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RESUMO

Este trabalho de conclusão procura analisar a possibilidade da convergência entre

os conceitos de belo e feio na arte para uma construção de sentido e experiência

visual peculiar. Através da série Hannibal (NBC, 2013 - 2015), explora-se o grotesco,

uma vertente do feio, como discriminante da repugnância e do que é rejeitado na

arte, atrelado a uma produção estética que explora um ideal clássico do belo e a um

personagem que procura experienciar o prazer estético acima de tudo. Considera-se

também a relação contemporânea dos conceitos belo, feio e grotesco no campo do

entretenimento e o que isso muda em sua significação.

Palavras-chave: Hannibal (série); Feio; Belo; Grotesco; Arte pela Arte;

Entretenimento.

ABSTRACT

This final work seeks to analyze the possibility of convergence between the concepts

of beauty and ugliness in art for a construction of meaning and peculiar visual

experience. Through the series Hannibal (NBC, 2013 - 2015), the grotesque is

explored, which is a strand of ugliness, as a discriminator of repugnance and what is

rejected in art, attached to an aesthetic production that explores a classic ideal of

beauty and a character who seeks to experience aesthetic pleasure above all else. It

also considers the contemporary relationship of the concepts beautiful, ugly and

grotesque in the field of entertainment and what this changes in its meaning.

Keywords: Hannibal (series); Ugly; Beautiful; Grotesque; Art for Art; Entertainment.



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Mimesis feita por Hannibal da obra A Primavera de Sandro Botticelli. ….17

Figura 2 - Hannibal e Will na Galeria degli Uffizi olhando para A Primavera, anos

após a representação feita por Hannibal. ……………………………………………….18

Figura 3 - O Grande Dragão Vermelho e a Mulher Vestida de Sol (1805 - 1810) de

William Blake. ………………………………………………………………………………20

Figura 4 - Imagem do Wendigo aos olhos de Will. …………………………………….21

Figura 5 - “Anjos” em Coquilles. ………………………………………………………….22

Figura 6 - Violoncelo humano em Fromage. ……………………………………………22

Figura 7 - O mosaico humano em Sakizuke. …………………………………………...23

Figura 8 - Morte de Beverly Katz em Mukozuke. ………………………………………23

Figura 9 - Damien Hirst. Mãe e Filhote Divididos. Londres. 1993. Aço, compostos

GRP, vidro, selantes de silicone, vaca, bezerro, solução de formaldeído, tanques,190

× 323 × 109 cm e 103 × 169 × 63 cm. …………………………………………………..25

Figura 10 - Jean-Honoré Fragonard. As Banhistas. Paris, 1765. Óleo sobre tela, 64

cm x 80 cm. Musée du Louvre. …………………………………………………………..27

Figura 11 - Tríptico de xilografia de Utagawa Kunisada (1832) em Amuse - Bouche

1:2. …………………………………………………………………………………………..27

Figura 12 - Desenho feito por Hannibal de O Homem Ferido. ………………………..28

Figura 13 - Desenho feito por Hannibal de Aquiles e Pátroclo. ………………………28

Figura 14 - A cozinha de Hannibal. ………………………………………………………29

Figura 15- Prato feito por Hannibal. ……………………………………………………..29



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO …………………………………………………………………………….8

2 ENTRE O FEIO E O BELO ………………………………………………………………8

2.1 O FEIO E O SUBLIME ……………………………………………………………...12

3 GROTESCO ……………………………………………………………………………...14

4 HANNIBAL ………………………………………………………………………………..15

4.1 O GROTESCO NA SÉRIE …………………………………………………………19

4.2 HANNIBAL, O APRECIADOR DE ARTE …………………………………………26

5 A ESTÉTICA DA SÉRIE ………………………………………………………………..30

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS …………………………………………………………….32

REFERÊNCIAS …………………………………………………………………………….33



8

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho trata da estética visual e moral da série Hannibal (NBC,

2013-2015) criada por Bryan Fuller, a partir dos conceitos de beleza e feiura na

História da Arte, com ênfase na ideia de arte grotesca, ou seja, a exploração artística

do socialmente repugnante. O objetivo é desvelar as contradições (in)flexíveis que

postulam que o grotesco é necessariamente feio, e acentuar as diversas

possibilidades de convergência entre essas duas conceptualizações. Mesmo que

hoje haja um maior entendimento e interesse pela arte como fenômeno social, foi

dedicado ao longo da história copiosos debates sobre como valorar a arte e demais

tendências estéticas, principalmente entre feio e belo. Embora muito se fale do seu

caráter mutável, o imaginário coletivo ainda se prende a ideais de beleza para arte e

para o mundo. Apesar do belo ideal, a feiura sempre está presente, ainda que

rejeitada. E a rejeição da feiura também é a rejeição da realidade, pois é impossível

que haja apenas o belo na vida e na arte.

Muito se entende, portanto, como opostos ou um aparte do outro, quando na

verdade é possível que estes estejam presentes juntos e que agreguem um ao

outro. Através da série Hannibal pretendo evidenciar como o belo e o feio,

especialmente em sua vertente grotesca, trabalham entrelaçados na construção do

seriado, no entanto a série também evidencia como a atualidade dilui o potencial dos

conceitos.

2 ENTRE O FEIO E O BELO

A história da feiura passou e passa por diversas indagações acerca de si

mesma, uma das mais recorrentes questões nestes debates acadêmicos,

especialmente filosóficos e artísticos, seria o que poderia ser classificado como feio.

Em História da Feiura de Umberto Eco, o autor nos traz uma historiografia do feio,

mostrando as visualidades e tipos ao passar do tempo, e também os pensamentos

que circulavam a respeito dessa característica.

A possibilidade de classificar usando um julgamento impermanente não se faz

precisa, principalmente ao conhecer os múltiplos gêneros de feio e seus

desdobramentos. Designar um valor a algo depende do contexto social, já que os
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parâmetros se remodelam de acordo com o tempo, local e cultura. Então, seja para

escancarar a fealdade ou a beleza em sua mutabilidade, esta determinação advém

da interpretação humana, portanto contextual, e não de uma essência inerente do

objeto.

Na Antiguidade Clássica, já não se entrava em um consenso sobre o que era

belo. Por exemplo, o impasse entre o belo físico e o belo virtuoso, em que se poderia

ter um corpo belo e não ser uma pessoa correta, ou ao contrário; e o que isso

significaria para a beleza já que a pessoa não seria bela por completo, mesmo que a

beleza corpórea fosse mais exaltada. Vê-se em Helena, cuja beleza motivou a

guerra de Tróia, a personificação do impasse dada algumas interpretações em que

ela não era virtuosa ora que traía seu marido (e em outras teria sido raptada a

contragosto de um casamento que também teria sido forçado a ela).

Eco, esclarece a falta de consenso entre beleza e fealdade na Antiguidade

com dois filósofos: o filósofo clássico, Platão, teria dito que, sendo a verdadeira

realidade o mundo das Ideias, o mundo físico era uma imitação imperfeita onde

somente neste existiria o feio. Para Platão o belo é uma ideia imutável e absoluta, o

mundo sensível dependeria desta ideia para que pudesse também ser belo. A arte,

para Platão, imitava uma cópia - imperfeita - do mundo das Ideias. O filósofo,

Aristóteles, compreende que a arte, e o mundo, são intrínsecos aos seres humanos

e ao que é sensível. A arte, então, passa a ser uma reprodução do real, do físico.

