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APRESENTAÇÃO MARGS

Após um ano de grandes exposições que atraíram significativo público ao 

Museu, o MARGS inaugura seu calendário de mostras temporárias de 2002 com 

Livros, de Waltercio Caldas. Com passagens pelo Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro e pelo Museu de Arte da Pampulha, em Minas Gerais, a mostra Livros exibe 

um recorte dos 30 anos de carreira do artista com participações nas Bienais de 

Veneza, Havana e São Paulo. A coleção de 28 livros-objeto revela os caminhos de 

Waltercio Caldas por uma arte que se expressa pela apropriação artística do livro, 

numa consistente reflexão acerca da poesia plástica, tão marcante na obra do artista 

carioca. Trata-se de uma oportunidade inédita para o público gaúcho integrar-se à 

produção de um dos protagonistas da arte contemporânea nacional, referência da 

produção brasileira no exterior, com trânsito nos Estados Unidos, Suíça, Uruguai, 

Holanda, França, entre outros países.
Com a orientação do próprio artista, a exposição dá seguimento à proposta 

da Secretaria de Estado da Cultura de valorizar a arte nacional, provocando uma 

inquietante reflexão sobre nossa identidade cultural. Com certeza, a exposição Livros, 

reunindo edições limitadas e assinadas uma a uma pelo artista, garante ao MARGS 

um início consistente de temporada e será seguida por novas mostras de grande 

porte, capazes de fortalecer o Museu no roteiro das artes plásticas do Brasil.

Os trabalhos de Waltercio Caldas, deixando o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 

seguem para exposição na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Para o MARGS, é 

uma honra consolidar seus projetos de intercâmbio cultural com uma entidade da 

grandeza da Pinacoteca. Esse é o começo de uma proposta que visa difundir a arte 

brasileira por diferentes Estados, aproximando ainda mais grandes instituições 

culturais numa parceria rica e construtiva para todos.

Aparelhos
Encadernação especialmente projetada Fábio Luiz Borgatti Coutinhopelo artista para o livro 'Aparelhos",
editado em 1978 pela GBM Editora de

Diretor do MARGSArte, Rio de Janeiro, com texto de
Ronaldo Brito.
A tiragem original do livro é de 1500
exemplares. A edição com encadernação
especial, realizada peloAtelierPalmarium,
é de 6 exemplares numerados e
assinados pelo artista.
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APRESENTAÇÃO PINACOTECA

A obra de Waltercio Caldas - singular em sua concisão linguística e sofisticação intelectual 

- é uma das referências fundantes da arte brasileira contemporânea, bem como um de seus 

nomes com maior trânsito internacional, com memoráveis participações na XLV1I Bienal de 

Veneza (1997) e na IX Documenta de Kassel (1992). Há mais de trinta anos suas criações 

colocam para o espectador atento "paradoxos de significação"1 que problematizam o espaço 

da arte e requerem contínuas indagações sobre os limites de nossa percepção.

É, portanto, com extrema satisfação, que a Pinacoteca do Estado de São Paulo recebe, 

pela primeira vez, uma exposição de Waltercio Caldas, dando sequência a seu objetivo institucional 

de promoção do trabalho do artista brasileiro de nossos dias. A mostra Livros apresenta um 

segmento da obra de Waltercio Caldas dedicado à produção de livros-objeto. Ao longo de sua 

carreira, Waltercio Caldas, sempre realizou "livros", tratados como objetos escultóricos, nos 

quais une duas paixões, a arte e o livro propriamente dito. Já apresentada no Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro em 1999, reunindo vinte peças, a exposição se vê enriquecida, 

nesta nova edição, com obras recentes, oferecendo uma visão privilegiada das diferentes 

investigações do artista, "coerentemente costuradas pela marca formal maior de Waltercio 

Caldas: em todos os trabalhos não falta nada, não sobra nada”2.

Não poderiamos deixar de manifestar nossos agradecimentos a Waltercio Caldas pela 

oportunidade de apresentação desta mostra na Pinacoteca do Estado, à qual, esperamos, 

possam se suceder outras iniciativas, e ao Gabinete de Arte Raquel Arnaud que contribuiu para 

sua concretização. A realização desta exposição configura também um momento importante 

de colaboração entre a Pinacoteca do Estado de São Paulo e o Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul Aldo Malagoli. Na perspectiva de um trabalho em rede, hoje uma imposição necessária 

para o fortalecimento e o desenvolvimento das unidades museológicas, a possibilidade de 

ações conjuntas com nossa parceira gaúcha é um estímulo e um privilégio que esperamos 

poder fortalecer cada vez mais.

