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Florian Raiss

Rio de Janeiro, 1955 - São Paulo, 2018.

Estudou na Academia de Belas Artes – Florença 1973 / 74, Academia de Belas Artes – Roma 

1974 / 75, Academia de São Carlos – Universidade do México 1975 / 77. Realizou diversas 

exposições individuais e coletivas em importantes Instituições, museus e galerias no Brasil 

e exterior.

Seus trabalhos fazem parte do acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu de 

Arte Contemporânea – coleção Gilberto Chateaubriand do Rio de Janeiro, Museu Afro Brasil 

de São Paulo, Museu de Arte Contemporânea de Ribeirão Preto, Museo de la Solidariedad 

Salvador Allende de Santiago do Chile e também na Cidade de São Paulo, com um Quadrúpede, 

no Parque do Povo.

Possui trabalhos nas coleções privadas de Marco Antônio Villaça, Adriano Sammarone, 

Alberto Altílio, Fábio Pena Cal, Roberto Sandoval, Oswaldo Correia da Costa, entre outros.



“Seja desenhando, pintando, seja modelando, estou desenvolvendo 

uma linguagem pessoal baseada parcialmente na observação e em meu 

imaginário. O importante para mim é o próprio processo de trabalho; 

reconhecer os temas recorrentes que mudarão com o desenvolvimento 

da própria linguagem. Quem sabe uma tentativa de autoconhecimento. 

Cada imagem um pedaço do mosaico que formará um espelho.”

Florian Raiss



Esculturas em Bronze



Todo artista apresenta em suas obras algo de biográfico. Alguns mais, 

outros menos. Florian Raiss pertence ao grupo que não esconde o lado 

subjetivo da criação - “Estou completamente exposto”, diz.

Não se trata de um manifesto pessoal, mas de um olhar irônico e , às vezes, 

até cruel sobre o ser humano. Essa postura é especialmente visível entre 

as esculturas que Raiss apresenta, e que de certa maneira são sua marca 

registrada. É o que ocorre com “O Pacto”, por exemplo. Duas cabeças, 

em bronze, unidas por línguas que são cobras, denunciam a perfídia da 

palavra. Ou então a obra “Decifra-me ou Devoro-te”, na qual um pequeno 

homem em bronze está frente a uma grande imagem feminina. Dificuldade 

de compreensão, falta de diálogo, desigualdade. Obras simples, que 

possibilitam diversas leituras.

As imagens de quatro são comuns nas esculturas apresentadas. “Há dez 

anos criei a primeira obra nesse formato e, desde então, elas vem se 

revitalizando”, conta. Entretanto, Raiss apresenta outras esculturas que 

possuem um perfil bastante diferente , longe do simbolismo de outros 

bronzes. São obras hiper-realistas, como “Henrique”.

Há uma certa ingenuidade na sua construção, que o aproxima do artista 

alemão Stephan Balkenhol. A diferença é que esse último faz suas obras 

apenas em madeira. Não são apenas esculturas mas também painéis de 

azulejos, nos quais apresenta sua cultivada e assumida influência da 

mitologia grega.

Florian Raiss talha sua biografia em peças de bronze
por Fabio Cypriano

Não apenas no conteúdo são cenas arquetípicas, mas também na forma, as 

imagens estão na maioria de perfil, como em vasos gregos. A versatilidade 

em trabalhar com diferentes suportes também é comprovada pelos 

desenhos, com traços livres e gestos certos. Essa versatilidade pode ser 

influência de sua formação, pois estudou arte na Itália e no México. Há 

uma teatralidade no conjunto das obras de Raiss, às vezes próxima da 

arte popular, às vezes beirando a arte decorativa. Mas isso é um mérito. 

Raiss comprova que o agradável também pode ser pungente.



