
ILUSÕES DE OTICA 
Mestre das situações impossíveis, como escadas 
que não Levam a lugar algum, M. C. Escher é um 
dos artistas gráficos mais cultuados no mundo. 
A maior exposição do holandês já realizada no Brasil 
está em cartaz no Rio de Janeiro POR GISELE KATO 

Para dar conta de um roteiro complexo, em que o protagonista 
manipula o inconsciente de suas vítimas, o diretor e produtor 
de cinema britânico Christopher Nolan recorreu à história da 

arte. Os cenários do seu tão comentado A Origem, lançado no ano 
passado, lembram em tudo a obra do talvez mais cultuado art is ta 
gráfico do mundo, o holandês Maurits Cornelis Escher (1898-1972). 
Citado em diversas esferas do mundo pop, de jogos eletrônicos a ca-
misetas, Escher já serviu de inspiração até para a alta-costura: foi 
tema da coleção de outono 2009 do estilista inglês Alexander McQue-
en (1969-2010). Suas misteriosas combinações de padrões e perspec-
tivas intrigam gerações. 

Intitulada O Mundo Mágico de Escher, uma exposição com 95 gra-
vuras originais e desenhos ocupa neste mês o Centro Cultural Banco 
do Brasil do Rio de Janeiro. A mostra, que já foi vista em Brasília e 
segue depois para São Paulo, consiste no maior conjunto de peças do 
art ista já exibido no país. Na seleção, há desde trabalhos mais conhe-
cidos de Escher, em que situações surreais constroem-se por meio da 
aplicação de alguns princípios matemáticos, até paisagens clássicas, 
do tempo em que morou na Itália, entre 1924 e 1935. 

MANOBRA VISUAL. Oito Cabeças, de 1922. A xilogravura consiste na primeira 
obra importante em que Escher usa a técnica do preenchimento regular do 
plano. Nela, as oito cabeças diferentes encaixam-se umas nas outras em um 
padrão que é repetido quatro vezes 















MANDALA. Limite Circular (Céu e inferno) IV, de 1960 (acima). Foi na década de 1 9 6 0 que a produção de Escher começou a ganhar o respeito 
dos críticos e estudiosos da academia. Nesse período, o art ista já era bem popular entre os defensores da contracultura, acostumados a 
uma visão nada convencional das coisas por causa do uso das drogas 

JOGO DE PERCEPÇÃO. Outro Mundo, feita em 1947 (à esq.). Nesta obra, o 
artista retrata a Lua e exibe ainda o universo ao seu redor. Esse assunto foi 
bastante tratado pelo art ista na época. Biógrafos dizem que, quando 
adolescente, Escher passava horas observando com o telescopio de seu pai 
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