creative 
methods of the past was the painter and 
printmaker James Ensor. His explosive  
temper made Ensor a person difficult to  
get along with. However, he owes much of 
his imagery to the Symbolism of Redon and 
the works of artists of The Cavalieri Society. 

Without ever being an effective member  
of the Society, Ensor took possession of  
various elements of Cavalieri’s method.  
The picture seen here is a self-portrait of  
the artist as an insect, in what could be  
a reference to Norblin de la Gourdaine. The 
print also makes reference to Cavalieri by 
placing one of the master’s monsters in the 
background. Although he produced works 
with this satirical symbolism throughout his 
career, Ensor would not leave his method  
to any pupils.

ODILON REDON (1840 - 1916) 
BORDEAUX, FRANCE / 
PARIS, FRANCE 
THE SPIDER-MAN
LITHOGRAPHY, 1887
TOULOUSE ART GALLERY

Unlike most artists of The Cavalieri Society, 
Odilon Redon only discovered the work of 
Cavalieri later in his life - but the impact 
would be profound. After serving in the 
Franco-Prussian war, Redon took up resi-
dence in Paris. After starting a friendship 
with Jean-Pierre Corot that would last 
years, he was invited to join The Society. 
Soon after learning about the celebrated  
series of monsters by Cavalieri, Redon 
would produce drawings and prints of 
fantastic and irreal beings. 

This lithography is part of a series of unusu-
al monsters in which insects, fish and other 
animals would be called upon by Redon  
to take part in the symbolic alphabet end  
of the last years of the nineteenth century. 
The Symbolism would have a survival 
thanks to Redon’s use of the Cavalieri’s 
method of creating images.
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      A VERDADE, SEJA ELA ATROZ OU BANAL,  

É QUE A SOCIEDADE CAVALIERI NUNCA EXISTIU. 

As conjunturas entre os artistas expostos e a obra de 

Cavalieri são totalmente inventadas. De fato, Giovanni 

Battista de’ Cavalieri existiu. Sua biografia, aqui descrita, 

é a mais verdadeira dentro do que é possível obter de 

verdade na Internet. Pierre Menard, claro, não é um cura-

dor, mas sim o personagem-conto escrito por Jorge Luis 

Borges. Todas as instituições presentes nas exposições e 

nesta publicação também são fictícias. Suas logomarcas, 

colaboradores, todos residem na inexistência. As gravuras 

dos artistas membros da Sociedade Cavalieri são em sua 

maioria colagens e desenhos do proponente desde proje-

to, Pierre Lapalu. Outras gravuras foram selecionadas por 

serem compatíveis com a ficção, num exercício poético 

curatorial.

Os problemas de “A Sociedade Cavalieri” surgiram  

de forma orgânica no meu processo criativo dentro da 

minha breve trajetória como artista.  Em 2010, realizei  

a exposição “O Etnógrafo Naïf”, sobre um artista fictício 

chamado Joaquim Nunes de Souza. Nessa exposição,  

realizei cerca de 50 desenhos de pessoas na cidade de 

Curitiba, e os atribuí ao personagem. Assinei a exposição 

como curador, onde textos igualmente fictícios descre-

viam as supostas dificuldades psicológicas enfrentadas 

pelo artista. A proposta me apresentou aos problemas das 

relações institucionais, já que este projeto foi realizado 

dentro do Museu da Gravura de Curitiba, financiado pelo 

edital “Bolsa Produção para Artes Visuais” da Fundação 

Cultural de Curitiba. Também passei a problematizar a 

questão das relações entre curadores e artistas e das  

possibilidades críticas da ficção nas artes visuais.

Continuei a conviver com estas questões, mas a Sociedade 

Cavalieri só surgiu quando conheci a gravura de Giovanni 

Battista de’ Cavalieri. Isso ocorreu enquanto eu visitava 

um blog russo de arte, obviamente não entendendo nada 

descrito, apenas observando as imagens. Fiquei fascinado 

assim que vi suas gravuras. Obscuras, grotescas, simples 

e esquisitas, de uma forma complexa. Fiquei ainda mais 

curioso quando descobri que seu autor, na verdade, era 

um artista contemporâneo de Ticiano, produzindo num 

período entre Rafael e Caravaggio, ou seja, ainda naquele 

tempo que costumam chamar de Renascimento.  