Logo, tanto o belo quanto feio são passíveis de representação. Aristóteles,

diferentemente de seu mestre, retira o belo do mundo das Ideias e coloca no plano

físico e propõe que seria possível imitar/representar belamente a feiura (ECO, 2007).

Na Idade Média atrela-se a beleza ao que é bom, pois Deus sendo o ser

perfeito era também bom por criar todo o mundo, logo a razão do feio se relaciona

ao mal. No entanto, quando se tem a imagem de Cristo, mesmo que sua bondade

também fosse sua beleza, as representações feitas de seu corpo, por vezes, eram

feias, cheias de violências e sangue. Agostinho, a partir dessa premissa, aponta

então que, enquanto um exemplo da vontade de Deus, Jesus, mesmo com seu

corpo mutilado, ainda seria belo por sua grande bondade. Deixa-se, assim, de

exaltar o corpo e apreciar o interior. Agostinho começa a relativizar sobre o Belo e o

Bom, pois o erro faz parte da vida, logo o Feio e Mal, se criaturas de Deus, também

compartilham da beleza criada por Ele. Dessa forma, para além do plano metafísico,
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o debate adentra na esfera moral religiosa, atrelando características relevantes

socialmente ao período para o debate estético (ECO, 2007).

Já no Renascimento, após a publicação de Rabelais de “Gargântua e

Pantagruel” em 1532, percebe-se uma mudança de paradigma, a partir de então a

humanidade é celebrada no lugar do divino. Toda corporeidade obscena, rudeza e

costumes populares eram valorizadas. Umberto Eco mostra o tratado “Sobre a

feiura” de 1635, em que Antonio Rocco chega a afirmar que as belezas eram na

verdade nauseantes e exalta os princípios da natureza e do corpo (ECO, 2007).

Na Modernidade surgem novas considerações sobre o feio devido aos

estudos feitos sobre o Sublime. Boileau propôs o Sublime como uma nova forma de

exprimir sentimentos avassaladores. No século XVIII, a estética do Sublime foi além

do artístico e suas reflexões permeiam a reação humana ao que era tremendo,

informe e doloroso. Burke, Kant, Hegel, Nietzsche, Schlegel e Schiller, todos em

algum momento examinaram o Belo, Sublime e Feio em suas ponderações, e,

então, foram apresentados outros domínios estéticos além do belo (ECO, 2007).

O que seria o feio, principalmente, ao considerar que, na atualidade, tudo

passa por uma estetização dentro da lógica da sociedade do consumo,

transformando-se em algo mais agradável e palatável para a recepção daqueles que

o contemplam?

Hoje, não é só o belo, mas também o feio, a tornar-se polido. Também o feio
perde a negatividade do diabólico, do sinistro ou do terrível, e amaciam-no do
mesmo modo, tornando-o uma fórmula de consumo e fruição. Carece por
completo desse olhar de medusa que infunde medo e terror e que faz com
que tudo se tome pedra. O feio, tal como o usaram os artistas e poetas fin de
siècle, tinha alguma coisa de abissal e de demoníaco. A política surrealista
do feio era provocação e emancipação: rompia em termos radicais com os
modelos tradicionais de percepção. Bataille percebia no feio uma
possibilidade de dissolução dos limites e de libertação. Uma via de acesso à
transcendência. (HAN, 2016, p. 17-18)

O feio enquanto uma potência disruptiva e impactante do belo, perde o seu

caráter transgressor e passa a compartilhar de uma dependência estética de uma

“artealização exponencial de todas as coisas, da extensão do domínio do belo”

(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 51) para poder ser recebido por espectadores

esfomeados por sensações, prazeres hedônicos e experiências sinestésicas. Assim,

aponta para uma dualidade de uma categoria que não seria completamente feia nem

bela na qual sua estetização seria uma ferramenta de popularização de seu
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conteúdo: “tudo é pensado e realizado para parecer 'tendência', seduzir, ser imagem

e novo, produzir efeitos visuais e emocionais.” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p.

51), mais do que sua relação de subverter o belo tradicional em sua composição

original.

Se os valores de uma época sustentam a especificidade do feio e do belo, na

atualidade esses valores são intrínsecos ao capitalismo, ou seja, as condições

determinantes para algo ser feio ou belo partem das circunstâncias profusas deste.

Diante da opressividade do mundo industrial, das metrópoles percorridas: por
multidões imensas e anônimas, da insurgência de um movimento operário
organizado e do florescimento de uma forma de jornalismo que publicando
novelas populares em capítulos, dá início àquilo que hoie chamamos de
cultura de massa, o artista vê ameaçados os seus ideais, percebe as ideias
democráticas como inimigas, resolve ser "diferente", marginalizado,
aristocrático ou "maldito" e retira-se para a torre de marfim da Arte pela Arte.
(ECO, 2007, p. 350)

A Arte pela Arte, quando propõe que arte seja apenas para desfrute estético,

sem nenhum valor funcional, é uma tentativa de proteger uma beleza “ideal”,

deixando de representar o real e não se importando em significar algo. Passa a ser

uma fantasia, um delírio do artista obcecado pelo prazer estético. Esse conceito, que

se consolida como uma negação da feiura trazida pelo capitalismo, é cooptado pelo

mesmo em que se dedica para a artealização do mundo para esconder a realidade.

Mantém-se o compromisso de ser apenas bonito e sem nenhum materialismo.

A atualidade dilui não só o feio, mas também o belo, retira de ambos sua

vitalidade deixando a arte e a quem aprecia de forma anestesiada. Mesmo que sob

anestesia, é repudiado tudo aquilo que possa remeter à imperfeição de nossa

época, e mesmo na busca incessante da beleza já estamos demasiadamente feios

em julgamentos estéticos contínuos.

A atual calocracia, ou império da beleza, que absolutiza o saudável e o
polido, elimina justamente o belo. E a mera vida saudável, que hoje assume
a forma de uma sobrevivência histérica, converte-se no morto, naquilo que, à
falta de vida, também não pode morrer. É assim que hoje estamos
demasiado mortos para viver e demasiado vivos para morrer. (HAN, 2016,
p.58)

Questionamentos a respeito do que é belo e do que é feio cercam a Filosofia

e a História da Arte; quais os valores que determinam em qual das categorias cada

arte pode pertencer, senão os próprios valores relativos à sua época e cultura. Deste
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modo, todas as considerações que temos a respeito da feiura e beleza são as

convicções de nosso tempo junto de um imaginário historiográfico imagético que

precisa ser compreendido e interpretado.

Apesar da condição complexa em suas definições, muito se atribui ao belo

qualidades como harmonia, simetria, integridade e proporção como técnicas base de

sua composição. E, por vezes, erroneamente são atribuídas ao feio as obras de arte

que faltam nessas mesmas qualidades, como se fossem um deslize do que outrora

teria sido uma composição com intuito de ser belo.

