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Visuais. Inauguração

● Gravura
O pensamento
gráfico permeia a
produção do artis-
ta. Ao lado, litogra-
fia em que se des-
tacam as linhas

A panhei o minissanduíche
triangular de pão branco,
macio, recheado com duas
fatias, uma de queijo prato,

outra de presunto, coloquei na boca.
Desapareceram as centenas de biblio-
tecárias, emudeceu o som, sumiram
os garçons que ocupavam o hall do
Masp, apagou-se o coquetel e me vi
no trem da Companhia Paulista com
minha mãe desamarrando as pontas
do guardanapo levemente úmido e
tirando o lanche que tanto esperáva-
mos, meu irmão Luis e eu. Farnel fei-
to com capricho. Cada sanduíche en-
volto em papel impermeável que con-
servava o frescor do pão. Não existia
papel de alumínio, o mundo era rudi-
mentar e a indústria brasileira, inci-
piente. Um dia alguém há de escrever
sobre como evoluímos nas pequenas
coisas que nos trouxeram conforto.
Na noite anterior, meu pai tinha che-
gado com o queijo, o presunto e o pão
encomendado havia uma semana na
padaria do Lima. Não existia pão de
forma industrializado nem super-
mercados, encomendava-se nas pa-
darias. Minha mãe limpava a mesa,
colocava a toalha e preparava os san-
duíches, pronta a segurar a mim e ao
Luis, já que queríamos filar sorratei-
ramente uma fatia de presunto ou
queijo. Era tudo contado. Gente re-

mediada comia presunto somente em
viagem ou quando adoecia.

Aqueles momentos voltaram duran-
te o coquetel servido no Masp, após a
homenagem do Conselho Regional de
Biblioteconomia a algumas pessoas
que contribuíram para este mundo es-
sencial na cultura de qualquer país, as
bibliotecas. Apanhei o meu prêmio que
leva o nome de Laura Russo, a mulher
que conseguiu a regulamentação da
profissão em 1962 e foi diretora da Má-
rio de Andrade, biblioteca ícone em São
Paulo. Na hora de agradecer, cada um
tinha dois minutos, igual ao Oscar,
mas, igual ao Oscar, cada um falou quan-
to quis, uns menos, outros mais. Lem-
brei as minhas bibliotecas. A primeira,
a do meu pai, sempre por mim celebra-
da, enorme para a época, tratando-se
de um ferroviário. Nela, líamos juntos,
ele e eu. A segunda, a da escola de Lour-
des Prada, em Araraquara, onde fui
apresentado à clássica Coleção de Con-
tos de Fadas do Mundo, da Editora Vec-
chi, abrindo meu mundo.

Uma vizinha, Odete Malkomes, pos-
suía O Tesouro da Juventude completo,
mantido em uma estante fechada. Ode-
te agia como uma espécie de bibliotecá-
ria, emprestava um volume por vez, veri-
ficava as condições do retorno, se o livro
estava limpo, sem manchas, sem pági-
nas arrancadas. Uma parente, Maria do

Carmo Mendonça, tinha toda a Coleção
Infantil Melhoramentos (adoraria rever
aquele conjunto deslumbrante de cem
livros), cujo número 1 foi O Patinho Feio.
Maria do Carmo também era meio bi-
bliotecária, emprestava, marcava o que
emprestava, vigiava, pedia de volta nu-
ma data estipulada, sob pena de nunca
mais emprestar, ameaça que me fazia
tremer. Com ela aprendi a ler no prazo.

Não me esqueci de Marcelo Manaia,
que regeu a Mário de Andrade de Arara-
quara (lá também tem uma) por anos.
Quando ele chegou, havia uma norma
moralista que determinava: os livros
“fortes”deviam ficar trancados, empres-
tados somente a maiores de idade. En-
tre os “fortes” estavam Jorge Amado e
Pittigrilli. Pois Marcelo, filho de um ita-
liano consertador de sanfonas, simples,
intuitivo, espírito aberto, assumiu e libe-
rou geral, entregava Jorge Amado às mo-
çoilas e até indicava as páginas em que
havia cenas picantes. Gerações inteiras
leram todos os livros legíveis que ali
existiam. Livros ilegíveis? Sim! Quem ia
ler a coleção da Revista dos Tribunais,
imensa, em ‘jurídiquês’ hermético?

Bibliotecas têm um cheiro especial,
atmosfera própria, uma luz particular.
Quanto às bibliotecárias, identifico-as
pelo olhar. Olhem nos olhos delas, logo
verão se gostam do que fazem. Elas têm
viço, como se dizia. Levam uma chama
nos olhos quando estão entre livros.
Circulam pelos corredores entre estan-
tes de modo desenvolto, em passos le-
ves de dança. Por menor que seja a bi-
blioteca pública, elas têm orgulho do
que fazem, conhecem o papel que de-
sempenham. Pena que ganhem tão pou-
co, lutem tanto para manter a dignida-
de e o sustento. Maria Cristina Barbosa
de Almeida, agora à frente da Mário de
Andrade de São Paulo – restaurada, re-
feita, revitalizada –, disse bem sobre a
penúria das funcionárias, das gratifica-
ções que chegam atrasadas e em parce-
las. Ela sintetizou a vida de bibliotecá-
rias, que trabalham por amor aos livros,
às literaturas e por nós, autores. Diante
de uma bibliotecária devíamos nos cur-
var em reverência.

