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A italiana Tatiana Brodatch 
residiu, por uma semana, na 

Villa-Santo Sospir, 
mansão na Riviera 

Francesa em que Jean 
Cocteau passava 

temporadas, para 
produzir uma 

obra no 
local 
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onstruída pela mecenas e 
socialite francesa Francine Weisweiller e seu mari-
do, Alec, em 1946, a Villa-Santo Sospir abrigou inú-
meras histórias que marcaram a vida boêmia da 
Côte d’Azur. Localizada na península de Cap-Fer-
rat, ela se tornou popular quando o pensador e ci-
neasta Jean Cocteau foi convidado pelo casal para 
passar uma temporada na casa, em 1949. Entediado, 
ele pintou a cabeça de Apolo em uma das paredes 
da sala de estar, acima da lareira. Em seguida, am-
pliou o desenho com duas figuras que veneraram o 
deus grego. A ideia foi tão bem recebida que o ci-
neasta pôde estender seus desenhos pelo resto dos 
cômodos, da maneira que quisesse. Assim, entre ba-
nhos de mar, pinturas, sessões de poemas e visitas de 
ilustres, como Matisse e Picasso, o que era um pe-
ríodo de férias se tornou uma morada de veraneio. 
A mansão também abrigou tórridas paixões e ser-
viu de locação para filmes e ensaios literários. Em 
meados de 1950, Cocteau e o ator Édouard Der-
mit formaram com Francine um triângulo amoro-
so que se alongou por anos. 

Com o tempo, Santo Sospir se tornou um fa-
moso museu da região. Em setembro do ano passado, a londri-
na Pace Gallery exibiu ali uma exposição do escultor Kevin Grey. 
Comprada recentemente por Ilia e Marina Melia, a Villa abriu 
suas portas como um espaço de residência para artistas, mas man-
tém intactos todos os móveis e até mesmo as roupas de seus an-
tigos moradores.

Inebriada pela vivência de Cocteau, a artista italiana Tatia-
na Brodatch foi uma das primeiras convidadas pela instituição. 
“Muitos dos pensadores famosos daquela época passaram por lá. 
Então, acho que a casa sempre serviu como um retiro de cria-
ção”, diz, em conversa com Bazaar. “Durante minha estada, sen-
ti intensamente a boemia e o espírito libertino daquela época.”

Inicialmente, a artista não tinha nenhum projeto em mente. A 
ideia era residir por uma semana, conviver intensamente com os 
espaços e a atmosfera da casa para que, então, pudesse criar algo. 
“Pretendia escutar as paredes até presenciar um diálogo entre seus 
antigos moradores e eu. E, dali para frente, ver o que acontece-
ria”, explica. “Foi um grande desafio. Todas as paredes são cober-

tas pelos maravilhosos 
desenhos de Cocte-
au. Não tinha jeito, a 
história que eu deve-
ria contar precisava se 
relacionar com a pró-
pria história da Villa.”

Tatiana relata que, durante a viagem de carro da Itália até a pe-
nínsula francesa, avistou uma pequena praia escondida por ro-
chedos, que fica logo abaixo da Villa-Santo Sospir. “Decidi fazer 
um shooting ali.” Mais tarde, descobriu nos arquivos da casa uma 
foto de Jean Cocteau e seu amante, Jean Marais, naquele mesmo 
local isolado. “Passei mais dois dias fotografando por aquelas ro-
chas”, diz. 

Conhecida por uma delicada obra em escultura e fotografia, 
Tatiana passou a produzir pequenas figuras de plastilina que reen-
cenam situações vividas na casa a partir das imagens que a artis-
ta encontrava. “No final, faltava muito pouco para minha viagem 
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Esculturas 
na praia de 
Cap-Ferrat. Na 
pág. ao lado, 
obra de Tatiana 
Brodatch e 
fotografia de 
Jean Cocteau e 
Jean Marais na 
mesma praia 



acabar, e precisava escolher o local em que colocaria minha ins-
talação. Concentrei meu trabalho em dois quartos e banheiros da 
casa. Acho que tive sorte. No momento em que duas esculturas 
de personagens masculinos começaram a ocupar uma das camas, 
entendi como funcionaria meu trabalho.”

Foram dias intensos de produção. “Acordava bem cedo e já 
começava a esculpir”, relata a artista, que montou seu ateliê no 
jardim. Na companhia de Eric Mateau, antigo morador da Villa 
que hoje é quem comanda excursões pelo local, a artista pôde 
entender muito melhor como funcionava a rotina da residên-
cia. “Tomávamos café juntos todos os dias. Enquanto trabalha-
va lá fora, ele guiava grupos de visitantes. Trocamos muitas coisas. 
Enquanto fiquei em Cap-Ferrat, estava cercada pelos desenhos 
de Cocteau – limpos, luminosos e muito expressivos. Mas tam-
bém pensei em Picasso, Matisse e até Yves Klein, alguns dos artis-
tas que já passaram temporadas na Riviera Francesa”, conta, so-
bre suas inspirações no momento.

Ao final, a obra consistia em uma instalação no antigo quarto 
de Cocteau, que se estendia pelo banheiro de Édouard Dermit 
até chegar a um quarto anexo aos dois ambientes. Quatro peque-
nas esculturas simulam figuras apaixonadas que compartilhavam 
as camas, além de mais três no banheiro. Um relato minucioso e 
delicado sobre trocas e experiências amorosas. Para complemen-
tar, ela também expôs pelas mesas dos cômodos as fotografias cli-
cadas na praia. “De forma geral, minha maior inspiração são as 
próprias relações humanas e as pessoas. Admiro a nossa liberdade 
interior e a capacidade de nos explorarmos a fundo.” Seu traba-
lho foi o reflexo disso, e uma forma de recontar as nostálgicas his-
tórias que aquelas paredes presenciaram.

Agora, Marina Melia planeja apresentar as obras resultantes dos 
artistas que passaram pela Villa. No primeiro momento, em feiras 
de arte. É para lá que Tatiana e seus pequenos amantes serão leva-
dos, começando pela Art Monaco, no final de abril. “Já trabalhei 
em países como Estados Unidos, Índia, Itália, Rússia e muitos 
outros. Mas Santo Sospir foi, para mim, o projeto mais significati-
vo de todos até agora.”   (FELIPE STOFFA) 
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À esq. e no centro, instalação final 
desenvolvida nos quartos da Villa. 
Abaixo, Tatiana Brodatch. Na pág. 
ai lado, instalação montada no 
banheiro
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