O feio (tradicionalmente identificado ao "mau", assim como o belo era tido
como "bom"), por sua vez, não é um simples contrário do belo, porque
também se constitui em um objeto ao qual se atribui uma qualidade estética
positiva. Ou seja, se retiramos do belo um traço positivo que o constitui como
tal (por exemplo, a proporção ou a harmonia), não produzimos
automaticamente o feio. Esta última qualidade tem seu modo específico de
ser, requer uma produção particular, que não é o puro negativo do belo.
(PAIVA; SODRÉ, 2002, p.18)

Ao momento em que as artes destoam do caminho da beleza convencional

esperada são automaticamente associadas ao nicho do feio, sendo extremamente

abrangente em sua categorização, sem considerar a intencionalidade de sua

execução ou até mesmo a sua composição geral de que pode haver algo além do

feio. O feio não é um acaso, ele não é um erro de percurso que outrora seria uma

produção bela, até mesmo porque o feio e toda sua potência de subversão não seria

um caso de falta de proporção, simetria, harmonia e entre outros, o feio é pensado

em toda sua capacidade para o ser. Por exemplo, a bad art é um movimento no qual

as artes são intencionalmente feias, e o Museum of Bad Art possui um grande

acervo de obras que, como o próprio museu diz “são ruins demais para serem

ignoradas”, e que não seriam vistas em outros tipos de instituições por feiura técnica

ou visual.

2.1 O FEIO E O SUBLIME

Quando se compreende que o feio não é limitado ao erro do belo e que é

suficiente em suas próprias determinações, pode-se assim ponderar se os dois
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podem existir simultaneamente na arte para além da ideia proposta na Antiguidade

Clássica de que o feio seria redimido caso fosse representado belamente.

Muito se vê o antagonismo entre feio e belo, apesar de que no mundo

sensível é notável o fator complementar entre os dois, sendo impossível existir

apenas um ou outro. No entanto, o que mais impede a feiura de ser apreciada e

contemplada seria o medo e a recusa de sua própria decadência.

no belo, o ser humano se coloca como medida da perfeição;" (...) "adora nele
a si mesmo. (...) No fundo, o homem se espelha nas coisas, considera belo
tudo o que lhe devolve a sua imagem. (..) O feio é entendido como sinal e
sintoma da degenerescência (...) Cada indício de esgotamento, de peso, de
senilidade, de cansaço, toda espécie de falta de liberdade, como a
convulsão, como a paralisia, sobretudo o cheiro, a cor, a forma da dissolução,
da decomposição (..) tudo provoca a mesma reação: o juízo de valor 'feio'.
(...) O que odeia aí o ser humano? Não há dúvida: o declínio de seu tipo.
(NIETZSCHE, 1888 apud ECO, 2007, p. 15).

O medo de seu declínio para além do narcisismo se apoia num repertório

imagético tradicional e religioso (cristianismo), em que se tem a imagem, neste caso

uma imagem mental e não material, de Deus que sintetiza a perfeição; “a arte via

nos deuses o modelo da beleza suprema” (ECO, 2007, p. 43). Deus teria feito todos

a sua imagem e semelhança, logo ao se deparar com representações que mostram

este corpo espelhado em seu declínio também se encara sua distância da perfeição

divina e aceitar sua humanidade imperfeita e finita.

Na contramão dos dogmas cristãos, ao colocar a humanidade como centro e

tudo que lhe é tangível, "o obsceno transforma-se em orgulhosa afirmação dos

direitos do corpo” (ECO, 2007, p. 142). Deste modo, a natureza, sendo o único lugar

onde o obsceno (o corpo sem pudor) existe, seria a única capaz de suprir desejos

estéticos. E a humanidade em face disso produz o Sublime.

Nas artes visuais, pode-se também ver a combinação feio e belo. Em

especial, ao tomar o Sublime como exemplo, em que as artes mostram a imensidão

do mundo enquanto a figura humana encara embasbacada a monstruosidade e

força da natureza que se faz presente, enquanto encantado com a beleza do mundo

se sujeita a horrível situação.

“Experimenta-se a sensação do Sublime diante de um temporal, de um mar
tempestuoso, de penhascos inacessíveis, extensões sem limites, cavernas e
cataratas, quando se goza do vazio, da escuridão, da solidão, do silêncio, da
tempestade - todas impressões que podem resultar deleitosas quando se
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sente horror de algo que não nos pode possuir nem fazer mal.” (ECO, 2007,
p. 272)

O Sublime é o primeiro passo da conciliação entre o encanto e o horrível, e do

testemunho da humanidade encarando sua própria finitude e incapacidade contra a

natureza. Abre-se um espaço, após a assimilação da pequenez humana, para a

reflexão da vida e dos terrores mundanos no lugar da natureza avassaladora, e

assim pensa-se no grotesco.

3 GROTESCO

A horrível situação do Sublime, juntamente de toda a fealdade ao longo da

história e de suas ponderações, dá espaço para que Victor Hugo, ao escrever o

prefácio da peça Cromwell (1827), elabore a nova tendência estética na arte: o

grotesco. Um conjunto de rebaixamentos, como o horrível, o fascínio, o disforme e o

repulsivo, que trariam a verdade para a arte por ser “a mais rica das fontes que a

natureza poderia oferecer para a criação artística.” (ECO, 2007, p. 280). Quando

Victor Hugo fala sobre o grotesco, ele escancara que a vida, a natureza, em sua

totalidade seja representada na arte; o que é rejeitável, o que é feio, o que é

ignorado devem ser descrito e enobrecido. A estética do grotesco combate a ideia

de uma arte por si mesma, pelo bem de se fazer arte por fazer; o grotesco denúncia

e exalta a vida na representação artística, pois mostrar apenas o que é belo e

prazeroso aos espectadores não seria verdadeiro nem significante. A arte não deve

esconder a feiúra da realidade.

O fenômeno do grotesco é compreendido como uma desarmonia do gosto, ou

desgosto, assim falam Muniz Sodré e Raquel Paiva em O Império do Grotesco, em

que é possível sentir estranhamento e repulsa por alguma coisa e esta não ser

indispensavelmente feia, mas ser sempre chocante. O grotesco se dá pela

catástrofe, “trata-se da mutação brusca, da quebra insólita de uma forma canônica,

de uma deformação inesperada.” (PAIVA; SODRÉ, 2002, p. 24).

O grotesco revela que os bem-aventurados também se danam e que estão

todos no mesmo plano, apesar dos diferentes modos de ser. É uma

revelação sem ressentimento, mas ferozmente sarcástica, como se a parte
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considerada inferior risse da outra, presumidamente superior. (PAIVA;

SODRÉ, 2002, p. 25)

O grotesco, uma ampliação semântica do feio, irrompe dos cânones da arte e

está sempre relacionado ao imperfeito e ao irreal, mas sempre presente no mundo

real, e na arte em sua mimese. O grotesco, depois, ultrapassa seu lugar de

expansão semântica do feio e se torna seu próprio domínio estético (SODRÉ;

PAIVA, 2002).

O grotesco estético existe como categoria a partir do século XIX, e como

dizem Sodré e Paiva, é uma combinação organizada e coerente de elementos para

que se alcance um determinado gênero em uma estruturação artística, deve-se

considerar a criação da obra, sua composição e os efeitos (de gosto) que provoca

junto do espectador.

