MARY CASSAT
HOME, SWEET HOME
ÍNDICE GERAL
001 – A insustentável leveza do ser
005 – Paris merece uma missa
009 – O bom filho, à casa torna
013 – Os holofotes, afinal, se acendem
019 – E Maria vai com os outros
023 – O caminho para a individualidade

CRONOLOGIA ILUSTRADA
CP = Coleção Particular
(Chama a atenção a quantidade de obras de Mary Cassatt que ainda se
acham em coleções particulares, quando a maioria dos grandes
impressionistas tiveram suas obras compradas por museus e galerias)

1899 – Auto-Retrato - detalhe (027)
1884 – Crianças brincando na praia (028)
1886 – Mulher cobrindo-se com véu (029)
1886 – Criança com chapéu de palha (030)
1886 – Jovem costurando no jardim (031)
1886 – Mãe dando um beijo de Boa-Noite (032) CP
1887-1888 – Mulher com criança (033) CP
1889 – Matilde segurando um bebê (034) CP
1889 – Mãe e filho (esboço) 035 CP

1889 – Luvas longas (036) CP
1890 – O pequeno Bill (037) CP
1889 – O pequeno Bill com touca e camisola (038)
1890 – Mãe e filho (039)
1890 – Mãe segurando filho em seus braços (040)
1890 – Retrato de mulher (041) CP
1890 - Retrato de Mrs. William Harrison (042) CP
1891 - Banhando o pequeno herdeiro (043) CP
1891 - “Reverie” (Devaneio) – 044 CP
1891 - Celeste de chapéu marrom (045) CP
1891 - Jenny e seu filho adormecido (046) CP
1891 – Beijo materno (047) CP
1890-1891 – Na penteadeira (048)
1890-1891 – O banho (049)
1890-1891 – O beijo (050)
1890-1891 – O abajur (051)
1890-1891 – A visita (052)
1892 – Retrato do mestre St. Pierre (053) CP
1893 – Bebê apanhando uma maçã (054)
1892 – Menina com uma boneca japonesa (055) CP
1891-1892 – Jovem colhendo a fruta (056) CP
1891-1892 – Jovem colhendo a fruta (057)
1893 – Retrato de Margaret Milligan Sloan (058) CP

1893 – Lição de banjo (059)
1893-1894 – A lição de banjo (060) CP
1893-1894 – Menina com banjo (061)
1893 – A família (062) CP
1894 – No parque (063)
1894 - “Summertime” (O Verão) – 064
1893-1894 – Festa no barco (065)
1894 – Mãe sorrindo, criança não tanto (066) CP
1894 – Mãe e filha (067)
1894 – A leitora pensativa (068)
1894 – Menina pensativa (069) CP
1895 – Mulher inclinada para a esquerda (070)
1895 – Alimentando os patos (071)
1895 – Sobre a água (072) CP
1895 – “Nanny” lendo para a menina (073)
1895 – Jovem de cabelos castanhos (074)
1895 - Sra. Havermeyer e sua filha Electra) (076)
1896 – Cuidado maternal (077)
1896 – Beijo maternal (078)
1896 - Sra. H. O. Hevemeyer (079)
1896 – A conversação (080)
1897 - Um beijo para a bebê Anne (081) CP
1897 – Um beijo para a bebê Anne (082) CP

1897 – O bolo de Patty (083)
1897 - A pequena Ann chupando o dedo (084)
1896-1897 – “Nanny” e a criança (085)
1897 – Esboço de Anne e sua babá (086)
1897 – Duas meninas e um bebê (087)
1897 – A criança de pés descalços (088)
1897 – A criança de pés descalços (089)
1897 – As meninas (090)
1898 - Busto de Ellen com arcos no cabelo (092) CP
1899 – Leontine e uma amiga (093) CP
1898 – Menina com boina vermelha (094) CP
1900 – Mãe Rosa amamentando seu filho (095) CP
1900 – Mãe e filha (096) CP
1900 – Jovem mãe costurando (097)
1901 – Após o banho (098)
1901 – Mãe e Sara admirando a criança (099) CP
1901 – Sara com seu gato (100) CP
1901 – Sara com seu cão (101) CP
1901 – Sara olhando para a direita (102) CP
1901 – Sara com um boné verde (103)
1902 – Menina em vestido cor de laranja (104) CP
1902 – A mãe de Sara e o bebê (105)
1902 – Marghot em azul (106)

1902 – Margot de branco (107) CP
1902 – Sara com um largo chapéu florido (108)
1902 – Reine e sua filha, esboço (109) CP
1903 – Simone com chapéu de plumas (110) CP
1903 – Simone com chapéu de plumas (111)
1903 – Retrato de Simone (112) CP
1905 – Mãe e filha contemplando o bebê (113)
1908 – Francoise olhando para baixo (114) CP
1908 – Crianças brincando com um gato (115) CP
1908 – Menina com chapéu vermelho (116)
1908 – Francoise com chapéu branco) (117) CP
1908 – Menina com um grande chapéu (118) CP
1908 – Francoise olhando para baixo (119) CP
1908 – Mãe e filha (120) CP
1908 – Mãe e filho trocando sorrisos (121) CP
1907-1908 – Mãe amamentando seu filho) (122) CP
1908 – Sara segurando um gato (123) CP
1908 – Menina lendo (124) CP
1909 – Antoniette no vestíbulo (125)
1909 – Ellen (sobrinha de Mary Cassatt) – 126 CP
1908-1909 – Françoise, vestida de verde (127)
1909 – Julie, olhando para baixo (128) CP
1909 – Mãe e filha num barco (129) CP

1909 – Mulher com grande chapéu (130) CP
1910 – Auguste lendo para sua filha (131) CP
1910 – Retrato de Charles Dikran Kelekian (132)
1910 – Bebê adormecido) (133)
1910 – Estudo (134) CP
1913 – Mãe e filha (135) CP
1913 – Aula de crochê (136)
1914 – Mãe segurando seu bebê (137) CP
1913-1914 – Mulher costurando (138) CP
1914 – Jovem na paisagem verde (139)
Sem data – Criança sorrindo para a mãe (140) CP
Sem data – Mulher romana (141) CP
Sem data – Menina de capuz (142)
Sem data – Margot com um grande chapéu (143)
Sem data – Sara de chapéu (144)
Sem data – Sara de chapéu escuro (145)
Sem data – Sara com seu cão (146)
Sem data – Francois (esboço e estudo) – 147 - CP
Sem data – O banho (140)
Sem data – As irmãs (149)
Sem data – Mulher crochetando ao sol (150)