Marcelo Mattos Araújo

Diretor Técnico
Crítica do Milagre - 1999 Pinacoteca do Estado de São Paulo

1- Venâncio Filho, Paulo. Aparelhos. São Paulo, Galeria Luisa Strina, 1979, catálogo de exposição. 
2 - Duarte, Paulo Sérgio. Livro objeto. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1999.
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LIVROS, SUPERFÍCIES ROLANTES

Sônia Salzstein

Uma "forma-livro" tem envolvido o trabalho de Waltercio Caldas de diversas 

maneiras, desde o princípio da carreira do artista, no final da década de 60. Muitos 

dos objetos que ele produziu desde então recorreríam explicitamente a essa forma: 

Vôo Noturno (1967), Matisse/Talco (1978), Manual da Ciência Popular (1982), O livro mais 

rápido (1982), Velázquez (1996) e o mais recente, É = ( o espelho ) um véu? (1998), entre 

inúmeros outros. Mas mesmo estes revelariam modos bastante distintos de lidar 

questão, de sorte que seria inútil tentar agrupá-los sob uma possível "categoria" 

livro, como se esta definisse um ramo paralelo da atividade do artista, como se 

constituísse motivações poéticas e linguagem que pudessem ser diversas das do 

"restante” do trabalho.
Lembremos, ademais, que esses livros foram surgindo de modo esparso, no

portanto, caracterizarem uma especialidade "gráfica” 

do artista - e que às vezes é mais fácil estabelecer seu parentesco com outros 

trabalhos, não-livros, do que entre eles mesmos. Próximos (1991), por exemplo, é 

das esculturas de Waltercio que mais se aproxima de uma forma livro. Tal como 

os livros, que podem recolher materiais heterogêneos do ambiente social e processá- 

los numa superfície única, contínua e em permanente movimento, também Próximos 

consome a ordem espacial ordinária, em que o princípio se instala para se desdobrar 

superfície infinitamente prolongável, de hastes que se desenvolvem 

simultaneamente e em múltiplas direções. E, do mesmo modo que a narrativa de um 

livro pode infundir na textura quase imaterial de palavras e imagens uma multiplicidade 

de lugares, temporalidades e pontos de vista, colocando esses elementos em 

movimento sob uma intensa energia psíquica, Próximos, que é um objeto esquálido e 

praticamente desprovido de massa, progride como um feixe de relações 

desconstruindo o espaço empírico e, em seu lugar, precipitando uma complexidade

com a

curso de muitos anos - sem,

uma

numa

Cr
A Simétrica

Livro realizado em 1995.
Tiragem de 3 exemplares
datados e assinados pelo
artista.
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projetar sobre elas, a tudo o que na tradição da arte evoque uma noção de fazer. 

Compactado nessas superfícies, o trabalho terá se reduzido a um mínimo de 

procedimentos e neutralizado a noção de técnica e também a dimensão instrumental 

avançada desta: a noção de tecnologia para assomar sobretudo como energia, 

motricidade, não importando sob qual morfologia, sob qual classe de objetos ele o 

faça.

espaço-temporal de superfícies rolantes, totalmente emancipadas do ambiente.

É ainda o caso de certas esculturas e objetos do artista que tendem a anular

volumes e materiais e a constituir-se numa dinâmica de interação entre texto e 

daí resultando um tipo de espaço virtual, como ocorre em A série Venezaimagem
(1997), por exemplo. Mais do que um enorme arcabouço de hastes metálicas e de 

plaquetas com legendas que se interceptam no espaço, o trabalho consiste nos 

rebatimentos mútuos e incessantes da matéria luminosa que se irradia dos elementos A forma-livro surge assim como a mais poderosa e envolvente de todas as 

superfícies. Não por acaso, Ingres é o título de um dos livros do artista - e de fato 

ninguém mais do que esse pintor experimentou a idéia de superfície como uma 

filigrana de relações: a idéia de que não são os objetos que se deslocam perante 

nossos olhos, mas que é o espaço inteiro que não cessa de se mover e reordenar 

como um tecido vivo, elástico. Tome-se, por exemplo, a célebre Banfiista deValpinçon 

(1808). Lá estão a banhista, as cortinas, uma nesga da banheira, o divã envolto em 

panejamentos - uma variedade de motivos volumétricos que, entretanto, se projetam 

quase diagramaticamente na lâmina cristalina da superfície, sem que nenhuma forma 

se saliente ou rompa uma espécie de membrana diáfana que assegura a continuidade 

da superfície.