Muniz Sodré e Raquel Paiva colocam que o grotesco é, quer seja imagem ou

conceito, um princípio anti-hegemônico. O grotesco é um gerador de tensões em

debates, catarse na área criativa e sentir prazer naquilo que causa aversão, ao

arbitramento do belo. Não produz somente imagens absurdas e monstruosas,

também produz sensações estranhas e inexplicáveis.

Em sua modalidade crítica, o grotesco não se define como simples objeto de
contemplação estética, mas como experiência criativa comprometida com um
tipo especial de reflexão sobre a vida. Em cada imagem ou em cada texto, há
uma ponte direta entre a expressão criadora e a existência cotidiana.
(SODRÉ; PAIVA, 2002, p.67)

O grotesco seria, como o definiu Eco, uma “degustação estética” da “beleza

da repulsa”.

4 HANNIBAL

Hannibal é um seriado criado por Bryan Fuller, televisionado pela NBC entre

2013 - 2015 e é baseado nos livros Red Dragon (1981) e Hannibal (1999) de

Thomas Harris. Apesar de se basear nos livros, a série é na verdade um prefácio

para os acontecimentos dos livros e neste universo anterior nenhum personagem

sabe quem é Hannibal, o Canibal, apenas o espectador.
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O enredo da série conta a história de Will Graham (Hugh Dancy), um

professor do FBI designado para ser um agente especial (analista comportamental)

devido sua mente hábil, sensível e altamente empática que possibilita analisar os

processos de cada crime pela perspectiva do criminoso. E Hannibal Lecter (Mads

Mikkelsen), psiquiatra contratado por Jack Crawford (Laurence Fishburne), chefe de

departamento do FBI responsável por crimes comportamentais, para cuidar e manter

a saúde psicológica de Will em dia; ele seria responsável por relatar qualquer

problema, esgotamento mental e/ou surto, que exigisse a retirada de Will Graham de

atividade. No entanto, a série mostra que Hannibal tem outras intenções para o seu

paciente, já que vê em Will uma possibilidade de ser verdadeiramente compreendido

além da sua psicopatia, por sua visão artística dos seus assassinatos e o que isso

significa também para sua ideia de mundo.

A narrativa da primeira temporada é desenvolvida ao longo da trajetória de

Will que, ao ajudar a solucionar os casos, vai gradualmente degradando sua

sanidade. Enquanto Hannibal, até então apenas conhecido por todos como um

psiquiatra notavelmente qualificado, negligencia os cuidados necessários para a

saúde de Will. E, precisamente, manipula seu paciente para que fique pior,

escondendo seu diagnóstico, pois vê potencial em Will Graham em se tornar um

assassino como Hannibal Lecter e para isso precisa que seu paciente chegue em

seu limite mental.

A segunda temporada traz Will, agora sabendo da verdadeira identidade do

seu psiquiatra, confuso em seu relacionamento de co-dependência com Hannibal e

que agora precisa capturar o verdadeiro canibal.

A terceira e última temporada trás a perseguição do FBI por Hannibal, agora

já conhecido como psicopata. Enquanto Will vive um conflito entre encontrá-lo e

aceitar que se tornou um assassino sem remorsos (o que Lecter sempre disse que

ele poderia ser), aceitar sua dependência emocional ou ajudar a prendê-lo. A última

temporada chega aonde desde o princípio era o intuito de Hannibal para Will:

corrompê-lo até que atingisse o seu potencial sanguinário transformando Will em

uma pessoa perdida em seus princípios. E o intuito da série para os espectadores,

que juntos de Will se tornam vítimas de Hannibal Lecter, presos entre a decadência

da virtude e o delírio do feio e atormentante.

Fizemos esse resumo geral sobre a série para passarmos a compreender

melhor a estética na série e sua funcionalidade para o envolvimento de seu público.
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Também interessa entender como essa estética cheia de belos e grotescos constrói

uma relação de sentido para a narrativa da série e seus personagens. Para isso,

começo por elementos esclarecedores da terceira temporada.

Para se entender profundamente sua proposta estética é revelado um pouco

do passado de Hannibal na Itália em Florença, uma cidade que é associada à arte e

ao belo, onde o personagem ficou conhecido como Il Mostro (O Monstro). As mortes

com sua assinatura tinham uma vasta sensibilidade estética, pois os corpos

encontrados eram dispostos como obras de arte.

Em Primavera 3:2, o episódio nos mostra uma das criações do Il Mostro à

semelhança da pintura de Sandro Botticelli “A Primavera” (1477- 1482). A temporada

ainda nos mostra que desde a juventude Hannibal Lecter é um apreciador de arte e

que seu olhar foi continuamente se tornando mais aguçado e sofisticado. O Dr.

Lecter também estudou medicina, atuante na psiquiatria, sendo considerado um

homem muito culto e erudito, sobretudo à maneira clássica. Em sua juventude, seus

assassinatos seguem a ideia de mimesis da Antiguidade.

Figura 1 -  Mimesis feita por Hannibal da obra A Primavera de Sandro Botticelli.

Fonte: Série Hannibal (NBC, 2013 - 2015).
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Figura 2 - Hannibal e Will na Galeria degli Uffizi olhando para A Primavera, anos após a
representação feita por Hannibal.

Fonte: Série Hannibal (NBC, 2013 - 2015).

A mimesis, imitar ou copiar, condiz com o primeiro período de aprendizado de

arte. Platão discorre que a mimesis é a representação da natureza, sendo essa

apenas uma sombra da que verdadeiramente existe no mundo das ideias, em que

os artistas e suas obras são apenas imitações das imitações. E esse aprendizado

aos poucos consegue se desenvolver em seu próprio repertório artístico/criativo.

Hannibal, ao momento que é introduzido na série, já não está mais em sua época de

aprendizados, se mostra um artista e assassino rebuscado e consolidado. A prática

contínua desse exercício, esse tanto artístico como sanguinolento, o consolida como

artista que agora cria suas obras à sua concepção (CRISÓSTOMO, 2017, p. 112,

114, 115).

A personagem Bedelia Du Maurier, “Gillian Anderson”, fala para Hannibal, no

início da terceira temporada, que ele não possui mais preocupações éticas, apenas

estéticas. As cenas criminais mesclam a ciência, a arte e o macabro, não só

Hannibal, mas como os demais assassinos em série possuem uma visão estética,

claramente a ética não é considerada já que o material de suas criações são

pessoas assassinadas (ABBOTT, 2018, p. 10-11).

Novamente em aspectos gerais da narrativa, Will Graham é quem irá

entender a estética de cada assassino. Todas as vezes em que a mente de Will

recria a metodologia criativa de cada um (mais uma vez passando pelo exercício de

mimesis) ele sempre declara ao final “este é o meu método”, ou no idioma original

“this is my design”. Ao se colocar no lugar do criminoso e entender a sua visão, Will

reencena as mortes em sua mente, a cena se mostra como um momento de muita
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concentração e análise, em que o agente Graham fecha seus olhos e o frame

seguinte é uma tela preta que aos poucos um feixe de luz passa de um lado para o

outro, dando a impressão que está vasculhando sua mente inteira para poder

interpretar a situação. Após essa breve procura, a cena seguinte é encenada pela

perspectiva do assassino mas, como ainda não teria como saber a fisionomia do

criminoso, quem está no “papel” de assassino é Will. De certa forma as

reencenações estão ampliando e consolidando o repertório criminal e criativo do

agente, tal qual a vontade Hannibal que deseja a aceitação do macabro por Will

Graham (CRISÓSTOMO, 2017, p. 112).