Biblioteca, ah, bibliotecas. Encerrei
semana passada em Itapeva um circuito
de seis cidades, nas quais falei sobre as
bibliotecas públicas. Passei por Ita-
nhaém, Eldorado, Ilha Comprida, Cana-
neia, Apiaí, Itapeva. Plateias maiores e
menores, no meio de livros, envolvidos
pelo cheiro de papel velho e papel novo,
nos reuníamos em conversas informais,

mostrando que literatura é prazer,
não uma coisa inacessível, como que-
rem os acadêmicos. A Viagem Literá-
ria que fiz pela terceira vez é o progra-
ma que leva escritores para 70 cida-
des paulistas, num total de 350 even-
tos, com muitas falas, perguntas, fo-
tos em celulares, cafezinhos, sucos,
bolos, biscoitos e broas de milho fei-
tasmuitas vezes pelas próprias biblio-
tecárias. Ao voltar, a caminho de São
Paulo, vim me lembrando de uma via-
gem, no tempo em que a TIM levava
autores pelo interior de vários Esta-
dos. Programa que acabou, uma pena.
Certa vez, em Monte Carmelo, Minas
Gerais, ao visitar a biblioteca na hora
do almoço, encontrei-a sob os cuida-
dos de uma faxineira, que nada sabia
da localização dos livros, de autores
ou de quantos volumes havia. Fiquei
desanimado, pô, uma faxineira? Que
descaso! Arrependi-me de meu pre-
conceito ao conversar com ela:

– E a senhora gosta da biblioteca?
– Adoro esta hora. Todo mundo sai

para comer, fico sozinha, quietinha,
não preciso lavar banheiros e salas.
Apanho um livro, outro, acostumei a
ler. É gostoso, saio voando, esqueço
o mundo. Que nunca percebam que
leio os livros, se não me tiram daqui.

Não, não tirariam, o mundo não
é ruim assim.

A MAGIA DA

Camila Molina

Quando menino, de uns 10 ou 12
anos, Sérvulo Esmeraldo gosta-
va de criar coisas com os restos
de materiais que eram usados pa-
ra fazer tachos no engenho de ca-
na de açúcar mascavo onde cres-
ceu, no Crato, Ceará. “Também
fazia objetos que funcionavam
com o vento, como papagaios
que já tinham formas cinéticas
bem estudas”, conta ainda o ar-
tista, hoje com 82 anos. Ele, brin-
cando não saber a diferença en-
tre “acidente e incidente”, vê
agora na Pinacoteca do Estado
uma mostra que reúne 117 de
suas obras, criadas desde a déca-
da de 1950. O percurso de Sérvu-
lo Esmeraldo, como vai ver o visi-
tante nessa retrospectiva, é o de
um criador que consegue aliar a
naturalidade à inteligência sensí-
vel em uma produção que se des-
dobra por esculturas, gravuras,
desenhos e objetos.

O que une tudo na obra do ar-
tista é a geometria – “a linearida-
de, a síntese, a eloquência da be-
leza da forma”, como afirma a
historiadora Aracy Amaral em
texto do livro Sérvulo Esmeraldo,
que ela organizou e que acompa-
nha a retrospectiva do cearense.
Aracy, na citação, se refere a uma
obra específica, Cinco Escamas,
de 2001, mas as características
ressaltadas pela crítica nesse ex-
certo valem para o conjunto da
produção diversificada e ao mes-
mo tempo tão própria do artista.

Sérvulo Esmeraldo nasceu no
Crato, viveu em São Paulo e em
Paris e depois quis se fixar mes-
mo em Fortaleza. Nesse percur-
so intenso, adotou a abstração
geométrica, criou arte cinética,
fez esculturas públicas. Fazia
tempo que ele não realizava uma
mostra em São Paulo e essa atual
retrospectiva na Pinacoteca, pro-
posta pelo curador Ricardo Re-
sende, resgata o artista que esta-
va “escondido no Ceará”. “A ex-
posição apresenta a dimensão
da obra de Sérvulo, uma produ-
ção coerente que não tem altos e
baixos”, diz Resende.

O livro organizado por Aracy
Amaral, editado pelo museu pau-
lista, é mais um elemento impor-
tante nessa iniciativa de apresen-
tação, análise e resgate da obra de
um criador “já inscrito na histo-
riografia da arte experimental
brasileirado século 20”,comode-
fine a historiadora. A publicação,
ampla, traz textos de Aracy, Re-
sende,JoãoRodolfoStroeter, Fre-

derico Morais, José
Claudio da Silva,
Matthieu Poirier,

Dodora Guimarães,
FernandoCocchiara-

le, Ana Maria Belluz-
zo,AgnaldoFarias,car-

ta do artista Julio Le
Parc, entrevista com

Sérvulo Esmeraldo fei-
ta por Lisette Lagnado,
cronologia e imagens.