•
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Sinceramente, aquilo que eu estava vendo de Cavalieri 

não parecia em nada com o que me mostraram da arte 

daquele período. Resolvi investigar. 

A realidade óbvia é que o recorte apresentado na história 

da arte já nos é dado pronto, fechado. Desde que o termo 

“Renaissance” foi cunhado, em 1855, por Jules Michelet, se 

determina uma leitura específica de um período determi-

nado do passado, uma leitura muito acadêmica, com rigor 

e método, mas ainda assim uma leitura. O ponto central 

dos estudos sobre o Renascimento é o humanismo daque-

la época, o resgate de um pensamento greco-romano que 

estaria inacessível sob as sombras da Idade Média. Mas  

o que não se enquadra no discurso do século XIX sobre  

o tal humanismo do século XVI fica de fora do recorte, da 

leitura. O esquecimento parece ser o destino de tudo que 

é deixado de fora . 

Enfim, novos tempos chegam, passam, e precisamos  

de novos recortes sobre esses novos passados. Mas,  

e as obras que não entraram para o discurso oficial da 

História da Arte em tempo hábil, teriam elas sido enterra-

das para sempre? Douglas Crimp, na abertura de seu texto 

“Sobre as ruínas do museu”, cita a revolta do crítico Hilton 

Kramer, que lamenta a exposição de artistas acadêmicos 

contemporâneos dos Pós-Impressionistas em uma das 

galerias do Metropolitan Museum. Kramer diz que aquela 

arte estava morta fazia muito tempo, e se queixa de que, 

na pós-modernidade, era comum aparecer um historiador 

disposto a exumar estes cadáveres. Douglas Crimp faz 

uma leitura do relato de Kramer acerca da coerência da 

prática discursiva do museu, onde acaba por concluir que 

o discurso é frágil como a própria instituição. A hetero-

geneidade discursiva parece inevitável às práticas de 

um museu. Faço aqui, então, um paralelo com a própria 

prática discursiva da história da arte, onde cada discurso, 

cada narrativa sustenta seu recorte pela inacessibilidade 

da informação que a cerca. 

Então, com o advento da Internet, essa mesma revolução 

que mudou nossa forma de comunicação também nos 

ajuda a mudar a nossa forma de lidar com o passado. Ten-

do um acesso ilimitado, irrestrito e gratuito ao acervo de 

milhares de museus, de milhares de bibiotecas, um público 

gigantesco e estrangeiro à academia tem acesso a essas 

informações.  Surgem então sites, blogs, tumblrs, fórums, 
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todos eles dedicados em diferentes níveis a uma  

missão arqueológica digital. Foi em um destes sites,  

sob a tutela de um russo desconhecido, que acabei  

conhecendo Cavalieri e tantos outros. 

Decidido a tornar Cavalieri meu estudo, retornei à práti-

ca da ficção como forma de ativar essa arte arquivada a 

partir de um trabalho de arte contemporânea. Seria minha 

missão recolocar a obra de Cavalieri na história da arte,  

o que só me seria possível  como ficção. Desse ponto 

surgiu a Sociedade Cavalieri, que secretamente influen-

ciou toda a história da arte e onde toda a produção de 

criaturas antropomórficas teria sido originada na obra 

de Cavalieri. Esta sociedade deveria contar com artistas 

reconhecidamente influentes na história da arte, para dar 

um grau de veracidade à narrativa. Assim, meu trabalho 

plástico seria tornar gravuras de artistas como Rembrandt 

e Whistler o mais parecidas possível com os monstros 

que Cavalieri produziu no século XVI. Quando não fossem 

parecidas o bastante, o discurso do curador Pierre Menard 

faria a ligação, nem que para isso seu discurso se entre-

gasse ao absurdo. O meio digital inicialmente foi escolhido 

por dar conta da redução de custos, mas poeticamente 

veio a calhar. Aqui, era mais importante parecer uma gra-

vura do que ser uma gravura, pois a exposição e a publi-

cação parecem ser históricos, mas são de fato ficcionais.