A narrativa da série nos entrega diversos assassinos que se vêem como

artistas, no entanto Hannibal Lecter é o assassino, artista e criador supremo,

nenhum outro chega a seu nível (e quando se sente ameaçado, matar não está fora

de cogitação). Hannibal segue a ideação de Arte pela Arte, um conceito que

privilegia a estética na arte rejeitando demais funcionalidades, pedagógicas, morais

ou éticas (CRISÓSTOMO, 2017, p. 117). Hannibal Lecter estica os limites da

ideação de Arte pela Arte, pois se a sua única preocupação é o prazer estético,

então não deveriam se importar com os limites éticos de sua produção. Poderiam

rejeitar a fealdade da situação, os corpos mortos, mutilados, rearranjados em

composições que idealizam a beleza, pelo bem de ser um artista, ou assassino, de

visão artística bela. No entanto, a beleza em detrimento da feiura, não se estabelece

na série, já que Hannibal, e os outros serial killers, são procurados pela justiça que

enxerga as obras além do valor estético, e sim pelo seu valor moral e ético em que

pessoas foram mortas e seria impossível recusar a realidade pelo bem artístico.

4.1 O GROTESCO NA SÉRIE

Não é inesperado que histórias sobre serial killers, seja repleta de cenas

grotescas. Imagens horripilantes, que a cada episódio nos trazem uma nova camada

do desenvolvimento da trama.

A série é repleta de cenas que nos mostram o grotesco, e ainda uma

diversificação deste, como denominam e determinam Sodré e Paiva (2002). Para os

autores, a série se enquadra no que chamam de “gênero representado” por se tratar

de um meio de comunicação indireta, já que não se passa na vida cotidiana; e de



20

suporte “imagístico”, sendo este o veículo em que o grotesco aparece (pintura,

escultura, desenho, cinema, etc), por ser da esfera televisiva.

Dentro do grotesco representado e imagístico existem modalidades

expressivas, ou espécies, que contribuem para sua caracterização: o escatológico,

teratológico, chocante e crítico.

A espécie escatológica trata do visceral humano, como fluídos, dejetos,

genitálias, secreções e entre outros, seguindo esse referencial, como propõe George

Bataille são as formas que são incorrigivelmente precárias. Em Hannibal, pode-se

ver essas características no episódio Rôti 1:11, que mostra sudorese extrema, ao

que Will Graham dorme e tem um pesadelo no qual é engolido brutalmente por uma

onda gigante e (ainda dormindo) acorda em seu quarto coberto por seu suor. Ele vê

que seu quarto está sendo inundado por água ou mesmo seu suor que se unem em

seu medo até que realmente acorda. No último episódio The Wrath of the Lamb

3:13, no qual a dupla protagonista ensanguentada mata o seu antagonista, o

assassino que se auto intitulava “Dragão Vermelho”, vemos o sangue deste jorrar até

se transformar em asas, não ocasionalmente já que este psicopata se via como o

dragão de “O Grande Dragão Vermelho e a Mulher Vestida de Sol” (1805 - 1810) de

William Blake. Vômitos e ânsias, cuspis e, no contexto geral, sangue e fluídos de

corpos mortos são elementos constantes.

Figura 3  -  O Grande Dragão Vermelho e a Mulher Vestida de Sol (1805 - 1810) de William Blake.

Fonte: National Gallery of Art, 2022.
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A teratológica se dedica à dismorfia dos corpos, sendo o corpo fictício

acompanhado de perturbações externas ao físico, como monstruosidades e

aberrações. O monstro que acompanha Will aparece em muitos episódios, quando a

figura de Hannibal é misturada com a de um alce e cria um híbrido. Este híbrido se

assemelha à imagem do Wendigo, uma criatura folclórica que também devora seres

humanos. E mesmo, todos os corpos que foram desconfigurados diversas vezes se

tornando algo além de sua própria corporalidade, instrumento, peça de mosaico,

anjo, adubo e por assim continua.

Figura 4 - Imagem do Wendigo aos olhos de Will.

Fonte: Série Hannibal (NBC, 2013 - 2015).

No episódio Coquilles 1:5, os corpos disformes são encontrados imitando a

imagem de anjos, suas mãos estão postas em reza e a pele de suas costas cortadas

em duas partes laterais e alçadas para que pareçam asas. Em Fromage 1:8, somos

atingidos pela coisificação do corpo, um violoncelo humano funcional que se pode

tocar através da abertura em sua traqueia, feita para expor suas cordas vocais e

encaixar o braço do violoncelo pela parte interna de sua garganta. O corpo está

disposto no meio de um palco e através da reconstrução mental de Will ouvimos o

som gutural que o instrumento emite.
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Figura 5 - “Anjos” em Coquilles.

Fonte: Série Hannibal (NBC, 2013 - 2015).

Figura 6 - Violoncelo humano em Fromage.

Fonte: Série Hannibal (NBC, 2013 - 2015).

No episódio Sakizuke 2:2, vemos corpos colados uns nos outros formando

uma paleta de cor em tons de pele, e o mais regurgitante deste mosaico humano é

quando uma pessoa sobrevive e percebe sua situação e arranca pedaços de sua

pele para poder se desgrudar do mural de corpos. Em Mukozuke 2:5, é mostrado o

corpo da especialista forense Beverly Katz cortado em seis parte verticais e disposto

entre placas de vidro. No episódio Futamono 2:6, vemos um corpo permeado por
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uma árvore e flores em uma relação simbiótica, em que seus órgãos retirados dão

lugar para as flores, e a água que entrou em seu pulmão mantém elas vivas.

Figura 7 - O mosaico humano em Sakizuke.

Fonte: Série Hannibal (NBC, 2013 - 2015).

Figura 8 - Morte de Beverly Katz em Mukozuke.

Fonte: Série Hannibal (NBC, 2013 - 2015).

A espécie do grotesco chocante, assistida da escatológica e/ou teratológica, é

o impacto inicial de ver o grotesco “voltado apenas para a provocação superficial de

um choque perceptivo, geralmente com intenções sensacionalistas” (SODRÉ;

PAIVA, 2002, p. 64). No decorrer da série existem numerosos momentos em que nos

deparamos com provocações e inquietudes, como a cada novo caso a ser explorado

em cada episódio, mas por mais disruptiva que seja a intenção do choque e por mais

que transmita um certo prazer estético; até que ponto é possível produzir arte sem

se preocupar com a ética? Mesmo que a intenção seja o incômodo, o que
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determinada obra pode trazer para além da provocação do olhar? Não basta ser

tecnicamente bem feita, é preciso que se reconheça uma relação real de

conhecimento. Existe um reducionismo na narrativa, o qual nos faz aceitar sem

muitos questionamentos as imagens diante dos nossos olhos. A série utiliza imagens

hediondas juntas de um esteticismo em um grande espetáculo em que o espectador

contempla o visual, antes inimaginável, e, então, menos consegue reconhecer o

conteúdo da imagem, principalmente por ser um recurso contínuo do seriado, que

traz um certo costume ao saber que cada episódio irá ver esse modelo.

