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Resumo: 
Esta pesquisa consiste em um estudo sobre a vida e obra do artesão e artista irlandês Harry Clarke e 
a sua habilidade em lidar com suportes diferenciados, inicialmente com a pintura em vitrais e, depois, 
com a ilustração de contos literários, sem abandonar o trabalho com os vitrais. Com isto, investiga-se 
a capacidade de criação de um artista plástico, a habilidade do profissional gráfico na ilustração em 
busca de reconhecimento como artista. Atualmente, existem as figuras do ilustrador célebre e do 
técnico em design anônimo que assumem o desafio de dialogar com o texto literário e com o leitor. 
Assim, enquanto o artista visual trabalha com as artes gráficas, os ilustradores são mistos de 
comunicadores visuais e artesãos, que procuram conquistar os seus espaços no mercado de 
consumo da indústria cultural. 
Palavras-chaves: Harry Clarke; ilustrações na produção literária; pintura em vitrais; narrativas visuais. 

  

Abstract: 
This research consists of a study on the life and workmanship of the craftsman and artist Harry Clarke, 
born in Ireland, and its ability in dealing with differentiated supports, initially with the painting in vitrais 
and, later, with the illustration of literary texts, without abandoning the work with the vitrais. With this, it 
is investigated the capacity of creation of a plastic artist, the ability of the graphical professional in the 
illustration in his search for recognition as artist. Nowadays, exist the figures of the ilustrador 
celebrated and the anonymous technician in design that assume the challenge to dialogue with the 
literary text and the reader. Thus, while the visual artist works with the graphical arts, the illustrators 
are a mixing of visual communicators and craftsmen, that seach to conquer its spaces in the market of 
consumption of the cultural industry.  
Keywords: Harry Clarke; illustrations in the literary production; painting in vitrais; visual narratives.     

A necessidade de se estudar este tema surgiu a partir do questionamento da 

perda do espaço das ilustrações na linguagem gráfica destinada ao público juvenil e 

adulto nos livros nacionais e estrangeiros. Podemos citar como exemplos imediatos, 

a obra de Homero – Odisséia, com diversos tipos de ilustrações, da edição 

Melhoramentos (1962) e a comparação entre uma edição (1955) da Cia. Brasil 

Editora, Rio de Janeiro, da Divina Comédia de Dante Alighieri, magnificamente 

ilustrada por Gustave Doré e outra edição, esta recente (1998), da Editora 34, São 

Paulo, mesma obra, bilíngüe, mas sem uma ilustração, apenas um pequeno desenho 

na capa.  

Com esta observação, constata-se que o código verbal escrito é predominante 

nas obras clássicas, fato que acentua nos livros voltados ao público juvenil ou adulto, 

com predominância do texto escrito sobre o código visual (ilustrações). Um dos 

motivos quanto ao escasso espaço reservado para as ilustrações talvez se deva à 



visão adotada pela maioria dos produtores de livro de que para conquistar a clientela 

adolescente ou adulta, basta a linguagem verbal para difundir obras literárias. Ou 

seja, o escritor ou o poeta tem uma autonomia tal que a ilustração pode até 

desfavorecer a venda do livro, por encarecer o seu custo. A não ser que o escritor 

seja ao mesmo tempo ilustrador e que conceba o livro com esses dois componentes: 

o texto literário como linguagem visual.  

A partir dessas observações, levanta-se a hipótese de que a função da 

literatura  com a ilustração foi transposta para outros veículos de comunicação, tais 

como a TV, as histórias em quadrinhos, o teatro, a música1 e mais recentemente a 

web.  

Estas particularidades poderiam contribuir para a perda do espaço das 

ilustrações nas edições destinadas ao público juvenil ou adulto. Por outro lado, a 

indagação não termina aí; o artista plástico como ilustrador também exige um estudo 

no seu processo de autonomização no campo artístico em relação ao literário. Com o 

surgimento de novas tecnologias, é natural que a mais nova faça repensar a anterior, 

sendo que o livro, neste contexto, tornou-se um meio “lento” de transmissão de 

informação, além de ficar pouco atraente, obrigando os editores a repensarem os 

projetos atuais com rigor e critério. Nesse sentido, as ilustrações com qualidade 

artística poderiam voltar a ser aquele elemento diferenciador para a atração de novos 

leitores.  