Não é que se trate de uma superfície homogênea, ao contrário, tudo aí são 

valores, mediações, mas de fato não há solução de continuidade entre uma forma e 

outra. Da cabeça imersa na semi-obscuridade ao dorso suavemente iluminado da 

banhista, deste ao panejamento do divã e à cortina, e daí à luz fria do piso, o que há 

são ondulações de superfície, uma transferência de substância de uma área a outra, 

de modo que todos esses elementos revelarão o mesmo grão, parecerão irrigados 

pela mesma substância leitosa e translúcida que anima a superfície. O que o livro 

Ingres traz justamente são silhuetas ocas, túneis de ar que não descrevem senão uma 

transferência contínua de matéria de um ponto a outro. A rotação das imagens das 

odaliscas produz deslocamentos poderosos de uma matéria Ingres -, descargas de 

pontos luminosos, um espiralar de elementos lineares que entretanto jamais

"literários" que o compõem: "Rodin”, "Giotto", "Vantongerloo”, "Velázquez”, 

"Caravaggio”, "Senza Titolo", "Morandi" ... A série Veneza parece, enfim, emprestar 

dos livros uma forma que permite acelerar e dilatar o tempo e des-fiierarquizar a 

ordem empírica com que os materiais se dispõem no tempo e no espaço, de modo 

a privilegiar conexões estruturais entre eles, como as que poderíam brotar, talvez, 

entre as experiências de espaço nos afrescos de Giotto e na pintura de Morandi.

Se é certo, então, que o trabalho de Waltercio inclina-se por uma forma-livro 

mais do que por um elenco de procedimentos e técnicas de produção gráfica, ou 

pela linguagem específica que estes encerram, é uma modalidade de espaço contínuo, 

configuração de superfície que ele parece reter dessa forma-livro. E é tal 

configuração de superfície o elemento de ligação entre os vários livros mencionados 

há pouco , e destes com outros trabalhos, como A série Veneza e Próximos. De resto, 

sabemos que superfícies lisas, transparentes e polidas sempre foram uma marca 

distintiva da obra do artista - tal como o espaço giratório dos livros, elas obrigam as 

coisas a fluir, não revelam os objetos senão arrastados num sistema circulatório que 

envolve todo o ambiente e, em seu movimento contínuo, ramifica-se em múltiplos 

veios que colocam esses objetos num ritmo frenético e complexo de relações.

Superfícies clarividentes como as que aparecem nos objetos de Waltercio - 

madeiras perfeitamente polidas, metais, vidros, mármores (sem falar nos líquidos, 

nos vapores e nos vazios que são a matéria crucial de muitos de seus trabalhos) são 

também lugares refratários a qualquer expectativa de "desempenho” que venha a se

uma

Cr
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abandonam o regime estritamente plano da "página" do livro. O contraponto perfeito 

de Ingres é Giacometti: neste, trata-se também do espaço como uma espécie de câmara 

de ar agitada por redemoinhos, só que agora o plano da "página" vai sendo tragado 

no movimento ascensional das delgadas hastes metálicas: tudo aí quer se estirar: 

resvalar, negar uma matéria "Giacometti", continuamente propulsada para cima e 

volatizada.

Conit> lura-w*

A superfície é, também, um ambiente abstrato que suspende as relações 

convencionais que os objetos entretêm no espaço empírico. Desdobra-se com as 

incertezas e riscos de um processo, emancipando o trabalho de uma forma fixa e 

mantendo-o rente a essa espécie de campo mental que o instaura. Às 

especialmente no caso de certos objetos que parecem evocar obscuramente uma 

idéia de funcionalidade, o trabalho mimetiza, mas de maneira descompassada e 

enigmática, as formas e os materiais heterogêneos que compõem o espaço empírico. 