A espécie crítica seria o aprofundamento da chocante, em que ultrapassa a

reação superficial, o choque sensorial, e proporciona uma avaliação da situação

antes escondida pelo impacto. Enquanto a chocante prevalece na reação inicial do

espectador, a crítica seria o momento seguinte, quando se analisa o que acabou de

ver, logo é importante que o que se tenha visto seja significativo, se não perde seu

propósito de experiência real. “É, assim, um recurso estético para desmascarar

convenções e ideias” (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 65).

A crítica do grotesco, ou seja, a mensagem que existiria a partir da obra

grotesca, pouco é utilizada na série, sendo mais um exercício posterior ao episódio

feito pelo espectador que tenta analisar e entender a razão para que tudo esteja

sendo feito do jeito que acontece, já que dentro do universo da série não se mostra

razão além da psicopatia e de uma visão de mundo dos personagens psicopatas.

À perspectiva crítica do grotesco, temos Mukozuke 2:5, no qual Stacey Abbott

faz uma comparação entre a exibição do corpo de Beverly Katz com a obra Mother

and Child Divided (1993) de Damien Hirst, em português “Mãe e Filhote Divididos”,

em que se vê os corpos de uma vaca e seu bezerro, ambos cortado em duas partes

verticais, cada metade colocada dentro de um tanque de vidro, ao todo quatro, e os

tanques estão separados para que o público possa passar entre a obra. Mesmo que

a exibição de Beverly e dos animais tenha um princípio científico, e a de Beverly com

um tom de deboche por ela ser uma cientista forense, qual a intencionalidade da

exposição dos animais se não apenas a curiosidade e o poder ser feito. A obra de

Hirst também é eticamente complicada, além de ter motivado repercussão negativa

pelo fato do líquido (formaldeído) dos tanques terem vazado, e expõe o interior dos

animais sem uma funcionalidade real. Neste caso poderia ter sido aplicado uma

função pedagógica, o que não ocorre.
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Figura 9 - Damien Hirst. Mãe e Filhote Divididos. Londres. 1993. Aço, compostos GRP, vidro,
selantes de silicone, vaca, bezerro, solução de formaldeído, tanques,190 × 323 × 109 cm e 103 × 169

× 63 cm.

Fonte: Arteref, 2022.

Sobre Sakizuke 2:2, Raquel Crisóstomo e Alberto García nos trazem uma

análise em que Hannibal, sendo a entidade criativa suprema, se vê numa posição de

criação divina, um Deus. A série nos mostra o mural de corpos e Hannibal; ao se

deparar com os corpos no chão, a peça se espelha em seus olhos como se

estivesse encarando de volta. Esta criação não é de Hannibal, mas ele faz com que

seja ao manipular o assassino muralista para que ele se torne parte da obra. Lecter

lhe diz que Deus teria dado propósito a ele não só de criar arte mas também de se

tornar arte. Logo, o canibal ajuda o muralista a se tornar parte da sua obra, e quando

está terminada, ele volta para seu lugar de observação e vê a íris refletida em seu

próprio olhar, tomando seu lugar como entidade divina de criação.

Esta análise recai um pouco sobre a ideia de beleza e virtude. Segundo

Crisóstomo, Hannibal atua como um afronte a Deus, pois ele é epitome da

criatividade e criação do universo, e os humanos são alheios a este poder para além

de serem e regozijaram à sua imagem. Porém, Hannibal ao se enxergar como uma

entidade divina e criadora, coloca-se num lugar de poder onde ele pode fazer tudo,

inclusive decidir sobre a vida e morte. Logo, em suas criações cadavéricas o canibal
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apenas se preocupa com a estética, pois se ele também é um ser divino então pode

criar tudo que quiser.

4.2 HANNIBAL, O APRECIADOR DE ARTE

Ao passar pelas atrocidades e repugnâncias do universo de Hannibal é

imprescindível falar dos requintes artísticos do personagem. O protagonista é devoto

e meticuloso as suas criações e gostos, desconstrói e reconfigura tudo em objetos

únicos. Hannibal vê os assassinatos e o canibalismo como arte pura (Ndalianis,

2015, p.3).

Angela Ndalianis faz uma reflexão sobre a experiência empírica, a utilização

dos cinco sentidos para que Hannibal obtenha capacidade total em perceber e fazer

arte, e ele se mostra um mestre do que é sensorial. Hannibal tocou e degustou

várias de suas criações, seu olfato se mostra muito sagaz ao conseguir identificar o

odor da doença de Bella, esposa de Jack Crawford, em Coquilles 1:5; sua visão e

audição estão relacionadas ao seu refinado gosto artístico, entre pinturas, consertos,

seus desenhos e suas criações.

A casa e também o escritório de Hannibal Lecter nos mostram seu

conhecimento sobre arte, e até beleza. Em sua cozinha, talvez seu cômodo

preferido, vemos a obra As Banhistas (1765) de Jean-Honoré Fragonard, pintor do

rococó francês; em cima de sua lareira, próxima de sua mesa de jantar, está a obra

Leda e o Cisne (1740) de François Boucher. Leda e o cisne remete à história de

quando Zeus teria se transformado em cisne e seduziu Leda; em seu escritório,

entre muitas, vemos um tríptico de xilografia de Utagawa Kunisada (1832)

(CRISÓSTOMO, 2017, p.112).
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Figura 10 - Jean-Honoré Fragonard. As Banhistas. Paris, 1765. Óleo sobre tela, 64 cm x 80 cm.
Musée du Louvre.

Fonte: Wikimedia Commons, 2022.

Figura 11 - Tríptico de xilografia de Utagawa Kunisada (1832) em Amuse - Bouche 1:2.

Fonte: Série Hannibal (NBC, 2013 - 2015).

Ndalianis também nos fala sobre os desenhos de Hannibal, notadamente a

imagem de O Homem Ferido, popular entre os séculos XV e XVI, que representava

a fusão entre a ciência e arte, a qual seu diagrama mostra um corpo atravessado por

diversas armas e os ferimentos que um médico poderia ter que tratar. Na série, o

canibal reproduz essa imagem em uma de suas criações corpóreas, ou enquanto
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pratica o desenho. Outra vez que vemos Hannibal desenhando é quando recria a

história de Aquiles e Pátroclo, tal como ele vê sua relação com Will, e discorre sobre

a amizade e paixão do conto (e a sua) em que Aquiles lamenta a morte de Pátroclo,

a cena que desenha. Ele menciona que todas as vezes que Pátroclo aparecia era

reconhecido por sua empatia (como Will); Pátroclo teria se tornado Aquiles no

campo de guerra de Tróia e morrido por ele enquanto vestia sua armadura; Hannibal

continua dizendo que Aquiles teria desejado que todos os gregos morressem,

somente para que ele e seu parceiro prevalecesse, e que foi preciso uma

intervenção divina para pará-los (Tome - Wan 2:12).