Portanto, como estudo de caso este trabalho propõe traçar a biografia de 

Harry Clarke a fim de debater a relação entre a sua produção gráfica e a literatura, 

ao mesmo tempo dialogando com o caráter profano x sacro nas suas pinturas em 

vitrais e a sua habilidade em transitar entre as duas linguagens e suportes artísticos.  

É interessante ressaltar que o seu primeiro trabalho, de caráter religioso, o tornou 

consagrado em seu país. Como ilustrador, Clarke dialogou com um mercado de 

consumo da indústria cultural. Essa sua necessidade de um novo referencial e um 

novo suporte, exige uma melhor compreensão desse fenômeno da indústria cultural. 

No contexto da sociedade de consumo, esse fenômeno é verificado na segunda 

metade do século XIX, quando artistas colaboram ativamente na realização de livros 

para ilustrar textos literários. 



 
Harry Clarke era conhecido como artesão de vitrais do início do século XX em 

seu país. Ou seja, mesmo como artesão, Harry Clarke saiu do anonimato ao expor 

os seus vitrais pintados nos salões de arte, ganhando prêmios e bolsas de estudos. 

Esta particularidade em sua carreira o projetou como ilustrador, possibilitando o 

reconhecimento de um editor para o seu talento, dando-lhe a oportunidade de 

exercer a sua habilidade de desenhista ilustrador também no suporte da arte 

impressa.  

Harry Clarke (1889 - 1931) nasceu em Dublin, Irlanda e pouco se conhece 

deste artista no Brasil. Seu pai também foi um artesão que também produziu vitrais, 

por isso Harry foi capaz de receber formação na arte desde a mais tenra idade.  

Educado primeiro na Marlborough Street School e, em seguida, pelos jesuítas no 

Belvedere. Estudou também por um curto período em Londres. Ele deixou a escola 

em idade de catorze e passou a trabalhar com o pai, Joshua Clarke, que tinha o seu 

próprio negócio como decorador de igrejas.  Harry, enquanto trabalhava, custeava 

seus estudos na Escola de Arte.  Depois de ter conquistado uma Bolsa de estudos 

na Metropolitan School of Art de 1910-1911 pela exposição da pintura em vitral - A 

Consagração de St. Mel de Longford, por St. Patrick., ganhou a medalha de ouro por 

seus trabalhos em vitrais por três vezes.   

Harry Clarke, artesão e ilustrador, ao mesmo tempo em que gerou um produto 

cultural voltado para o público infanto-juvenil e adulto, 

produziu obras de caráter religioso que conservam a 

“aura” de valor único (Benjamin, 1996), como no caso 

dos vitrais de igrejas.  

É interessante ressaltar a maneira pela qual este 

artista manteve a conexão entre diversas vertentes 

criativas, extraídas da pintura e da literatura, 

enriquecendo a sua produção, como podemos confirmar 

na ilustração do conto O Rouxinol (1916), de Christian 

Andersen.    

Harry Clarke, artesão e ilustrador, ao mesmo 

tempo em que gerou um produto cultural voltado para o 
O Rouxinol 



público infanto-juvenil e adulto, produziu obras de caráter religioso que conservam a 

“aura” de valor único (Benjamin, 1996), como no caso dos vitrais de igrejas.  

É interessante ressaltar a maneira pela qual este artista manteve a conexão 

entre diversas vertentes criativas, extraídas da pintura e da literatura, enriquecendo a 

sua produção, como podemos confirmar na ilustração do conto O Rouxinol (1916), 

de Christian Andersen.  Seu trabalho, no entanto, tem sido negligenciado pelos 

historiadores, uma vez que a maior parte da atenção voltada para o renascimento 

cultural irlandês do século XX tem-se dirigido somente para seus expoentes 

literários. Por outro lado, ilustradores da mesma época tornaram-se conhecidos, 

como os ingleses Walter Crane e Arthur Rackham, o francês Edmund Dulac ou então 

o dinamarquês Kay Nielsen.  

H. Clarke chegou a ilustrar alguns contos de Edgar Allan Poe, publicado em 

1919 e Fausto, de Goethe (1925) que até hoje nos impressionam por sua criatividade 

e ricas texturas o impacto causado pela maestria com que lida com as tonalidades do 

preto.  

Suas vestimentas são ricamente estampadas suas imagens esguias, 

incorporando-as na paisagem ou na decoração detalhadamente ornamentadas com 

texturas. Segundo Nicola Gordon Bowe (1994)2, como um simbolista irlandês, seu 

trabalho é análogo com os dos seus amigos, William Butler Yeats, George William 

Russel  e James Joyce.   

