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No começo eram os desenhos, produzidos de maneira quase compulsiva por Cildo Meireles. 
Depois, até o brasileiro Jorge Luis Borges teve lá sua influência. Sim, Borges brasileiro. Cildo 
Meireles, que fez dos desenhos sua principal fonte de renda até os anos 1990, teve um amigo 
chamado Jorge Luis Borges de Almeida, dono de um ateliê onde, na década de 1970, o artista 
trabalhou diretamente na tela de serigrafia para uma de suas raras gravuras, "Fósforos". 
 
Mas o repertório fantástico do Borges argentino poderia seguramente inspirar as experiências 
de Cildo com o tempo e o espaço em universos imaginários, concretizadas em instalações que 
ganharam o mundo. Os desenhos são, como define Cildo, uma forma de fazer a mente correr 
atrás das mãos, e depois orientar esse início "nada racional". As instalações inspiraram boa 
parte das gravuras exibidas a partir desta semana, em exposição no Rio. 
 
Referência obrigatória na arte conceituai brasileira, agraciado pelo rei da Espanha com o 
Prêmio Velásquez, uma das mais respeitadas distinções artísticas da Europa, privilegiado com 
uma recente retrospectiva na Tate Modern, em Londres, Cildo Meireles é, sem dúvida, 
referência mundial na arte contemporânea. Na quinta-feira, em sua cidade natal, inaugurou 
uma exposição com 23 obras, um aspecto pouco conhecido de sua produção artística, no 
Museu da Chácara do Céu, em Santa Tereza, bairro carioca onde o artista morou no fim da 
década de 1960. 
 
Cildo conta que há anos, sempre que encontrava a diretora do museu, Vera Alencar, recebia a 
proposta de realizar um trabalho para o grupo Amigos da Gravura, mantido pela instituição, 
para oferecer obras de preço mais acessível feitas por artistas brasileiros consagrados. Como 
boa parte das histórias que rondam as gravuras do artista, o trabalho, finalmente realizado 
neste ano, teve muito de acidental. 
 
No ano passado, ainda às voltas com a desmontagem da exposição na Tate, assinou o contrato 
para a gravura; viajou a Barcelona para montar no Museu de Arte Contemporânea de lã a 
mesma mostra, com a qual viajou, em seguida ao México. No meio tempo, montou uma de 
suas obras, "La Bruja", no novo Centro Pompi-dou, na cidade francesa de Metz, e montou uma 
peça para a Bienal de Veneza, no Arsenale, espaço nobre da mostra. "Quando voltei do México 
vi que o contrato que tinha assinado também previa uma exposição; não contava com isso", 
conta Cildo, em seu estilo franco, sem afetação. 
 
Por uma questão de lógica, e de praticidade, escolheu uma retrospectiva das gravuras. Com a 
editora Reila Gracie, que havia realizado algumas das serigrafias mais recentes, localizou 
algumas perdidas, como a única cópia encontrada em boas condições do "Piano"  na casa da 
ex-mulher, Lu Muniz. Com uma antiga amiga, Marta Pires Ferreira, Cildo e Reila Gracie 
encontraram uma matriz feita na década de 1960 pelo artista, nunca usada em impressão. 
"Retrato da As-tróloga Marta Pires Ferreira", com tiragem de 15 exemplares, foi impressa 
especialmente para o museu, e fará parte das obras vendidas pelos Amigos da Gravura. 
 
"Um de meus amigos em Santa Tereza era gravador, Manoel Messias dos Santos, tinha goiva, 
um pedaço de madeira, fiz a gravura quase de brincadeira." É a única existente, das poucas 
xilogravuras feitas por Cildo na juventude. O resultado, que compartilha os traços 
expressionistas também presentes nos desenhos do artista, parece mais próximo das linhas 
brutas de um Lasar Segall que das delicadezas das primeiras influências artísticas de Cildo, 
Goeldi e Goya, mestres da gravura e motivo dos dois primeiros livros de arte que ganhou do 
pai, o indigenista Cildo Furtado Soares de Meireles. 
 
A experiência do pai, como indigenista e investigador do massacre dos índios Craô, aparece 
em obras mais conhecidas de Cildo, como a nota de "Zero Cruzeiro" (que tem um índio dessa 
etnia numa das faces), a obra "Missões", o disco "Sal sem Carne". Antes das obras conceituais, 
porém, os desenhos foram a porta de entrada na arte de Cildo, inspirado em uma exposição 
que viu aos 15 anos, em Brasília, da coleção de arte africana da Universidade de Dacar, do 
Senegal. Impressionado com os desenhos do adolescente, o escultor Mário Cravo Júnior levou-



o para Salvador, e bancou sua primeira exposição individual, no Museu de Arte da Bahia, que 
dirigia. 
"Durante anos sobrevivi de desenhos; só depois de 1990 começou o interesse por peças 
grandes", lembra o artista. 
 
A única litografia presente na exposição, sem título, foi realizada a partir de um dos desenhos 
do artista, parte da coleção de mais de 150 desenhos de Cildo mantida pelo amigo Carlos 
Scliar. A pedido do filho de Scliar, Chico, essa litografia e dez serigrafias foram impressas com 
acompanhamento do artista, para financiar a constituição da Fundação Carlos Scliar. 
 
"Acabei fazendo gravura de modo aleatório, por circunstâncias diferentes", reconhece Cildo, 
que, com a exposição no Rio, apresenta, involuntariamente, uma boa introdução a algumas de 
suas obras emblemáticas. Na exibição há uma gravura feita a partir de dois fotolitos, baseada 
em "Desvio para o Vermelho", que esteve na Tate e faz parte da coleção do Instituto de Arte 
Contemporânea de Inhotim. Há peças de forte presença gráfica, da série "Metros", criadas a 
partir de restos de trenas usadas na instalação "Fontes". Há várias gravuras que remetem às 
primeiras instalações, "Cantos" e "Espaços Virtuais". 
 
Além da xilogravura e da serigrafia feita especialmente para os Amigos da Gravura (que terá 
50 exemplares, vendidos, cada, por R$ 700,00), a exposição serviu de inspiração a Cildo para 
elaboração de um múltiplo, em aço inoxidável estampado, inspirado na instalação "Glove 
Trotter", em que uma malha de aço cobre globos de diversos tamanhos e materiais. Em edição 
de 20 exemplares, a obra só deverá entrar em exibição em março e suas cópias não serão tão 
acessíveis quanto as gravuras. O preço não deve ficar abaixo de US$ 15 mil. 
 
Fonte: Eu & Fim de Semana, São Paulo, ano 10, n. 486, p. 11-13, 12, 13 e 14, fev. 
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