Portanto, este é um trabalho que quis ativar uma obra  

antiga, e o fez pela estratégia da ficção e pela operação 

da apropriação. Me aproprio da história de Cavalieri, das 

suas gravuras, das gravuras de outros 24 artistas, para 

continuar a me apropriar de um discurso histórico disci-

plinar e de um discurso estético institucional, aplicados  

à uma poética expositiva, disposta no espaço-lugar insti-

tucional e neste espaço expositivo impresso. Ao utilizar 

a apropriação, não deixo de seguir as tradições brasilei-

ras antropofágicas, mastigando uma gama de narrativas 

históricas que não são minhas para devolver uma poética 

fictícia, histórica, antropofágica e digital. 

PIERRE LAPALU
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      SOCIEDADE CAVALIERI (1585 – 1916) é uma exposição 

de gravuras sobre uma instituição secreta que, durante 

mais de 300 anos, propôs transmitir o método Cavalieri  

de criação e reprodução de monstros e seres imaginários 

e a estimular trocas de gravuras e desenhos entre os asso-

ciados. São apresentadas gravuras produzidas pelo artista 

Giovanni Bastista de Cavalieri e seus seguidores, membros 

da tal sociedade. A ficha técnica informa que a exposição, 

com a curadoria de Pierre Menard, realiza-se com o apoio 

do Instituto Artístico da Universidade Autônoma de Tou-

lusse, da Universidade Autônoma de Toulusse e do  

Consulado Artístico da Alta Girona.

Estamos diante de uma ficção construída pelo artista 

Pierre Lapalu. Baseado em fatos reais, o artista recria  

a presença do gravador Giovani Batista Cavalieri na 

história da arte. A partir da série de gravuras “Obra na 

qual se veem monstros de todas as partes do mundo anti-

go e moderno”, publicada em 1585, o artista  inventa uma 

sociedade secreta e dá vida a novos monstros, colocando 

à prova um método até então inexistente.

Marcel Broodthaers também construiu ficções. Em  

um texto de 1972, ele afirmou que “uma ficção permite 

apreender a realidade e, ao mesmo tempo, aquilo que ela 

esconde”. A pergunta que Broodthaers nos deixa para 

pensar a Sociedade Cavalieri (1585 – 1916) é: o que se 

esconde na realidade mostrada pela ficção?

Sociedade Cavalieri (1585 – 1916) é ficção. Todavia, está 

emoldurada por convenções institucionais que desori-

entam esta compreensão. Se contextualiza na narrativa 

canônica da história da arte. A expografia é sóbria e racio-

nal. As fichas técnicas contêm informações que levam  

o público para dentro da história narrada pela exposição.

O público é convidado a ver gravuras produzidas no 

contexto de uma sociedade secreta. Poderia ser para ver 

o que e como as exposições e as instituições de arte nos 

fazem ver, pois a questão com a qual somos confrontados 

é sobre como nos comportamos em eventos públicos, em 

uma exposição. Em que medida nossos olhares e condutas 

estão disciplinados?

O museu pode ser entendido como uma instituição  

que desenvolve técnicas disciplinares com a função de 

fabricar corpos dóceis. O crítico Douglas Crimp já afirmou 

que o museu é uma instituição de confinamento similar  

à prisões, hospícios e clínicas, e a história da arte a sua 

estrutura discursiva. O discurso conhecido como história 

da arte é “um resultado do isolamento da arte nos museus, 

onde a arte foi apresentada como autônoma, alienada, 

algo à parte, submetendo-se apenas à própria história  

e dinâmicas internas”.

Apesar de Crimp enfatizar a ideia do confinamento,  

a finalidade das instituições que formam parte de uma 

sociedade disciplinar não é excluir, “mas ao contrário,  

fixar os indivíduos”. A escola, por exemplo, “não exclui  

os indivíduos, mesmo fechando-os; ela os fixa a um apa-

relho de transmissão de saber”. Entre os diversos saberes 

que circulam nos museus e exposições, dois podem ser 

destacados: a história da arte e as condições de recepção 

do trabalho de arte.  