Os vitrais de Harry Clarke, produzidos no final do século XIX e começo do 

século XX, buscavam ser apreciados tanto pela sua finalidade religiosa quanto por 

seus valores cromáticos e a beleza das janelas iluminadas, cultivando uma atitude de 

contemplação e de recolhimento no ambiente de culto. Seu estilo retratado nos 

desenhos de santos e figuras eclesiásticas nos vitrais foi conservado quando o 

artista decidiu ser ilustrador, paralelamente à atividade de vitrais. Ao ilustrar os 

contos de fadas Andersen, ofereceu essas ilustrações para diversas editoras, sendo 

aceito por um editor inglês, Harrap, que reconheceu o valor de seu traçado.  

A partir daí verificaremos que a escolha de Harry Clarke por um novo suporte 

e uma nova poética não foi adotada de uma hora para outra e de maneira tranqüila.  

Pelo contrário, trava-se o conflito entre o mundo inteligível e sublime (a 

representação de inspiração sacra nos vitrais) versus o mundo sensível e profano (a 



representação de imagens ou ilustrações relacionadas aos textos literários). Essa 

forma de expressar é encontrada, por exemplo, nas séries narrativas visuais 

realizadas nos vitrais - As vésperas de Santa Inês, evocando o poema de John 

Keats.  Suas obras sintonizam no contexto de época, inspiradas na ideologia de John 

Ruskin, crítico inglês defensor da Irmandade prerrafaelita. Esses motivos de ordem 

interior e exterior se justificam pela intenção do artista na sua necessidade de 

reconhecimento por um público maior por meio da mídia gráfica, que no caso das 

ilustrações, inserem-se no mercado da indústria cultural.   

Nessa relação do artista com a sociedade de 

consumo, podemos observar a propensão do artista 

em adaptar a sua produção às necessidades do 

mercado, teoricamente dirigida para a cultura de 

massas.   

Para esclarecer a relação do artista com o 

mercado, tomo emprestadas as reflexões de Arlindo 

Machado (2001), em sua análise sobre o conflito da 

arte em submissão ao poder econômico. Ele opina que a arte submetida nessas 

condições tende a progredir de forma autônoma e institucionalizada, enquanto o 

artista adquire um estatuto social distinto, dando conseqüência ao projeto de cisão 

das esferas de especialidade, iniciado no século XVIII com o Iluminismo europeu. 

Por outro lado, a sua intervenção autônoma e espontânea deverá revelar-se 

fundamental para definir o novo contrato matrimonial entre a arte e a tecnologia que 

se dará em nosso tempo: uma adesão tensa, em que cada parte não se deixa mais 

dissolver na outra.   

Zulmira Ribeiro Tavares, em uma entrevista com Maria Thereza Fraga Rocco 

(1992) sobre o ensino da literatura, respondeu que hoje, a necessidade da função 

catártica presente na literatura de índole humanística foi, em parte, transposta para 

outros veículos de comunicação. Explica que estes veículos, comprometidos com 

amplo mercado de trabalho, desenvolve-se em setores de produção nos quais a 

noção de “indústria” marca-os de forma mais explícita do que é marcada a literatura 

pela indústria do livro.  



Porém, no momento em que as ilustrações e o texto literário derem as mãos, 

estes componentes poderiam incentivar a formação de novos leitores, sendo um 

convite para cativar um outro segmento social, ainda que pelo preço, continuem 

voltadas para um público de elite e inacessível ao público comum. É possível que o 

canal de acesso seja possibilitado apenas por bibliotecas públicas, museus e 

universidades. 

Por conseguinte, acredito ser importante difundir a biografia de um artesão de 

vitrais e ilustrador estrangeiro pouco conhecido no Brasil, levando-se em conta o seu 

papel como instrumento difusor de obras plásticas e literárias. É paradoxal 

observarmos, que em plena era do poder das imagens se dá pouca ênfase às 

ilustrações na produção literária voltada ao público juvenil e adulto. 

O livro impresso nos leva a repensar a moderna indústria do conhecimento e 

a materialidade da mídia livro, sempre sujeito à concorrência com a imaterialidade da 

mídia virtual, onde pode ser encontrado o conteúdo de um livro inteiro. 

Assim sendo, embora não haja o risco da aniquilação total preconizada no 

filme FAHRENHEIT 451, de Truffaut, não podemos descartar a possibilidade das 

atuais gráficas e editoras tornarem-se obsoletas, o que seria outro desafio para os 

profissionais envolvidos com a produção deste meio impresso.  

