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Saul Steinberg:
Marchando em seu próprio ritmo

“Desenhar é uma maneira 

de raciocinar no papel”
Por Saul Steinberg

Primeira impressão: um homem senta-se, jornal na mão, seu 
corpo angular, desenhando a lápis, se ajustando 

perfeitamente à cadeira. Ele olha em tomo, de certa forma 
surpreso, enquanto uma assinatura floreada, “Giuseppe Verdi”, 
penetra, da direita para a esquerda, através de uma janela aberta.

Segunda impressão: um grande pedaço retangular de papel, 
repleto de vários parágrafos com legalidades, escritas 
apertadamente, algumas assinaturas oficiais insólitas e meia dúzia 
ou mais de selos burocráticos. O título da obra é “Declaração 
Conjunta” e parece tão oficial como os acordos de Camp David. 
Entretanto, um exame revela que nem uma única palavra, 
assinatura ou selo é verdadeiro ou mesmo legível.

Terceira impressão: um homem senta-se à mesa, de perfil. Suas 
costas confundem-se com o assento. Seu braço esquerdo repousa 
sobre a mesa. Em seus dedos ele segura seu nariz protuberante e 
adunco, o qual, ao que parece, ele acaba de retirar de seu rosto.

O que está acontecendo? Estão brincando conosco? Claro que 
sim. E, na arte contemporânea, ninguém faz isto melhor do que 
Saul Steinberg, cuja vida, em grande parte, se reflete em seus 
trabalhos cômicos, pouco convencionais que misturam 
autobiografia com consciência social.



Refletindo mundos tanto experimentados como criados na sua 
fantasia, expondo o que Harold Rosenberg denominou “o poder de 
criação de formas em todos os níveis da experiência humana, da 
maquilagem feminina à evolução coletiva não planejada das letras 
do alfabeto”, Steinberg venceu como um estilista que desafia ser 
enquadrado em uma categoria. Ele pinta luxuriantes paisagens em 
aquarela e, em seguida, acrescenta um carimbo com um desenho 
ilegível de sua autoria. Cenas cubistas de ruas se alternam com 
ambientes urbanos de histórias em quadrinhos, onde cachorros são 
maiores do que os seres humanos e terroristas com cabeças do 
Carnundongo Mickey marcham ameaçadoramente. Impressões 
digitais múltiplas formam céus tempestuosos; individualmente, são 
cabeças de burocratas. Por toda parte encontram-se pirâmides, 
crocodilos, águias e esfinges.

A atual retrospectiva oferece prova concreta da capacidade e 
individualidade do artista, uma arte —nas palavras de Rosenberg 
— que é um “desfile de personagens de ficção, formas geométricas, 
itens de equipamento doméstico, mobília personificada, cada 
encenada em uma ficção do que é — ou em um sonho de ser outra 
coisa”.

A exposição é, em resumo, um tributo impetuoso, cheio de graça, 
a um artista que se delicia em sua singularidade, deixando em seu 
rastro todos aqueles que tentam conferir-lhe uma característica. ■

Saul Steinberg, escreveu o falecido Harold Rosenberg, “é um 
pioneiro de gêneros, um artista que não pode ser enquadrado em 
uma categoria... um escritor de quadros um arquiteto de falas e 
sons, um desenhista de reflexões filosóficas”. Ele é, 
simultaneamente, cartunista, calígrafo, paisagista, clássico, 
cubista, impressionista, ilusionista.

Em termos de suas idéias, é um pensador e autobiógrafo, bem 
como um comentarista social. “A investigação da identidade 
individual em termos de sua realidade social é trabalhar no reino da 
farsa”, observou o crítico de arte Rosenberg. “A comédia é o que 
torna Steinberg imediatamente atraente, e é a base de sua 
popularidade. Sua arte narrativa remonta a Moliere, ao mesmo 
tempo em que assume seu lugar com a literatura incongruente deste 
século. As restrições do desenho não impediram Steinberg de 
figurar ao lado de Pirandello, Beckett, Ionesco. A um estilo baseado 
nos desenhos de crianças, ele adicionou a dimensão de truques 
jocosos com as mais sérias questões da arte e do ego”.

Os comentários de Rosenberg encontram-se em um novo volume, 
“Saul Steinberg”, publicado conjuntamente com a primeira 
importante exposição retrospectiva de sua obra.

Entre as grandes audiências, Steinberg é mais conhecido nos 
Estados Unidos por suas séries de inimitáveis ilustrações para capas e 
por seus desafiadores “cartoons” que há anos despertam a 
curiosidade dos leitores da revista literária semanal norte-americana 
The New Yorker. Entre os conhecedores artísticos, a apreciação do 
arrojo profissional desse artista rumeno de nascimento atinge níveis 
mais profundos, englobando seu estilo especial, estados de espírito e 
preconceitos.

Steinberg trabalha em uma interminável variedade de formas de 
expressão — aquarelas, pastel, crayon, lápis-tinta, lápis, colagem, 
sacolas de papel, carimbos, madeira ou qualquer combinação 
desses. Ele reflete o artista, o viajante, o romântico, o cínico. Suas 
criações percorrem toda a escala de impressões simples de animais, 
cartas ou números a mesas e postais aéreos de colecionadores 
ambiciosos — colagens que revelam os instrumentos de seu ofício ou 
impressões de visitas ao exterior.
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"O Matador"- 1966
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Saul Steinberg durante uma exposição de suas obras.
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"1926" - uma das criações fantasiosas do artista, demonstrando a base geométrica de sua obra.
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Saul Steinberg entre seu retrato 
e algumas de suas criações l
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"/4 Mesa de Vicksburg"- 1974

"Auto-Retrato- 7"- 1946



STEINBERG-CARTAZES EM EXPOSIÇÃO

s

BLEECKER STREET - Galerie 
Maeght Zurich 1969

PARIS REVIEW - 1964 (Signed)

PREFERENDUM 1970 - Solomon 
Editions (Signed)

OLD CAR - Galerie Maeght 
Paris 1977

LABYRINTH - Galerie Maeght 
Paris 1977

NEW YORKER COVER - New 
Yorker Magazine 1976

RAILWAY - Galerie Maeght 
Paris 1951

ST EINBERG” - Galerie Maeght 
Billboard (Signed)

LOUISIANA MUSEUM 1968
RECORD - Moderna Museet 1968
FLAIR GALLERY 1968

STEINBERG - RECENT WORKS
- Betty Parsons 1966

HARVARD UNIVERSITY 1968
STEINBERG - Whitney Museum 

of American Art 1978
ADMIRAL PERRY IN JAPAN

- Guild Hall 1969

ST. LOUIS SYMPHONY 1973

CHRISTMAS AT CARNEGIE 1977

SPOLETO FESTIVAL 1969

DIPLOME - Galerie Maeght 1966

MAEGHT ZURICH 1971

STEINBERG LANDSCAPE 
THEORY 1978

STEINBERG LONDON

NUITS DE LA FONDATION 
- FONDATION MAEGHT

1970

BLEECKER STREET - New 
Yorker Magazine 1971

LANDSCAPE AND PENCILS
- Galerie Maeght 1973

AMERICAN BICENTENNIAL
- U.S. Department of the Interior

BETTY PARSONS 
ANNOUNCEMENT SHOE 1967
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