
A arte de criar móbiles 
 

 
La Spirale  
(foto acima) A gigantesca escultura La Spirale, também conhecida como stabile, alegra o gramado da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) desde 1958. É uma de suas obras mais famosas. 
 
Quem foi Alexander Calder? 
 
(Talvez, você já o conheça, mas ainda não sabe!) Esse escultor norte-americano nasceu na 
Filadélfia, em 1898. Quando jovem formou-se em engenharia mecânica. Mas descontente com 
a profissão decidiu, em 1922, levar todo esse conhecimento para as artes visuais. Quatro anos 
depois, já instalado em Paris, começava a fazer pequenas figuras de arame, tendo como mote 
o circo. Essa experiência é vista no Salão dos Humoristas. Animado com os comentários dos 
visitantes, o artista resolve produzir telas abstratas, como Composition (uma dos mais 
conhecidas), e 30 esculturas suspensas, boa parte inspirada na obra do pintor catalão Joan 
Miró. Ao apresentar o acervo, uma galeria parisiense topa fazer sua primeira individual. A 
mostra é um sucesso! Os artistas (inclusive Miró) ficam extasiados com o movimento 
tridimensional das peças. Curioso, é que de tão inovadora e inédita, a criação não tinha nome, 
até que o que pintor Marcel Duchamp a chama de móbile. Daí por diante, Calder virou 
sinônimo de móbile ou vice-versa. E a genialidade do escultor se encarrega de espalhar essa 
curiosa peça pelo mundo afora (Veja as obras mais famosas). O bom é que mesmo depois de 
sua partida, em 1976, todo esse material se mantém moderno e contemporâneo.  
 
Estreita ligação com o Brasil  
Em 1948, Calder chega em terras brasileiras acompanhado da esposa, Louisa James, para a 
montagem de sua exposição no Ministério da Educação no Rio de Janeiro, organizada pelo 
arquiteto Henrique Mindlin. Com poucas peças na bagagem, ele decide abrir um ateliê e ali, 
por um mês, produz a maior parte do acervo, incluindo a Viúva-Negra, um dos destaques da 
exposição da Pinacoteca. Da capital carioca, a exposição segue para o Museu de Arte de São 
Paulo (Masp), onde Pietro Maria Bardi e Lina Bo se envolvem diretamente na montagem e na 
cenografia da exposição. 
 
Calder retorna em 1959, a convite de Mário Pedrosa, então diretor do Museu de Arte Moderna 
do Rio (Mam). O arquiteto Oscar Niemeyer - já admirador de Calder e envolvido na construção 
de Brasília - encomenda uma escultura para a Praça dos Três Poderes, na nova capital. Algum 
tempo depois, o escultor entregaria a maquete de 40 cm de altura para ser replicada num 
stabile - uma escultura gigante, com cerca de 10 metros. Ela, no entanto, jamais foi 
executada.  



Em sua última visita, em 1960, Calder realiza um sonho: assiste no Rio ao primeiro desfile do 
carnaval carioca. Mantém contato por carta e telefone com os amigos brasileiros até sua 
morte, em 1976. 
 

 
                                           Destaque do acervo da segunda Bienal... 
 

 
                                                 Equação do equilíbrio... 
 



 
Instrumentos de latão... 
 

 
Experiências na pintura... 
 



 
Calder (à direita) mostra ao amigo Pietro Maria Bardi (à esquerda)  na época diretor do Museu de Arte de São Paulo 
(Masp)  móbile que estava doando ao acervo da instituição. 
 

 
Livro 
Capa do livro Calder no Brasil, da Editora CosacNaify. 
 



 
Red Móbile 
Red Móbile, 1956. Todo em vermelho, este exemplar faz parte da série atonal e com vários eixos. 
 

 
Burle Marx 
Exemplar dedicado ao paisagista Burle Marx. 
 
Frases 
"Por que a arte deve ser estática? Você olha para uma escultura ou pintura, uma instigante 
combinação de planos, esferas e núcleos, totalmente sem sentido. Seria perfeito, mas é 
sempre imóvel. O próximo passo na escultura é o movimento." Alexander Calder, na Levy 
Galeria, em Nova York, 1932. 
 