O resultado é que muitos desses objetos podem lembrar móveis, estranhos artefatos 

de design, que se demonstrariam esquisitamente familiares não fosse o fato de

vezes,

pulsarem num regime de tempo autônomo, dilatado e reflexivo, que os projeta como 

uma imagem realista mas invertida dos objetos instrumentais.

Cabe notar que não há nada de paródia, de simulacro, de atitude pop enfim, 

nessas referências ocasionais à racionalidade imanente do universo dos objetos - 

esses trabalhos, que são poderosos nichos energéticos, desenvolvem-se segundo 

uma economia simbólica e psíquica própria, alheia aos pressupostos de função e de 

causalidade que governam os objetos ordinários e têm, nesse sentido, uma relação 

provisória com a noção de objeto. O Manual da Ciência Popular ("... todo objeto é 

sobressalente", ele nos informa) toca nessa questão; também o fato de o artista ter 

nomeado um de seus livros Aparelhos (1979) parece uma referência mordaz a certa 

pedagogia da comunicação e da utilidade da arte que viceja no mundo da cultura e 

este não deixa de ser um mundo de objetos.

O Manual..., como o título sugere, anuncia uma espécie de glossário do trabalho

Manual da Ciência Popular

Livro editado, em 1981, pela Fundação 
Nacional de Artes, como parte do 
projeto Arte Brasileira Contemporânea. 
Vinte e um objetos foram reproduzidos 
nesta edição, com texto de Paulo 
Venâncio Filho, prefácio e comentários 
do artista.
Tiragem de 2000 exemplares.
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do artista que surge em ilustrações deliberadamente toscas e "não-artísticas", como 

se apenas preenchessem convencionalmente o lugar que, num livro, se reserva às 

figuras, lugar que geralmente se reporta às "explicações" de uma legenda ou 

comentário. À guisa de legenda, cada uma dessas ilustrações traz um pequeno texto 

que entretanto apenas tergiversa sobre elas, ou as descredencia: ou porque seus 

enunciados são tão perfeitamente literais que se assumem como algo que poderia 

substituir-se a elas, ou porque, ao contrário, traem as imagens com explicações que 

não explicam, que resvalam da face "conotativa" das legendas com uma untuosidade 

colorida e maliciosa, muitas vezes descrevendo-as segundo um funcionamento 

ardiloso, do qual elas surgiríam como o instrumento cego.

Usando uma das instâncias mais poderosas de propagação de imagens da 

arte, que é o livro de arte, o Manual... estira aos limites a noção de imagem - 

problematiza a idéia de que haja algo mais leve e portátil do que o próprio trabalho, 

de que se possa desonerar o trabalho de arte da dimensão da experiência e 

redirecioná-lo para a função comunicativa da imagem. Como se fosse possível operar 

essa noção às avessas, isto é, fazer a imagem do trabalho retornar ao trabalho, o 

"livro” (ou meta-livro) anarquicamente vai apagando, de página em página, as 

demandas de transparência e comunicabilidade dirigidas ao trabalho de arte e, assim, 

reconduzindo-o à sua opacidade originária. Sabe-se que todo o trabalho de Waltercio 

lida com a idéia de uma opacidade intrínseca das imagens - as imagens "nos vêem", 

vêem-se a si próprias, mas de modo algum são entidades transparentes através das 

quais o mundo descortinaria perante nossos olhos. Sendo assim, para o artista é 

simplesmente impensável esse momento externo que seria o da "recepção” - admiti- 

lo equivalería a admitir que há algo como o "trabalho em si”, inescrutável, e a imagem 

do trabalho, única instância à que teríamos acesso. Aliás, por que não dizer que do 

ponto de vista do trabalho tudo são imagens? Não é ele uma complexidade de 

energias físicas e psíquicas ininterruptamente consumida e resposta, numa dinâmica 

que o reendereça sempre a uma condição originária? Mas neste caso, é preciso

v * -v* .
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Matisse / Talco

Livro realizado em 1978. 
Talco sobre livro ilustrado 
de Henri Matisse.
Tiragem de 3 exemplares 
datados e assinados pelo 
artista.L22 23



que estaríamos diante de imagens que não estão a serviço de nada fora delas: imagens 