O museu, que pode ter aspectos de uma instituição  

pedagógica, é um espaço social, um lugar para conservar 

e exibir de obras de arte, onde deve prevalecer o exercício 

da liberdade de pensar, refletir e criticar, no qual o público 

pode se enriquecer culturalmente. Entretanto, ao mesmo 

tempo em que se enriquece, o público é exposto à vigilân-

cia desta instituição.

Para Michel Foucault, as instituições disciplinares exercem 

o controle do tempo e do corpo dos indivíduos atraves-

sados por uma série de relações de poder. O controle do 

tempo transforma o tempo dos indivíduos em tempo de 

trabalho. O tempo a ser pago deve ser de boa qualidade, 

descansado, pontual, livre das vicissitudes da vida, das 

distrações e do desperdício.

O Louvre, quando se tornou um museu, abria ao público 

somente nos finais de semana. Durante a semana, so-

mente artistas, críticos e estudantes de arte, pessoas que 

trabalhavam com o seu conteúdo, podiam visitá-lo. Entre 

segunda e sexta-feira, o museu poderia vir a ser uma dis-

tração aos trabalhadores. Hoje, os museus abrem todos os 

dias, mas durante a semana seus horários são inacessíveis 

para quem trabalha. Poderiam funcionar em horário notur-

no, pois, quase sempre, a iluminação das salas é dirigi-

da e artificial. As janelas, quando existem, são lacradas. 

Raramente há sombras. As técnicas expositivas constroem 

•
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ambientes atemporais, protegidos das impurezas, ruídos  

e atrasos do mundo exterior.

O controle do corpo exerce a função de construir um 

corpo obediente. O corpo “deve ser formado, reforma-

do, corrigido, adquirir aptidões, receber certo número de 

qualidades, qualificar-se como corpo capaz de trabalhar”. 

Em geral, visitar uma exposição implica falar baixo, não 

cantar, dançar, deitar no chão, comer, beber ou tocar nas 

obras. Resta olhar.

O poder exercido pelos museus e exposições é poliva-

lente. As relações de poder econômico, político, judiciário 

e epistemológico estão sobrepostas e, por vezes, um se 

sobressai em relação aos demais. Manter um museu e  

fazer exposições tem custos. Há instituições que cobram 

para serem visitadas. Públicas ou privadas, projetos isola-

dos, algumas se materializam com dinheiro público, obtido 

através de Leis de Incentivo à Cultura. O funcionamento 

das instituições, as montagens e visitas das exposições 

têm regras a serem seguidas. O artista, o produtor cultural, 

o curador, o crítico, o patrocinador estabelecem condições 

para sua participação. São decisões tomadas no processo 

de seleção de projetos. O educador, a câmera de vigilân-

cia, e o funcionário da empresa de segurança, contratada 

pelo museu, mantêm o olhar atento sobre os visitantes. 

Visitar uma exposição pode nos exigir apenas observar 

objetos postos no nível do olhar. A disposição dos  

quadros e vitrines consideram um tamanho médio do 

público, de modo que os trabalhos não fujam do campo 

de visão. Manter entre os quadros espaçamentos propor-

cionais permite às obras “respirarem”, além de um ritmo 

de leitura estável. Para o teto e para o chão não precisa-

mos olhar; quanto mais neutros, mais apagados, menos 

interferem nas obras e na leitura dessas. Tais condições de 

recepção são convenções através da quais o “observador 

[sob uma claridade esclarecedora] é configurado para 

garantir uma distância segura, um olhar desinteressado  

e o esquecimento do corpo”. Este saber empregado na 

construção de exposições é um poder epistemológico, 

cujo saber é extraído da relação que o público mantém 

com o espaço expositivo e as obras, a partir do seu com-

portamento registrado, anotado e acumulado pelo poder 

que se exerce sobre ele por intermédio da vigilância.  

O respeito a estas convenções, mesmo quando incons-

ciente, mantém o público preso em sua etiqueta, e é res-

ponsável pela fabricação dos corpos dóceis. Em que pese 

já ter sido tantas vezes confrontado, este saber continua 

presente.