Jano Ponte (Série 119), 2017

Bronze/bronze

26 x 33 x 14 cm



Vaso Antropofágico Bronze #1 (Vaso com alça) (série 140), 2015

Bronze/bronze

42 x 37 x 20 cm



Variação Jano (Cabeça homem e mulher) (Série 95), 2013

Bronze/bronze

28 x 67 x 25 cm



Vaso Jano (Pequeno) - Série 40, 2003

bronze / bronze

30 x 20 x 15 cm



Maria Chiquinha GIGANTE, 2012

bronze / bronze

190 x 88 x 40 cm



Quadrúpede Daniel, Parque do Povo, São Paulo, Brasil



Quadrúpede Daniel - Série 53, 2006

escultura em bronze

bronze sculpture

100 x 170 x 70 cm



Quadrúpede Braço Dobrado (série 139), 2018

bronze / bronze

37 x 51 x 28 cm



Decifra-me ou devoro-te (Série 123), 2017

bronze / bronze

38 x 21 x 10 cm



Quadrúpede Félix (Série 127), 2018

bronze / bronze

37 x 42 cm



Quadrúpede Antonio Indicador (Série 61), 2008

bronze / bronze

24 x 47 x 18 cm



Esculturas em cerâmica



Não me deixei prender, Libertei-me de todo e fui

em busca de volúpias que em parte eram reais,

em parte haviam sido forjadas por meu cérebro;

fui em busca da noite iluminada.

E bebi então vinhos fortes,

como bebem os destemidos no prazer.

Ao deitar o olhar sobre os desenhos de Florian Raiss, fiquei a 

pensar sobre sexualidade e imaginar que o fim de muitos de 

nós será como o destino dos sábios gregos e romanos que 

povoam o primeiro dos sete círculos do inferno, descrito por 

Dante, em A Divina Comédia. Parece que iremos vagar por esse 

mundo ao tornar-nos seres de desejos sexuais insaciáveis. 

Os sábios foram condenados a arderem em desejo, sem 

esperança de saciá-lo, em tenebroso abismo. Seres vagantes 

que perambulam por aquelas encostas íngremes, gemendo e 

suspirando intermináveis ais. Com o castigo deles muito me 

identifico.

Será este também o nosso destino? Ou será que faremos 

companhia para Francesca da Rimini, outra personagem 

dantesca que vagueia mais abaixo desse primeiro ciclo do 

inferno da Divina Comédia, onde encontram-se as almas 

luxuriosas em maior sofrimento ainda que a dos filósofos e 

poetas da antiguidade, em meio a uma interminável tormenta?

Volúpia
por Ricardo Resende

Segundo o poeta latino, o temor ao castigo com tantos 

pensamentos “pecaminosos” no sentido cristão de culpa, 

transformam-se em mais desejo...Ai que triste destino de 

todos nós que temos o sexo e o desejo permeando nossas 

atividades e pensamentos! Arderemos de desejo “nas ilusões 

do amor, nos desejos loucos” não saciados, nos “doces suspiros 

que antecedem as paixões”?

Ao deparar-me então com os desenhos de Florian Raiss, a 

primeira impressão diante daquele “diário íntimo sensual” 

- pois é assim que vejo o at de desenhar, um gesto muito 

pessoal e sensível, e a mais direta e sincera das linguagens 

plásticas, foi a de que estava diante de um arquivo “infernal”, 

pleno de erotismo. Me senti um pouco como a jovem Francesca 

da Rimini quando descobriu junto ao cunhado nas leituras 

das narrativas dos cavaleiros da Távola Redonda, o desejo 

e o amor nas histórias de Lancelote do Lago e da rainha de 

Guenievra. Sem saber lidar com aquelas inquietações do corpo 

que afloraram durante a leitura, acabou sendo condenada por 

sua ingenuidade ao entregar-se aos prazeres da carne fora 

do matrimônio com o cunhado.

Perguntei ao artista, maliciosamente, se ele pensava em 

sexo, erotismo e desejo a todo instante. Tive uma resposta 

não tão afirmativa como desejava. como todo ser humano ele 

também pensava muito nessa “vertigem do corpo”, e aqueles 

desenhos significavam à sua maneira, a forma de canalizar 

sua sensualidade.