“Uma verdadeira reeducação da sensibilidade." Mário Pedrosa, crítico brasileiro, após a 
primeira grande mostra de Calder, em 1943, no Museu de Arte Moderna, em Nova York. 
 
"O artista gostava muito que mexessem em suas peças, elas foram feitas para se movimentar, 
para serem manipuladas, como os Bichos de Lígia Clark." Roberta Saraiva, autora do Livro 
Calder no Brasil. 
 
“Fazer móbiles não é apenas pendurar um objeto no ar, que se movimente. É preciso ter 
percepção do espaço e aplicar cálculos, como a equação do equilíbrio. Calder dominou como 
ninguém essa técnica e nos presenteou com um riquíssimo acervo de arte cinética. Hoje, faço 
móbiles como uma permanente homenagem a ele.” Manuel Corullon, designer argentino que 



cria móbiles em escala industrial. A Fundação Calder reconhece seu trabalho como uma 
respeitosa homenagem ao artista. 
 
"Um móbile: uma pequena festa local, um objeto definido por seu movimento e que não existe 
fora deste, uma flor que murcha tão logo se detém, um puro jogo de movimento como há 
puros jogos de luz. Por vezes, Calder se diverte imitando uma nova forma: ele me presenteou 
com uma ave-do-paraíso com asas de ferro; basta um pouco de ar quente que a toque de leve 
ao escapar pela janela: a ave se estica tilintando, se pavoneia, balança a cabeça encristada, 
joga e oscila, e depois, subitamente, como se obedecesse a um sinal invisível, gira lentamente 
sobre si mesma, de asas bem abertas. Mas, na maior parte do tempo, Calder não imita nada, 
e não conheço arte menos mentirosa que a sua. A escultura sugere o movimento, a pintura 
sugere a profundidade ou a luz. Calder não sugere nada: captura verdadeiros movimentos 
vivos e lhes dá forma. Seus móbiles não significam nada, não remetem a nada além de si 
mesmos: eles são, e isso é tudo; são absolutos." Jean-Paul Sartre, escritor, em Os móbiles de 
Calder 
 
"A arte de Calder, na aparência tão simples (dir-se-iam brinquedos de criança) é, na realidade, 
a mais ambiciosa possível. Partindo da abstração e suas especulações estéticas, ele procura 
chegar a uma modalidade de expressão artística, emancipada do plano liso da pintura e do 
jogo de volumes da escultura, embora tirando a cada uma dessas artes elementos que lhes 
são substanciais. Ora, não parece possível ao espírito conceber uma forma nova que não caiba 
dentro das formas imemoriais, classificadas pelos sentidos antes de o serem pela inteligência. 
Resulta daí que o esforço da criação se frustra, na própria insolubilidade do problema. E o 
pintor que há em Calder, como o escultor que há nele, se demitem em proveito de um terceiro 
artista que não pode existir, porque disporia de outro aparelhamento que não o humano." 
Carlos Drummond de Andrade, escritor, em Ver e Contar Exposições 
 
“Sim, essas coisas de Calder parecem pássaros, quem sabe são capazes de comer alpiste, 
talvez num sábado de tarde, se a amada de olhos de luz nos visitar, quem sabe, cantem - 
acredito que possam cantar como estranhos canários. Também falei em brinquedos, e 
mantenho: Calder faz brinquedos que produzem alegria. Isso não quer dizer que não sejam 
coisas sérias; são coisas sérias, e, se vocês quiserem chamar de escultura, chamem; hoje em 
dia qualquer folha entortada de lata é escultura, que dirá Calder. Ah, esses silenciosos 
instrumentos de música de Alexander Ragtime Band Calder, que destilam a melodia dos 
espaços, cheios de graça e de uma preguiçosa poesia..." Rubem Braga, escritor 
 
Calder, no entanto, não agradou a todos... 
 
“Mero caráter ornamental e pouco conteúdo”. Clement Greenberg, crítico de arte americano, 
comentando sua individual no Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York, em 1943. 
 
“Ele era um débil mental”. Cândido Portinari, pintor, apoiado por Di Cavalcanti, os dois 
artistas, que na época dominavam as artes plásticas brasileiras. 
 
Disponível em: <http://casaclaudia.abril.com.br>. Acesso em 28 nov. 2006 

 