Sociedade Cavalieri (1585 – 1916) põe à prova esse aparato 

disciplinar. Permite que sejamos incorretos. Possibilita 

sermos um dos monstros gravados pela sociedade secre-

ta, uma realidade anormal capaz de colocar em questão 

noções de identidade e de representação. A insubordi-

nação à convenções pode nos levar ao encontro de uma 

ficção que “permite apreender a realidade e ao mesmo 

tempo aquilo que ela esconde”.

FELIPE PRANDO

1. Cf. KERN, Keila. Marcel Broodthaers - Museu de Arte Moderna Departamento das Águias - Agora em Português.  

Tese de doutorado. PPGAV-ECA-USP, 2014, p. 408.

2. CRIMP, Douglas. Sobre as ruínas dos museus. São Paulo: Martins Fontes, 2008,  p. 14, 41-58.

3. FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU Editora, 2002, p. 114.

4. FOUCAULT, op. cit., p. 115-122.

5. FOUCAULT, op. cit., p. 119.
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     THE TRUTH, BE IT  

ATROCIOUS OR BANAL, IS 

THAT THE CAVALIERI SOCIETY 

NEVER EXISTED.

The conections between the 

artists on this exhibition and 

the work of Cavalieri are totally 

fictitious. Indeed Giovanni  

Battista de’ Cavalieri existed. 

His biography, described herein, 

is the truest within what you 

can get of reality on the inter-

net. Pierre Menard, of course,  

is not a curator, but the charac-

ter of the short story by Jorge 

Luis Borges. All institutions 

presented at the exhibitions 

and on this publication are also 

fictitious. Their logos, employ-

ees, all reside in the absence. 

The prints assigned to artists  

of The Cavalieri Society are 

mostly collages and drawings 

from project proponent, Pierre 

Lapalu. Other pictures have 

been selected due to being 

compatible with this fiction,  

in a curatorial poetic exercise.

The problems of “The Cavalieri 

Society” emerged organically  

in the creative process of my 

brief career as an artist. In 2010, 

I made the exhibition “The 

Naïve Ethnographer”, about a 

fictional artist named Joaquim 

Nunes de Souza, featuring 

about 50 of my drawings of 

people of the city of Curitiba, 

all assigned to the character.  

I signed the exhibition as cura-

tor, and also fictional texts  

describing the supposed psy-

chological difficulties faced by 

the artist. That proposal intro-

duced me to the problems  

of the institutional relations, 

once this project was held  

within the Museum of Prints  

of Curitiba, funded by the city’s 

cultural bureau. I also started  

discussing the relations 

between curators and artists 

and the critical possibilities of 

fiction in visual arts.

I continued to deal with these 

issues, but The Cavalieri Society 

only came to me when I saw  

a work by Giovanni Battista de’ 

Cavalieri. This happened while  

I was visiting a Russian art blog, 

obviously not understanding 

any of the writings, just watch-

ing the images. I was fascinated 

at the moment I saw his prints. 

Dark, grotesque, simple and 

weird, all in a complex way.  

I was even more curious when 

I discovered that the artist, 

in fact, was contemporary to 

Titian, producing in a period 

between Raphael and Cara-

vaggio - that is to say, at that 

time usually called Renaissance. 

ENGLISH Honestly, Cavalieri’s work had 

nothing in common with what  

I had seen of the art of that pe-

riod. I decided to investigate.

The obvious truth is that the 

enclosing of any given period 

in art history is given to us 

already defined. Ever since the 

term “Renaissance” was coined 

in 1855 by Jules Michelet, it 

defines a specific reading of a 

certain period of the past, with 

a strictly academic approach, 

with rigor and method, yet still 

a specific reading. The focal 

point of the studies on the  

Renaissance is the humanism  

of that period, or the rescue 

of the Greco-Roman thinking, 

something that was buried 

under the shadows of the 

Middle Ages. But what does not 

fit within this frame set in the 

nineteenth century about the 

humanism of the sixteenth cen-

tury is left outside the picture. 

Forgetfulness seems to be the 

fate of all that is left out.