Desenhos espaciais.
A exposição tem cer-
to percurso cronoló-
gico, mas, na verda-
de, chega um mo-
mento em que essa
cronologia se esvai.
Na verdade, um
pensamento gráfi-
co perpassa todas

as obras e já não importa mais
saber o ano em que foram fei-
tas. “A linha, a escultura, o dese-
nho, eles vão acontecendo tu-
do junto. A gente não pensa,
acontece”, diz Sérvulo Esme-
raldo sobre suas obras – “no
fundo, os artistas são intuiti-
vos”, completa ele.

Na primeira sala da mostra, es-
tá uma pintura a óleo sobre ma-
deira de 1950, uma marinha figu-
rativa de Fortaleza. A obra quase
clássica (com céu azul e mar) é
única no seu gênero e faz contras-
te em relação ao restante da mos-
tra. “É a única pintura minha que
restou, as outras desaparece-
ram”, conta Sérvulo. Logo ao la-
do dela, há um desenho, também
de 1950, em que os barcos estão
em preto e branco, já geometriza-

dos. Mais ainda, xilogravuras da
mesma década, com motivos ve-
getais – representando folhas e
sementes, por exemplo – já indi-
cam, mais ainda, uma vontade
de “formalização e limpeza”, afir-
ma o curador Ricardo Resende.

Em 1951, Sérvulo se mudou do
Ceará para São Paulo e, como ele
diz, quando veio para “outro
meio”, travou contato funda-
mental para sua trajetória ao co-
nhecer artistas como Arnaldo Pe-
droso d’Horta, Livio Abramo,
Marcello Grassmann e seu con-
terrâneo cearense Aldemir Mar-
tins. Em 1957, Sérvulo Esmeral-
do faz sua primeira individual no
MAM e, ainda nesse ano, ganha
bolsa para residir em Paris.

A década de 1960 é ainda mais
rica de experimentações para
Sérvulo Esmeraldo. Em 1962, ele
cria seu primeiro objeto cinéti-
co, O Escriba, e a partir de então
suas obras passam do papel para
o tridimensional e vice-versa –
como define Frederico Morais,
Sérvulo está “gravando escultu-
ras/esculpindo gravuras” com
poucas linhas, volumes, mate-
riais diversos e em alguns casos,
com o uso da cor.

Um dos destaques da mostra é
o livro-objeto Trilogia, feito em
parceria com o poeta Péricles Eu-
gênioda Silva Ramos. Mas aexpe-
riência mais interessante do ar-
tista, como vemos na retrospecti-
va, são os chamados Excitáveis,
trabalhos ativados por energia
eletrostática que ele iniciou nos
anos 1960 e que convidam à parti-
cipação. “O primeiro deles foi
inspirado no poema Anunciação,
de Vinicius de Moraes”, acres-
centa Sérvulo Esmeraldo.

Com 117 obras, a
Pinacoteca realiza
retrospectiva
do escultor e
gravador Sérvulo
Esmeraldo

● Cavalo
A Pinacoteca abre também a mos-
tra Domínio Público, de Paul Ra-
mírez Jonas, californiano criado
em Honduras. Ele criou para o
octógono do museu escultura
clássica de cortiça em forma de
cavalo na qual os visitantes po-
dem fixar papéis com suas ideias.

Certa vez, ao visitar a biblioteca
na hora do almoço, encontrei-a
sob os cuidados de uma faxineira

Olhem nos olhos das bibliotecárias

SÉRVULO ESMERALDO
Pinacoteca do Estado. Praça da
Luz, 2, telefone 3324-1000. 10h/
18h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis).
Até 14/8. Abertura amanhã, 11h.

SEGUNDA-FEIRA
LÚCIA GUIMARÃES
MATTHEW SHIRTS

TERÇA-FEIRA
ARNALDO JABOR

QUARTA-FEIRA
ROBERTO DAMATTA

QUINTA-FEIRA
LUIS FERNANDO
VERISSIMO

SEXTA-FEIRA
IGNÁCIO DE LOYOLA
BRANDÃO
MILTON HATOUM

SÁBADO
MARCELO RUBENS
PAIVA
SÉRGIO TELLES

DOMINGO
LUIS FERNANDO
VERISSIMO
JOÃO UBALDO RIBEIRO
DANIEL PIZA

● Escultura
À esquerda, Xis,
feita em 87 com

chapas de aço
pintado; e à direi-

ta, peça em aço
que pertence à
Pinacoteca: em
sua trajetória, Sér-

vulo vai com
naturalidade
da escala

micro para a
macro, incluindo

a criação de obras
públicas
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IGNÁCIO DE
LOYOLA BRANDÃO

GALERIA

GEOMETRIA

Naturalidade. O artista cearense no museu com detalhe de obra redonda e em acrílico datada de 1974: inteligência sensível
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 17 jun. 2011, Caderno2, p. D10.