auto-evidentes.
Objetos, livros, esculturas, instalações, desenhos, filmes - não são mais do 

que modos pontuais de inserção do trabalho no espaço. Constituem, por assim 

dizer, sua evidência fenomenológica. Mas a imprevisibilidade das configurações que 

ele vai tomando (e que acrescentam um toque de enigma ao modo como se 

desenvolve), somada à ausência de gestos ou materiais idiossincráticos e à ausência, 
enfim, de qualquer antropomorfismo, acabam por reduzi-lo a qualidades tão abstratas 

como as do próprio pensamento - fluidez, velocidade, energia. Notemos, entretanto: 
o adelgaçamento do trabalho a elementos tão descarnados não indica ascetismo 

intelectual ou solidão reflexiva; ao contrário, aponta para a busca dessa inserção 

mais imediata e vital no ambiente - justamente o vazio ativo da forma-livro, espécie 

de práxis mental que não requer a mediação de formas fixas e institucionalizadas 

para se realizar.
E aqui retornamos à noção de superfície como esse teor mínimo de matéria 

que preserva o devir do trabalho, sua contigüidade com o ambiente. A superfície 

será o lugar do estreitamento drástico da distância entre o olho e os objetos: o lugar 
onde o olho adere por completo a seus objetos até neles se fundir, o lugar, poder-se- 
ia dizer, onde o olho terá sido finalmente interiorizado, de sorte que ela própria, 
superfície, agora avultaria como um ser totalmente vidente. Não por acaso, muitos 

dos objetos de Waltercio, como Escultura para todos os materiais não transparentes (1985), 
Einstein (1988) ou Platão (1996), parecem dotados da capacidade de ver, mais do 

que feitos para serem vistos. Dentre os livros, aliás, não faltam exemplos de superfícies 

que absorvem os serpenteamentos mais sutis do pensamento (o olhar do 

pensamento), estreitando olhar e imagem numa face única e absoluta, alheia à 

dicotomia que cinde a imagem em produção e reprodução. Carbono (1981) é um 

deles. Produzido com pesadas pranchas de mata-borrão alternadas por folhas de 

papel-carbono, revela em cada uma dessas pranchas brancas uma espécie de

Livro Carbono

Livro realizado em 1981.
As páginas alternadas de carbono 
e papel mata-borrão, dois 
materiais “duplicadores", 
produzem modificações 
continuamente com o passar do
tempo e o manuseio.
Tiragem de 3 exemplares datados 
e assinados pelo artista.24



impregnação espaço-temporal que resulta do próprio peso das páginas, transmitindo- 

se de umas às outras simultaneamente, por gravidade. Não há aí frente e verso, e a 

imagem que brota dessas páginas brancas não pode ser considerada reprodução de 

algo dado a priorí ou externo ao espaço do livro, pois resulta de uma "atividade" 

continuada da própria superfície, engendrada nela e sem interferência externa; além 

disso, vai surgindo por todo o espaço do livro ao mesmo tempo, como uma emanação 

difusa, de sorte que se pode dizer ou que aí tudo é imagem, ou que aí tudo vê. Mas 

sem dúvida, o exemplo mais direto de uma forma-livro apresentando-se como 

circulação contínua de superfícies que simultaneamente absorvem e emanam imagens 

surge em É=(o espelho) um véu?. Trata-se de um trabalho que lida com questões 

fundamentais ligadas à natureza da imagem, e não deixa de ser curioso que um 

universo de objetos tão pouco imagético como o de Waltercio esteja tão intensamente 

envolvido com elas. Como o título indica, É=(o espelho) um véu? quer precisamente 

situar-se na gênese da imagem, no lapso de uma experiência espaço-temporal que 

entretanto pode vislumbrar o mundo inteiro projetado num quadro de relações. 

Neste caso, imagem diz respeito mais ao olhar de todas as coisas sobre nós do que 

ao nosso olhar sobre elas, diz respeito mais à atitude hermenêutica do trabalho em 

face de uma superfície cumulada das infinitas ordens de visualidade que vão se 

sedimentando em seu movimento histórico, do que à fantasmagoria de emanações 

inconsistentes que se interporiam entre nós e a experiência originária que teríamos 

dos objetos.