Eventually new times arrive, 

depart, and we need new 

approaches about these new 

pasts. But what about the 

works that did not make into 

the official words of the art 

history, are they buried forever? 

Douglas Crimp, at the opening 

of his essay “On the ruins of 
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the museum,” cites the revolt 

of art critic Hilton Kramer, who 

mourned the exhibition of  

contemporary academic artists 

of the Post-Impressionists in 

one of the galleries of the  

Metropolitan Museum. Kramer 

said that art had died long ago, 

and complained that, in post-

modernity, it was common to 

see historians willing to exhume 

its bodies. Douglas Crimp reads 

of Kramer’s words about the 

coherence in the discursive 

practice of the museum, and 

concludes that the discourse 

is as fragile as the institution 

itself. The discursive hetero-

geneity seems to be inevitably 

attached to the practices of  

a museum. I propose here, 

therefore, a parallel with art  

history’s own discursive prac-

tice, where every discourse, 

every narrative holds its frame 

by the inaccessibility of infor-

mation around it.

And then comes the internet, 

the revolution that changed our 

way of communicate, to help 

us to change the way we deal 

with the past. Having unlimited, 

unrestricted and free access to 

the collections of thousands of 

museums and libraries, a mas-

sive amount of people — mostly 

unrelated to the academy — has 

access to all this information. 

And there are websites, blogs, 

tumblrs and forums dedicated 

— at different levels — to  

a digital archaeological mission. 

At one of these very websites, 

under the tutelage of a un-

known Russian, I met Cavalieri 

and many others.

Decided to make Cavalieri my 

object of study, I resumed the 

practice of fiction as a way  

to relive this forgotten art as  

a contemporary work of art.  

It would be my mission to put 

the work of Cavalieri back in art 

history, something possible only 

as fiction. From there came The 

Cavalieri Society, which secretly 

influenced the whole history of 

art and is at the origin of the 

anthropomorphic creatures 

production. This Society should 

be formed by deeply influential 

names in art history, to ensure 

credibility to the narrative.  

So my plastic work would be 

make prints by artists such 

as Rembrandt and Whistler 

become as similar as possible 

with monsters produced in the 

sixteenth century by Cavalieri. 

When they were not similar 

enough, the words of curator 

Pierre Menard would make the 

connection, even if it needed 

to reach the boundaries of ab-

surdity. The digital medium was 

initially chosen for cost saving, 

but poetically came in handy.  

It was more important, after all, 

to seem like instead of actually 

being prints, once the exhibi-

tion and the publication seem 

to be historical but are fictional.

Thus this is a work of art that 

wanted to relive an ancient 

work, and did so through fiction 

and appropriation of ownership. 

I took over Cavalieri’s history, 

his prints and also the work of 

24 other artists. By doing so,  

I appropriate myself of a disci-

plinary historic discourse and a 

institutional aesthetic discourse, 

applied to a poetic expository, 

held in the institutional space 

and place and in this printed 

exhibition space. When doing 

this appropriation, I follow  

the Brazilian anthropophagic 

tradition, chewing a range of 

historical narratives that are 

not mine to return a fictional, 

historical, cannibalistic and  

digital poetic.

Pierre Lapalu
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     THE CAVALIERI SOCIETY 

(1585-1916) is an exhibition of 

prints about a secret institution 

which, for more than 300 years, 

proposed itself to teach the 

Cavalieri method of creating 

and reproducing monsters and 

imaginary beings and to stim-

ulate exchanges of prints and 

drawings between its mem-

bers. It presents prints made 

by the artist Giovanni Bastista 

de’ Cavalieri and his followers, 

members of such Society. We 

are informed that the exhibi-

tion, curated by Pierre Menard, 

is held thanks to the support 

of the Artistic Institute of the 

Autonomous University of Tou-

louse, the Autonomous Univer-

sity of Toulouse and Consulate 

Artistic of Upper Garonne.

In fact, we’re facing a fiction 

built by artist Pierre Lapalu. 

Based on true events, he re-

builds the presence of Giovanni 

Batista de’ Cavalieri in art his-

tory. Starting from the series  

of prints “Monsters from 

all parts of the ancient and 

modern world”, published in 

1585, the artist invents a secret 

society and gives life to new 

monsters, testing a method  

that previously didn’t exist.