Os homens retratados nesse imaginário contemporâneo 

construído com história e mitologia de uma época áurea, em que 

os corpos não estão apenas a serviço da sobrevivência, mas 

servem sobretudo como fonte de prazeres sexuais, portanto 

são sempre belos e surgem nos desenhos do artista com força 

bruta e beleza perfeita. Eles poderiam ser inscritos em uma 

tradição clássica das figuras de perfis angulosos e semblantes 

serenos. Seres que carregam um pouco de selvageria nas 

ações, no físico musculoso e algo do que consideramos como 

parte da delicadeza feminina nos pequenos gestos de cheirar 

ou oferecer uma flor. São seres identificados por Aristóteles 

como andróginos originais, metade homem metade mulher.

Outros seres híbridos surgem em alguns de seus desenhos 

como a imagem andrógina delicada e enigmática do homem-

sereia ou do centauro, homem-animal másculo que une uma 

força brutal que nos seduz pela violência dos seus gestos, 

fruto de uma relação voluptuosa entre Pasífae que se disfarçou 

de vaca para que o touro, a luxúria, a  saciasse. São esses 

alguns dos personagens marcantes que povoam os desenhos 

cheios de substâncias do passado. A sensualidade vista nos 



trabalhos é tema e parte do processo artístico na obra de 

Florian Raiss. O artista estudou nas Academias de Belas-

Artes da cidade do México, de Florença e Roma o que torna 

compreensível esse olhar acadêmico na arte de desenhar.

A dramaticidade clássica transmitida nesses desenhos de 

traço contínuo e firme, de homens de semblante doce e 

único, como naquelas imagens que estamos acostumados a 

ver nos museus e livros de história antiga, tem fundamento 

na obra do artista. Vem de sua formação, portanto, as suas 

qualidades plásticas fundadas no academicismo consciente 

das sessões de desenho de observação com modelo nu. Quase 

um virtuosismo proposital.

Volto-me, então, para aquelas centenas de “pequenos buracos 

de fechadura” que estavam abertos para mim e continuei a 

minha deliciosa viagem voyerista por um mundo mitológico um 

pouco como o descrito na poesia de Konstantinos Kaváfis. Os 

poemas do poeta greco-egípcio têm o mesmo poder visto nos 

desenhos, de nos levar em meio aos prazeres enebriantes 

das estórias narradas, para uma viagem imprecisa ora em seu 

próprio tempo ora à antiguidade, transformando-as em uma 

única história cheia de fantasias para a contemporaneidade 

desses ambientes masculinos em que os homens, 

diferentemente das mulheres que pouco aparecem em ambos 

os casos, são retratados como se estivessem se consumindo 

em prazeres carnais, na terra. Sem no entanto resvalarem para 

a vulgaridade ou caírem no erotismo explícito e sexista, por 

exemplo, da obra gráfica de um Picasso. A sensualidade do 

universo homoerótico que permeia os desenhos é preservado 

com dignidade.

Arte e desejo como manifestações naturais e espontâneas 

caminham juntas e sempre interessaram como forma de 

expressão das liberdades individuais e sociais humanas.

Os desenhos vistos desta perspectiva poderiam ser 

considerados como mediadores entre desejos. O do artista, por 

um lado, que acaba expondo mesmo que não intencionalmente 

a sua sexualidade e eroticidade por meio da linguagem 

plástica, manifestando poder e ambiguidade sensual, e o do 

público receptor, que espera ser seduzido por esses desenhos 

fantasiosos que lhes provocam “estranhas” sensações.



Face Humana, corpo de peixe (cerâmica) (série 142), 2016 | escultura em cerâmica / ceramic sculpture | 31 x 27 x 32 cm



Cabeça Egípcia (Cerâmica) #2 (série 141), 2016 | escultura em cerâmica / ceramic sculpture | 26 x 36 x 16 cm



Bola Terracota Cabeça - Série 80, 2009

cerâmica / ceramic

40 x 30 x 30 cm



Vaso Antropofágico #1 (Vaso com alça) (Série 112), 2015

cerâmica / ceramic

40 x 30 x 30 cm



Sereio (Cerâmica) (Série 106), 2015 | escultura em cerâmica / ceramic sculpture | 38 x 47 x 18 cm



Conjunto de Cerâmica | escultura em cerâmica / ceramic sculpture | medidas variadas



Obras em porcelana



Diante da obra do artista Florian Raiss não se pode ficar 

indiferente à atmosfera que emana do seu discurso de 

instigantes provocações psicológicas. Tampouco não se pode 

deixar tocar pela incansável busca do artista em transparecer 

sentimentos e percalços da alma humana.