Conforme se revelava em A série Veneza, o trabalho de arte surgiría sempre 

num desvão da norma cultural, pelas bordas, irrompendo de alguma inesperada 

convergência de imagens; a questão residiría em saber flagar o momento propício 

no qual certos fluxos de imagens ensejariam conexões estruturais, conexões que se 

realizariam para além dos contextos históricos (decerto no interior deles, mas sem 

serem inteiramente explicáveis por eles) e cujo caráter estrutural testemunharia 

justamente a força inaugural e germinativa do encontro. É esse caráter estrutural da

É = (o espelho) um véu?

Livro editado em 1998 pelo
GRAPHICSTUDIO, Institute for
Research in Art, Florida, USA.
Tiragem de 25 exemplares
numerados e assinados pelo
artista.
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imagem que se exporia em É=(o espelho) um véu?. O movimento de abrir esse livro 

equivale a ir, aos poucos, fechando-o: o virar sucessivo das pranchas não expõe 

senão sua superfície cega e o martelar sincopado da pergunta. Mas, de maneira 

inversa, esse movimento libera paulatinamente uma pequena esfera metálica 

espelhada, um "olho" que, ao "ver” o livro sendo visto, desde um ângulo de 360 

graus (pois quando se chega à última página tem-se a esfera inteiramente solta), 

agrega todos os modos de ver depositados nele.

É preciso acrescentar que esse "olho" que surge como uma entidade 

independente, já totalmente desvinculada do pathos do olho orgânico, reverbera um 

outro olho que desponta na única imagem desse livro, a que surge em sua primeira 

página. Essa imagem reproduz uma robusta figura masculina em atitude de fúria, de 

cujo ombro direito brota o olho, tão externo quanto o outro, fuzilante, ecoando a 

força física que contrai o corpo do homem. Fica claro, aí, que a questão da imagem 

no trabalho de Waltercio não se reduz à noção de oticidade: o que está em jogo é um 

olho já não inteiramente subordinado à psicologia do corpo, capaz de uma alucinante 

percepção de 360 graus. É compreensível, então, que as espécies de superfícies 

rolantes que constituem o espaço dos livros sejam elementos tão importantes nesse 

trabalho.
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”À LUZ DO OLHAR"

Adolfo Montejo Navas

"O que vemos na mente é para nós tão real como o que vemos com o olho" 

(Wallace Stevens)

A idéia de uma biblioteca Waltercio Caldas é uma acertada designação para 

segmento tão significativo na obra deste artista, o que não só se justifica pela 

quantidade de 'livros-obra' que entrariam nela, como também pelo grau de 

investigação visual que oferecem tais 'objetos de leitura', sempre à procura de novos 

olhares.

um

A natureza variável do objeto reconhecido como livro que, a partir de sua 

aparência planar cresce, aprofunda-se como volume e não só como superfície, mas 

também como conceito, permite imaginar o porquê de grande parte do seu feitiço 

artístico. Se bem é certo que o livro, na arte do século XX, começa a ser considerado 

gênero artístico, como um subproduto da arte conceituai, ainda que existam 

antecedentes extraordinários que aliam artes gráficas, arte e poesia (como no período 

construtivista russo, no futurismo italiano e no surrealismo francês), é em artistas 

mais próximos a Waltercio, como Broodthaers, Boltanski, Kiefer ou Ralph Gibson e, 

no Brasil, Lygia Pape ou Paulo Bruscky, que se pode entender melhor o raio de ação 

da linguagem desta biblioteca artística. E não entramos aqui no litígio, muitas vezes 

meramente linguístico, das definições dos livros de artistas (aqueles derivados da 

ilustração), ou na idiossincrasia estilística do livro-objeto*', porque, de fato, os livros 

de Waltercio Caldas participam da fronteira de definições entre o livro de artista, 

livro-objeto e o livro-obra ou escultórico, apesar das lógicas artísticas diferentes.