Marcel Broodthaers also made 

fiction. In a text written in 1972, 

he stated that “fiction allows 

seizing the reality and, at the 

same time, what it hides”.  

The question that Broodthaers 

leaves us to think The Cavalieri 

Society (1585-1916) is: what 

actually is hidden in the reality 

shown by fiction?

The Cavalieri Society (1585-

1916) is fiction. However, it 

is enclosed in institutional 

conventions that disorient this 

understanding. It finds its con-

text in the canonical narrative 

of art history. The expography 

is sober and rational. The fact 

sheets contain information that 

guides the audience into the 

story narrated by the exhibition.

The public is invited to see 

prints made within the context 

of a secret society. It is as 

well an invitation to see what 

and how art institutions and 

exhibitions make us see, for the 

question we face is how do we 

behave in events such an exhi-

bition. To what extent are our 

seeing and behaviour molded?

The museum can be understood 

as an institution that develops 

disciplinary techniques with the 

purpose of manufacturing  

docile bodies. Art critic  

Douglas Crimp has said that 

the museum is an institution of 

confinement similar to prisons, 

mental hospitals or clinics, and 

that art history is the museum’s  

discursive structure. The dis-

course known as art history  

is “the outcome of the art  

isolation in museums, where  

it was presented as something 

apart, autonomous, alienated, 

submitting itself only to its own 

history and internal dynamics”.

Even though Crimp empha-

sizes the idea of confinement, 

the purpose of the institutions 

that form part of a disciplinary 

society is not to exclude, “but 

rather to firm the individuals”. 

The school, for example, “does 

not exclude individuals, even 

when closing them; it fasten 

them to a knowledge transmit-

ter apparatus”. Amid the vari-

ous knowledges that circulate 

in museums and exhibitions, 

two should be highlighted: the 

history of art and the conditions 

of reception of the artwork.

The museum, which may have 

aspects of a pedagogical 

institution, is actually a social 

space, a place that preserves 
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and displays works of art, where 

the exercise of freely thinking, 

reflecting and criticizing should 

prevail, and in which the public 

can get culturally richer.  

However, while the museum 

enriches, it also exposes the 

public to its vigilance.

Michel Foucault states that 

disciplinary institutions control 

the time and the bodies of indi-

viduals permeated in series of 

power relations. The control of 

time turns the individuals’ time 

on working time. The time to be 

paid must be of good quality, 

rested, punctual, free from the 

vicissitudes of life, the distrac-

tions and the wasting.

When it became a museum,  

The Louvre opened to the pub-

lic only on weekends. On week-

days, only artists, art critics and 

students, people who worked 

with its content, were allowed 

inside. Between Monday and 

Friday, the museum could be-

come a distraction to workers. 

Today, museums open every 

day, but on weekdays they are 

inaccessible to those who work. 

They could easily open at night, 

even because always all the 

lighting in the rooms is artificial. 

The windows, if any, are sealed. 

Shadows are rare. Expository 

techniques are used to build 

timeless environments, protect-

ed from dirt, noise and delays 

of the outside world.

The body control exercises 

the function of building an 

submissive body. The body 

“should be formed, reformed 

and corrected, should acquire 

skills and receive a number of 

qualities to qualify itself as a 

body able to work”. Generally 

speaking, visiting an exhibition 

involves low speaking, does not 

allow singing, dancing, lie on 

the floor, eat, drink or touch the 

works. All that is left is look.

Museums and exhibitions 

have a polyvalent power. The 

economical, political, legal and 

epistemological power relations 

overlap each other. Sometimes 

one stands over the others. 

Keeping a museum and its 

exhibitions do have costs. There 

are institutions that charge the 

visitors. Being either public, 

private or individual projects, 

some of them function on 

public funding. There are rules 

to be followed for the assembly 

or to visit an exhibition. The 

artist, the producer, the curator, 

the critic, the sponsor, they 

all set the conditions for their 

involvement. Decisions are also 

taken in the project selection 

process. Educators, surveillance 

cameras, security people hired 

by the museum, they all keep  

a close eye on the visitors.