Figura 12 - Desenho feito por Hannibal de O Homem Ferido.

Fonte: Série Hannibal (NBC, 2013 - 2015).

Figura 13 - Desenho feito por Hannibal de Aquiles e Pátroclo.

Fonte: Série Hannibal (NBC, 2013 - 2015).
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Hannibal Lecter toma parte em outras artes além das tradicionais, como a arte

gastronômica. As cenas em que ele está cozinhando mostram suas habilidades

culinárias, não só na execução, mas em sabores e na apresentação que são sempre

elogiados pelo requinte. A sua mesa da cozinha é iluminada de forma a realçar suas

habilidades culinárias e os seus resultados gastronômicos, fora o ar asséptico que

pode até se fazer lembrar de uma sala cirúrgica. As cenas são acompanhadas de

música instrumental, principalmente com pianos e violinos em melodias harmoniosas

e também experimentais, dando ao mesmo tempo um ar de elegância e inquietude

(NDALIANIS, 2015). Angela Ndalianis em seu texto afirma que a música pode ser ao

mesmo tempo uma carícia como um golpe desconcertante aos sentidos do

espectador.

Figura 14 - A cozinha de Hannibal.

Fonte: Série Hannibal (NBC, 2013 - 2015).

Figura 15 - Prato feito por Hannibal.

Fonte: Série Hannibal (NBC, 2013 - 2015).
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Hannibal exalta elegância, sempre está muito bem vestido e não demonstra

nenhuma estranheza, os ambiente comuns à ele são uma mescla majoritária entre

Antiguidade e Modernidade. Como Crisóstomo nos aponta, isso mostra uma vasta

sensibilidade estética, em especial a clássica. Seja pela culinária ou por seus

assassinatos, Hannibal é o criador e este é o seu design.

5 A ESTÉTICA DA SÉRIE

A produção da série tem também uma grande preocupação estética, segue a

mesma filosofia de Hannibal de estética sobre ética. Raquel Crisóstomo nos ajuda a

analisar que o seriado é tão minucioso em sua produção estética, seja visual,

musical ou performativa.

Thomas Harris, o autor que criou Hannibal Lecter, trouxe para o mundo um

assassino e canibal que se vê como um artista, um profundo conhecedor das artes,

música, gastronomia, além de ser um acadêmico extremamente inteligente e

eloquente. A visão que Hannibal tem de arte chega a ser conservadora e

complacente com a visão de Arte pela Arte, ao mesmo tempo que ativamente se alia

ao conceito de antiarte em sua experiência sensorial. A produção artística de

Hannibal não segue nenhum pudor nem sentido senão os dele. Ewa Ziomek fala que

surpreendentemente, Hannibal é um assassino com um código moral que prefere

“comer os rudes”, já que o mesmo em toda sua desvirtuosidade não tolera pessoas

mal educadas e desinteressantes, que desdenham da vida e arte. Na série, Hannibal

mesmo diz que a tragédia não é morrer, mas sim ser uma vida desperdiçada, neste

caso o desperdício, visto na rudeza das pessoas, é trocado por sua morte

transformando-os, para Hannibal, em arte.

Tomando emprestado o termo de Claude Lévi-Strauss (1983[1964]), Hannibal

é tanto "o cru quanto o cozido". O selvagem e o culto, o podre e o cozido, o

nojento e o belo não são mais opostos binários, mas, em vez disso, os

extremos de ambos são colocados juntos em uma experiência que é sobre

testar os limites da experiência humana, os últimos sendo os da vida e da

morte (NDALIANIS, 2015, p. 2, tradução minha).
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Episódio após episódio são desenvolvidas apresentações cada vez mais

grotescas associadas a uma visão estética. Abbott afirma que além da camada

estética repugnante, a narrativa visual nos convida, ou melhor manipula a nossa

percepção, para que compartilhemos do mesmo ponto de vista do personagem

Hannibal Lecter. Na mesma linha de raciocínio segue Crisóstomo, quando diz que a

série se produz de tal forma que ela deve ser vista como uma obra de arte fechada

em si mesma que nos apresenta Hannibal Lecter pelo olhar do próprio personagem.

Tal como ponderam Alberto García e Angela Ndalianis, o espetáculo

cadavérico, seja ao encontrar os corpos ou comê-los em belos pratos,

acompanhados de uma trilha sonora classicamente assombrosa, escolhidas entre

Bach, Beethoven e Mozart, englobam o sensorial da audiência. O suspense dilui a

repugnância, com o mistério, a repetição estrutural dos casos e as referências

artísticas. Elabora uma complexa e minuciosa imagem que incomoda e fascina o

público, em uma grande ambivalência estética e ética. É o prazer e o desprazer da

sensibilização das aparências.

O seu prazer está em sua repulsa, é uma dissonância intencional com sua

estrutura convencionalmente bela. García nos diz que o desprazer pode amplificar a

experiência estética, pois forçadamente intensifica a percepção da obra em termos

de assimilar o prazer e o desprazer simultaneamente.

A série, mesmo reivindicando o feio e o grotesco em sua produção, se perde

em sua estetização já que todo seu desenvolvimento segue apenas o gosto e

vontade de Hannibal, sem objetivamente fazer uma crítica ao que está sendo feito

(visto que os personagens mais preocupados com os assassinatos de Hannibal, não

são tão explorados na série, ou acabam vendo sua incapacidade em pará-lo). Não

transmite todo o caráter disruptivo do grotesco, para além do choque, diminuindo

sua experiência. Permanece numa estaticidade de arte por si mesma e não

escancara um conflito de experiência real. Ainda que exista beleza na repulsa, é

preciso que exista funcionalidade, tanto o belo como o feio, se esvaziados de

sentido, já não exprimem nada para sociedade.

A narrativa cativa a audiência pelas cenas interessantes em sua ambiguidade.

Hannibal Lecter acredita elevar as pessoas aos seus potenciais máximos, seja em

suas criações cadavéricas, culinária ou em guiar alguém à sua perspectiva única.

Ndalianis nos leva a uma análise final a qual ao presenciar todas as perturbantes
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armadilhas estéticas em Hannibal, nos tornamos simultaneamente tão vítimas

quanto os próprios personagens. E este é o método de Hannibal.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência estética em Hannibal realça a ideia de autonomia entre o belo e

o feio, mas não ao ponto de serem opostos impossibilitados de agirem

conjuntamente em uma mesma obra. Existe, na verdade, uma adaptação de

estéticas para chegar a uma provocação fascinante em que o delírio repugnante e a

beleza sofisticada capturam todas as sensibilidades em uma única imagem.

Contudo, ao mesmo tempo que demonstra os dois conceitos para uma única

construção de sentido, utiliza o belo e o feio, em seu derivado grotesco, de forma

vazia. Pode-se pensar que tenha um objetivo de questionar a teoria de Arte pela

Arte, mas no final a produção se apropria tanto da beleza quanto da repulsa apenas

como um fator chocante e estetizado para o consumo de seu conteúdo enquanto

mais um produto do entretenimento.

