
Goeldi
O soturno poeta
da gravura

movimento modernista no
Brasil, embora nascido pau-
lista na polêmica Semana de
Arte Moderna de 1922, mar-
cou presença também nos de-

mais estados. Mesmo com seus principais
criadores viajando constantemente para tra-
balhar no Exterior, o conceito revolucioná-
rio do evento permaneceu vivo e mudou o
curso das artes plásticas e de outras mani-
festações culturais no País.

No Rio de Janeiro, por exemplo, um dos
principais expoentes do Modernismo foi
Oswaldo Goeldi. E com um aspecto muito
especial: ele dedicou-se à técnica da gravu-
ra, sendo um pioneiro moderno dessa desa-
fiadora linguagem plástica.

O gravador está mais próximo dos limi-
tes impostos pela realidade, mesmo quando
se dedica às formas abstratas, em geral mais
comuns na pintura.

O carioca Goeldi veio ao mundo em 1895,
filho de um naturalista suíço e de uma bra-
sileira. Seu pai havia sido convidado para
desenvolver pesquisas no Brasil, sendo o
criador do Museu de História Nacional e Et-
nografia do Pará, que hoje leva seu nome. O
artista viveu em Belém até os seis anos de
idade, mudando-se para a Suíça, onde estu-
dou até os 24. Foi aluno da Escola Politécni-
ca, em Zurique, e, após a morte do pai (1917),
abandonou o curso, ingressando na École dês
Arts Métiers (Escola de Artes e Ofícios), da
qual se desligou em menos de um ano.



ETERNA BUSCA
Goeldi, que começou a desenhar aos 20
anos, movido por uma "necessidade", não
queria ser pintor, embora sua incontestável
vocação, logo identificada pelos professo-
res suíços, apontasse um auspicioso futuro.
Naquele tempo, o artista já buscava um ca-
minho capaz de realmente expressar o seu
íntimo, a fértil imaginação que insistia em
enxergar muito além do horizonte. Esse ca-
minho era o da gravura, técnica na qual se
tornaria um grande mestre.

Goeldi realizou a sua primeira exposição
em Berna, Suíça, na Galeria Wyss, em 1917.
Nesse mesmo período, conheceu a obra de
Alfred Kubin, desenhista austríaco de quem
se tornou admirador, e com ele, anos depois,
estabeleceria intensa correspondência.

Uma curiosidade: Goeldi e Kubin esti-
veram juntos apenas num primeiro e único :
encontro, ern 1930.

A trajetória de Goeldi tem significati-
va presença nas artes gráficas. Ele come-
çou, em 1919, como ilustrador nas revistas
"Para Todos" e, tempos depois, em "O Ma-
lho", ambas de Álvaro Moreyra, tornando-
se um nome cobiçado por muitos autores
de artigos e livros. Ilustrou, ainda bem jo-
vem, "Canaã", de Graça Aranha, obra pionei-
ra da moderna literatura brasileira. Entre-
tanto, sua primeira exposição no Brasil não
foi bem recebida pela crítica e o público,
mesmo aplaudida por escritores como Ma-
nuel Bandeira, Rachel de Queiroz, Olegário
Mariano, Aníbal Machado, Otto Maria Car-
peaux, Ronald de Carvalho, e por um pin-
tor, Di Cavalcanti.

O ENCONTRO
Desgostoso com o choque cultural —já que
movimentos da arte moderna como o Cubis-
mo, Dadaísmo e, principalmente, Expressio-
nismo, ainda não eram conhecidos aqui — e
pressionado pela família, Goeldi retornou à
Europa em 1922. Poucas semanas depois, foi
tirado do "exílio" por intelectuais que o trou-
xeram ao Brasil. Passaram-se dois anos. Ele
descobriu e se encontrou na gravura. Seus'
primeiros trabalhos mereceram um elogio
do artista que o influenciou, Kubin: "O se-
nhor é tecnicamente magistral na xilogravu-
ra". Em 1930, publicou o álbum "10 Gravuras
em Madeira de Oswaldo Goeldi", com inspi-
rado prefácio do poeta Manuel Bandeira. As
vendas do lançamento lhe permitiram via-
jar ã Europa. Em Berna, Suíça, apresentou-
se na Galeria Werfheim, ao lado de Utrillo,
Léo Lang e Matisse. Também expôs, junta-
mente com Kümmerly, em Muri, ainda na
Suíça, e voltou ao Brasil.

Em 1932, fez, pela primeira vez, gravu-
ras utilizando cores. "Lutei com muita difi-
culdade, pois, não sendo pintor, minha ex-
periência com a policromia era reduzida.
Usei a cor com um sentido diferente, meio
simbólico, meio fantástico", disse Goeldi.
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6 Pescador, aquarela e carvão,
32 x 25 cm, sem data

7 Chuva, xilogravura,
22x29,5 cm,circa 1957

8 Perigos do Mar, xilogravura,
21x27,5cm,circa1955

9 Noturno 1950, xilogravura,
17,5x18,7 cm,1950

Ilustrou com trabalhos cromátícos: "Cobra
Norato", de Raul Bopp, e "André de Leão e o
Demônio de Cabelo Encarnado", de Cassia-
no Ricardo. Anos mais tarde, também "Mar
Morto", de Jorge Amado, este para a editora
Martins Fontes.

A CRIAÇÃO
Nessa fase de introdução das cores, o artista
demonstrou um certo cansaço de trabalhar
a madeira, passando a buscar nuances, tons
e matizes que melhor traduziam seus senti-
mentos, estabeleciam provocações.

Goeldi colaborou no suplemento literá-
rio do jornal "A Manhã". Ilustrou, também,
os livros de Dostoievski editados pela José
Olympio, além de vários trabalhos para ou-
tras editoras, revistas e jornais. Nessa épo-
ca, realizou uma série de desenhos sobre a
guerra, denominada "As-luzes se apagam,
agitam-se os monstros".

Descomprorhetido com escolas e ten-
dências, algo está claro na criação de Goel-

di: a questão social não é apenas o cerne do
processo, mas o caminho para urna análise
profunda do ser humano e o mundo em que
vive, a partir do seu próprio eu. Comprome-
tida com a estética, de alta qualidade e for-
te expressão artística, a obra de Goeldi pro-
põe uma situação visionária.

Suas gravuras determinam mágicos efei-
tos de luz e sombra, transcendendo as figu-
ras lúgubres que se esgueiram entre velhos
edifícios, para revelar a realidade do que
lhes vai na alma. Uma espécie de poesia so-
turna, sóbria e ínstigante.

Goeldi participou das bienais brasileiras
desde a primeira (1951), quando recebeu o
Prêmio de Gravura Nacional. Esteve pre-
sente em várias mostras internacionais nas
Américas, Europa e Ásia. Tem trabalhos em
acervos desses continentes. Lecionou xilo-
gravura na Escolinha de Arte do Brasil. Em
1961, morreu numa quarta-feira de cinzas
como viveu, sozinho, em seu apartamento
no Rio de Janeiro. Deixou a feliz certeza de
que gravura é arte maior.
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