Para mim, que sou um devotado à procura da forma, vou 

percorrendo sua obra no que ela mais me seduz: o silêncio 

emanado por essas novas esculturas de cabeças. Silêncio que 

se impõe pelo lirismo e pela fantasia desse artista voltado para a 

expressão sentimental por esses clássicos perfis indecifráveis, 

delicados, lisos e concisos, de uma sutileza harmônica e de 

uma leve sensualidade. Essas cabeças femininas se unem 

e se afastam como formas contíguas, elásticas, abstratas e 

reducionistas em um irremediável desejo de cumplicidade, de 

dualidade, de repetição, de continuidade do ser único e da 

inevitável solidão humana.

Florian Raiss encontrou uma linguagem contemporânea ao 

executar uma escultura que se fundamenta nos princípios 

básicos da modelagem e na fundição em bronze sem se perder 

nos efeitos provocativos da escultura figurativa do começo 

do século vinte. Sabiamente desprendeu da modelagem os 

efeitos tentadores da gestualidade da matéria, para adotar 

uma feitura macia, transformando a matéria num amálgama 

de quem tem um prazer quase erótico, delicado, sutil e 

sensível, um prazer de quem acaricia pacientemente o barro 

Um escultor a caminho do humano
por Emanoel Araújo

e o transforma no domínio de suas formas lisas e tentadoras, 

cúmplices de seu desejo.

A escultura é, das linguagens plásticas, aquela que maior poder 

de sedução exerce sobre o expectador. Ela é em si um corpo 

no espaço, um corpo com espaços positivos e negativos em 

uma forma lúdica que convida ao toque e inquietante como 

um ser vivo em movimento. Raiss sabe se apropriar desses 

princípios para executar sua magnífica obra e nela imprime 

a expressão contemporânea propriamente dita fazendo-a 

livre de pequenos efeitos de luz provocados pelos gestos 

expressionistas da matéria, mas impregnando-a de um 

realismo mágico.

Mas sua obra já enveredou por outras contundentes 

provocações eróticas como seus quadrúpedes. Provocantes 

como expressão simbólica, animalescas sugestões do homem 

e dos seus desejos mais profundos e obscuros. E os seus 

desenhos? Quando aplicados em cerâmicas como escudos ou 

vasos gregos e helênicos ou nos rostos como registros de 

retratos 3x4 de um humor cortante.

O certo é que a obra de Florian Raiss é um diário aberto e 

provocativo no silêncio das interrogações de quem espia 

seu próprio universo com a dose de sarcasmo de quem vê o 

mundo com a perfídia “da desordem geral da impressão dos 

sentimentos” (Quatro Quartetos, T.S. Eliot).



FRPVP01 - Gigante #1, 2013 | escultura em cerâmica / ceramic sculpture | 50 x 50 cm



FRPVP04 - Gigante #4, 2013 | escultura em cerâmica / ceramic sculpture | 50 x 50 cm



Azulejos em Baixo Esmalte, 2006

esmalte sobre azulejo / enamel on tile

23 x 23 cm (cada)



Painéis de azulejos



Série “Rostos”



Série Rostos, 2005 | nanquim e guache sobre papel / china ink and gouache on paper | 38 x 30 cm (cada)



Desenhos



Nanquim sobre papel colorido, 2009 | nanquim sobre papel / china ink on paper | 71 x 51 cm (cada)





Série Rostos Kraft, 2012 | nanquim sobre papel kraft / china ink on kraft paper | 30 x 42 cm (cada)





Desenho em nanquim #4, 2009 | desenho de nanquim sobre papel algodao / china ink drawing on cotton paper | 70 x 100 cm (cada)
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