Para discutirmos acerca do problema levantado, retrocederemos no final do 

século XIX e início do século XX, período pelo qual foi conhecido como a era do ouro 

da ilustração. Esta abordagem tomará como estudo biográfico do artista Harry Clarke 

como uma maneira de visualizarmos a problemática dos desafios e conflitos com os 

quais se deparou. O estudo da trajetória deste artista justifica-se pela necessidade 

de uma interpretação sociológica conforme a proposta epistemologia histórica de 

Japiassu, que parte do pressuposto pelo qual o ser humano é a sociedade, onde o 

homem (e a sua criação) é compreendido no conjunto das relações sociais.   

Portanto, é importante enfocarmos a sua produção na fase pós-artesanal, da 

série de ilustrações na produção literária e verificarmos em que medida a pintura de 

vitrais deu suporte para abarcar aquele novo meio de expressão artística. 

Podemos apontar, a influência de alguns mestres da pintura, da gravura e da 

ilustração do final do século XIX como fontes de inspiração para as ilustrações de 

Harry Clarke. José Manuel Ventura Royas (2005), pesquisador em História na 



Universidade de Córdoba, Espanha, observa que não devemos esquecer que Clarke 

configurou boa parte de seu estilo de seus desenhos inspirados nas obras de 

Beardsley, um ilustrador inglês.  

As propostas estéticas da época que mais pesaram no trabalho do artista 

foram a Art-Nouveau e a herança do simbolismo. Segundo Royas, diferentes estilos 

serviram como fonte de inspiração. Para ilustrar Ofélia, de Hamlet, por exemplo, 

buscou diversas obras plásticas de artistas para produzir a sua releitura, tais como a 

gravura A mulher do pescador e o polvo, de Hokusai Katsushika, a pintura Serpentes 

aquáticas II, de Gustav Klimt e a pintura Ofélia, de Jonhn Everett Millais.  

          Misticismo Celta, Simbolismo, Romantismo Nacional, Art Nouveau, todos 

alegaram uma influência na obra de Harry Clarke. Conforme as palavras de Nicola 

Gordon Bowe, ele foi chamado de Beadsley irlandês.  Ele desempenhou um papel 

importante no Movimento Arts and Crafts na Irlanda, quer nas ilustrações em livros 

ou nas pinturas em vitrais. Sua arte é exibida como uma reminiscência intensa do 

misticismo religioso medieval.  Este variou entre o belo sublime ao monstruosamente 

macabro, algo raramente encontrado no trabalho dos seus pares célticos. 

Clarke viajou a Londres, onde procurou o emprego como um ilustrador de 

livro. Os contos de Christian Andersen foi o seu primeiro trabalho, impresso em 1916. 

Os mais bem sucedidos projetos no livro ilustrado em monocromia foram as 

ilustrações para os Contos de mistério e da imaginação, escrito por Edgar Allan Poe.  

A sua relação com o trabalho artesanal nas pinturas em vitrais tornou as suas 

ilustrações ainda mais enriquecedoras, pois transportou a experiência de seu olhar 

aguçado na interpretação estética de textos bíblicos para textos literários.  

A necessidade deste artista de assumir um novo meio para a sua expressão 

artística pode ser explicada dentro da questão do papel do artista e artesão que, no 

seu meio cultural, procura adequar-se aos novos sistemas de reprodução técnica 

para atender novos mercados. A feitura artesanal dos desenhos passa por um 

determinado número de reprodução para serem comercializadas em uma 

determinada escala. O desenho original reproduzido perde a idéia do “original”, por 

outro lado, ocorreu maior difusão cultural de seu trabalho com a literatura. Dessa 

maneira, o artesão Harry buscou ser reconhecido além do atlântico nesta fase pós-

artesanal3, conforme os aspectos socioeconômicos analisados por WILLIAMS 



(2000).  Isto se tornou evidente com suas ilustrações para os contos de Edgar Allan 

Poe, que tornaram best-sellers internacionais após a sua primeira publicação em 

1919. 

Harry Clarke interessou-se avidamente pela arte e literatura européias do 

passado e do contemporâneo, sentindo-se enfim livre para extrair um vocabulário 

rico de imagens para descrever criaturas estranhas, nutridos por um espírito 

singularmente original e firme. Embora seu trabalho se relacione fortemente às 

imagens sacras, sua visão e a habilidade revelaram um apelo profano particular a 

muitos contemporâneos mais novos, como uma profecia de sua própria geração.   
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