Visiting an art exhibition may 

require us to stare only to 

objects placed in eye level. The 

way paintings and display cases 

are disposed consider a person 

of average size, so that works 

do not escape from the field 

of view. Keeping proportional 

spaces between the artworks 

allows them to “breathe”, as 

well as a confortable reading 

pace. At the ceiling and the 

floor we needn’t look; the 

more neutral and faint, the less 

they interfere in the fruition of 

the artworks. Such reception 

conditions are conventions by 

which the “observer [under 

an enlightening light] is set to 

ensure a safe distance, a disin-

terested look and the oblivion 

of the body”. The knowledge 

used in the construction of art 

exhibitions is an epistemolo-

gical power, extracted from the 

relationship between the public 

and the exhibition space and 

the artworks, from a behavior 

that is noted, recorded and 

accumulated by the power 

exerted on the public through 

surveillance. Respecting these 

conventions, even uncon-

sciously, holds the public to 

its label, and leads to the 

production of docile bodies. 

Despite having been so often 

confronted, this knowledge  

is still present.

The Cavalieri Society (1585-

1916) defies this disciplinary 

apparatus. It allows us to be 

incorrect, to be one of the 

monsters printed by the  

secret society, an abnor-

mal reality able to question 

notions of identity and 

representation. Defying the 

conventions can lead us to 

meet a fiction that “allows 

seizing the reality and, at  

the same time, what it hides”.

Felipe Prando

1. Cf. KERN, Keila. Marcel Broodthaers - The Museum of Modern Art, Department of Eagles - Now in Portuguese.  
PhD thesis. PPGAV-ECA-USP, 2014, p. 408.

2. CRIMP, Douglas. On the Museum’s Ruins. São Paulo: Martins Fontes, 2008,  p. 14, 41-58.

3. FOUCAULT, Michel. Truth and Juridical Forms. Rio de Janeiro: NAU Editora, 2002, p. 114.

4. FOUCAULT, op. cit., p. 115-122.

5. FOUCAULT, op. cit., p. 119.
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GRAVURA MODIFICADA PARA  

A SOCIEDADE CAVALIERI

Modified print for the Cavalieri Society

GRAVURA ORIGINAL DE ANDERS ZORN 

ACERVO DIGITAL DO MUSEU BRITÂNICO

Original etching by Anders Zorn
British Museum online collection



114

A
 S

O
C

IE
D

A
D

E
 C

A
V

A
L

IE
R

I

GRAVURA ORIGINAL DE JAMES WHISTLER 

ACERVO DIGITAL DO MUSEU BRITÂNICO

Original etching by James Whistler
British Museum online collection

PINTURA DE GUSTAVE COURBET 

UTILIZADA NA COMPOSIÇÃO  

DA GRAVURA DA SOCIEDADE 

CAVALIERI. A MODELO JOANNA 

HIFFERNAN APARECE TANTO NA 

PINTURA DE COURBET QUANTO 

NA GRAVURA DE WHISTLER.

Painting by Gustave Courbet used in the 
composition of the printing for The Cava-
lieri Society. The model Joanna Hiffernan is 
the subject both on Courbet’s painting and 
on Whistler’s printing.

GRAVURA MODIFICADA PARA  

A SOCIEDADE CAVALIERI

Modified print for the Cavalieri Society
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GRAVURA MODIFICADA PARA  

A SOCIEDADE CAVALIERI

Modified print for the Cavalieri Society

GRAVURAS ORIGINAIS DE MARCO PITTERI, DA SÉRIE DE RETRATOS  

DE SANTOS APÓSTOLOS

Original engravings by Marco Pitteri from the series “The Holy Family and Apostles”
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GRAVURA PRODUZIDA PARA  

A SOCIEDADE CAVALIERI

Print made for the Cavalieri Society

GRAVURA DE GIOVANNI BATTISTA DE’ CAVALIERI

Print by Giovanni Battista de’ Cavalieri

GRAVURA ORIGINAL DE ERNST 

LUDWIG KIRCHNER

Original print by Ernst Ludwig Kirchner
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