O percorrer da feiura, mesmo que não haja um consenso desde muito antes,

por vezes ou é rejeitado ou enaltecido e custa a ser aceito como parte da vida e da

arte. O Sublime e o Grotesco parecem dar os primeiros passos para o entendimento

do movimento contraditório e incessante da presença de beleza e da fealdade, sem

necessariamente ser apenas um ou outro. Os dois conceitos juntos contribuíram

para a construção de uma única imagem mas de muitas sensações; e aceitam a

existência tanto do belo como do feio como pertencentes à expressão humana.

Por fim, o feio e/ou o grotesco não deve ser repudiado e afastado do olhar.

Dado a impossibilidade de se esconder a fealdade do mundo. Fundamentalmente,

esse conceito irrompe com a hegemonia de pensamento de uma época e cultura. Na

atualidade, principalmente ao considerar as produções de entretenimento, o belo e o

feio aparecem de forma diluída e muitas vezes apenas como considerações

estéticas. Enfatizo que a arte não deve excluir a feiura de seu repertório, pois é

discriminante dos valores de sua época. E sim, tentar construir narrativas que, assim

como no mundo real, possam conciliar, quando necessário, os dois conceitos.
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Hannibal Lecter: This is all I ever wanted for you, Will. For both of
us.
Will Graham: It’s beautiful!

REFERÊNCIAS

ECO, U. História da feiura. Rio de Janeiro: Record, 2007.

PAIVA, R.; SODRÉ, M. O império do grotesco. Rio de Janeiro: Mauad, 2002.

HAN, B. C. A Salvação do belo. Lisboa: Relógio D’Água Editores, 2016.

LIPOVETSKY, G.; SERROY, J. A estetização do mundo: Viver na era do
capitalismo artista. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

DEBORD, G. A Sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

MITCHELL, W.J.T. Iconology: image, text, ideology. Chicago e Londres: University
of Chicago Press, 1987.

ROSENKRANZ, K. J. Estética de lo feo. Madrid: Julio Ollero Editor, 1992.

HARRIS, T. Dragão Vermelho. Rio de Janeiro: BestBolso, 2012.

HARRIS, T. Hannibal. Rio de Janeiro: BestBolso, 2012.

HANNIBAL. Direção: David Slade; Guillermo Navarro; James Foley; John Dahl;
Michael Rymer; Peter Medak e Tim Hunter. Produção: Bryan Fuller; Sara Colleton e
Martha De Laurentiis. Roteiro: Bryan Fuller; Thomas Harris; Andrew Black e Steve
Lightfoot. Estados Unidos da América: NBC, 2013 - 2015.

ABBOTT, S. Not Just Another Serial Killer Show: Hannibal, Complexity, and the
Televisual Palimpsest. Quarterly Review of Film and Video. [s.l.] Inglaterra, v. 35,
n. 6, p. 552-567, 2018. Disponível em:
https://pure.roehampton.ac.uk/ws/portalfiles/portal/920141/Abbott_Not_Just_Another
_Serial_Killer_Series_QRFV_final_version.pdf. Acesso em: 30 nov. 2022

CRISÓSTOMO, R. Ést(ética) en Hannibal. Fedro, Revista de Estética y Teoría de
las Artes. [S. l.], n. 17, p. 112 – 118, 2020. Disponível em:
https://revistascientificas.us.es/index.php/fedro/article/view/12597. Acesso em: 30
nov. 2022

GARCÍA, A. N. Hannibal and the paradox of disgust. Continuum. [ S.l.], v. 33, n. 5,
p. 554 - 564, 2019. DOI: 10.1080/10304312.2019.1641180. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/334456112_Hannibal_and_the_paradox_of
_disgust. Acesso em: 29 nov. 2022

https://pure.roehampton.ac.uk/ws/portalfiles/portal/920141/Abbott_Not_Just_Another_Serial_Killer_Series_QRFV_final_version.pdf
https://pure.roehampton.ac.uk/ws/portalfiles/portal/920141/Abbott_Not_Just_Another_Serial_Killer_Series_QRFV_final_version.pdf
https://revistascientificas.us.es/index.php/fedro/article/view/12597
https://www.researchgate.net/publication/334456112_Hannibal_and_the_paradox_of_disgust
https://www.researchgate.net/publication/334456112_Hannibal_and_the_paradox_of_disgust


34

GARCIA, A. N. Placer estético y repugnancia en Hannibal: identificación dramática,
prolongación temporal y puesta en escena. Cuad.inf., Santiago ,  n. 44, p. 209-224,
jun.  2019 . Disponível em:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-367X2019000100209&l
ng=es&nrm=iso. Acesso em: 03  oct.  2022.

MELLO, J. A. Revisitando o grotesco: O indefinível como transgressão na arte.
Todas as Artes. Revista Luso-brasileira de Artes e Cultura. [s.l.] Porto, v. 3, n. 2,
p. 57-70, 2020. ISSN 2184-3805. DOI: 10.21747/21843805/tav3n2a4. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/348318983_Revisitando_o_grotesco_O_ind
efinivel_como_transgressao_na_arte. Acesso em: 03 oct. 2022

NDALIANIS, A. Hannibal: A Disturbing Feast for the Senses. Journal of Visual
Culture. [s.l.] Califórnia, v. 14, n. 3, p. 279–284, 2015. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/285636986_Hannibal_A_Disturbing_Feast_
for_the_Senses. Acesso em: 04 oct. 2022

RAHDE, M.B.F. Reflexões Visuais Estéticas: da beleza e do grotesco. Revista
Científica/ FAP, Curitiba, v. 9, n.4, p. 51 - 63, 2012. Disponível em:
https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/revistacientifica/article/view/145. Acesso
em: 15 nov. 2022

ZIOMEK, E. Hannibal Revived: an Aestheticized Portrayal of Hannibal Lecter in
NBC’s TV Series Hannibal. Crossroads: A Journal of English Studies, [ S.l.], v.
23, n. 4, p. 46 - 58, 2018. DOI: 10.15290/cr.2018.23.4.04. Disponível em:
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7828/1/Crossroads_21_2018_
E_Ziomek_Hannibal_Revived.pdf. Acesso em: 07 oct. 2022

MORAES, M. J. George Bataille e as formações do abjeto. Outra travessia,
Florianópolis, n. 5, p. 107 - 120, 2005. Disponível em :
https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/article/view/12586. Acesso em: 10 jan.
2023.

The Museum of Bad Art (MOBA). Disponível em: https://museumofbadart.org/.
Acesso em: 10 jan. 2023.

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-367X2019000100209&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-367X2019000100209&lng=es&nrm=iso
https://www.researchgate.net/publication/348318983_Revisitando_o_grotesco_O_indefinivel_como_transgressao_na_arte
https://www.researchgate.net/publication/348318983_Revisitando_o_grotesco_O_indefinivel_como_transgressao_na_arte
https://www.researchgate.net/publication/285636986_Hannibal_A_Disturbing_Feast_for_the_Senses
https://www.researchgate.net/publication/285636986_Hannibal_A_Disturbing_Feast_for_the_Senses
https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/revistacientifica/article/view/145
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7828/1/Crossroads_21_2018_E_Ziomek_Hannibal_Revived.pdf
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7828/1/Crossroads_21_2018_E_Ziomek_Hannibal_Revived.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/article/view/12586
https://museumofbadart.org/