O inevitável contexto justifica-se, sobretudo, depois do grande número de 

experimentações e também de abusos formais que procuravam exacerbar a mera 

fisicalidade do suporte livro, no qual os EUA criou moda nos anos 80/90. Mas ainda, 

quando longe daquelas "estruturas excêntricas" (Clive Phillpot), Waltercio Caldas 

devolve a esse campo expressivo e a esse ser ente-objeto uma certa 'aura', apesar 

do eminente perigo da palavra. As 'obras-livro' do artista estão nas antípodas de 

certa virulência objetual que rima, na maioria das vezes, com o puro desprezo pelos

como

A Suite

Livro editado em 1998 pelo 
GRAPHICSTUDIO, Institute for 
Research in Art. Florida, USA. 
Quatro artistas foram
tematizados neste livro: Rodin, 
Braque, Mondrian e Picasso. 
Tiragem de 25 exemplares
numerados e assinados pelo 
artista.
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Não é uma meta reconhecida, um conceito fundamental para o artista esta 

transparência? Transparência do ar, do espelho, do livro de Velázquez, de peças 

Longínqua (1987) e Vidro/Álcool (1994). As esculturas não são às vezes pele do 

ar? Ou filamentos de pensamentos? Os 'livros-obra' não aproveitam também esta 

procura do "desnudo necessário" (A série Veneza, 1997, A Simétrica, 1995) que é 

também a transparência, ou de outra forma, a latência de outro espaço, como fazem 

os mesmos desenhos do artista? Nenhum livro é só o que vemos, mas também o 

que intuímos, uma intuição que repousa na feliz expressão: "abstração sensível" 

(Lorenzo Mammi). Porque essa imagem latente, velada, é uma desmaterialização do 

objeto de arte que é primeiro mental e depois visual: verdadeira "imagética em 

suspenso”.

significados culturais do livro. Evidentemente, trata-se de outro questionamento 

menos epidérmico: além de devolver parte de seus atributos estéticos, no sentido 

mais profundo, mostra um questionamento como objeto simbólico de alta densidade 

cultural, como uma necessidade de 'reinaugurar o objeto livro', diriamos. O livro 

como fonte primeira, visto não como elemento referencial ou representacional, mas 

como obra escultórica, como obra lírica-poética (conotações no lugar de denotações), 

ainda com possibilidades de resignificações (e aí é onde entra a 'aura', pois quanto 

mais se volta ao simples objeto, mais se recomeça sua condição primordial).

como

Idéias de uma poética
Talvez nada seja melhor para aproximar-se deste universo de Waltercio Caldas, 

depois do ensaio penetrante de Sônia Salzstein, que considerar três pontos de vista 

do artista como sinal de partida que revelam como sua obra está em estreita sintonia 

(correspondência de trabalhos, ideário e interpretações). Vejam-se, para tanto, os 

três textos do artista, encontrados em lugares diversos, que refletem três caras 

preocupações. A primeira*2: "Trata-se pois de aprender do espaço vendo tempo", é 

uma condição facilmente "intuível” nos seus livros, pela circunstância já comentada 

de que a circularidade do livro e sua seqüencialidade temporal faz-se espaço, tanto 

por esta transmutação como pela "espécie de aceleração do espaço 'para dentro"' 

(S.Salzstein), verdadeiro abismo interior realizado por esse objeto-livro.

Em segundo lugar, descobrimos outro anelo confessado pelo artista: dar 

"nomes para o espaço entre as coisas". Os livros também são objetos "intermediários" 

(WCaldas), "objetos de combinação, ou terceiros objetos" (Lorenzo Mammi), ou 

"objetos-distância" (S.Salzstein). Em suma, objetos de diversas naturezas 

combinatórias e relacionais que estabelecem identidades/nomes entre as coisas. A 

idéia do livro é isso. Por último, "(...)tempo, imagem e superfície podem ser recíprocos 

e igualmente transparentes". Os três elementos estão envolvidos nestas obras, em 

diálogo contínuo. Aqui se reunem o tempo, da primeira questão; a importância da 

imagem, de sua emergência, outro dos atributos perceptivos da obra de Waltercio, e 

a superfície e seus enganos ou sortilégios, através da transparência que é outro 

elemento fundacional do artista.

O "livro-obra" (um termo de 1975 de Martin Attwood, que em Waltercio aspira 

sempre a superar classificações) responde portanto às aspirações centrais do artista, 

como acontece com Marcei Broodthaers, na medida em que sua fascinação é 

igualmente pelo "livro enquanto objeto, memória e espaço". A coincidência não é 

casual, já que ambos os artistas, de posições e desenvolvimentos totalmente diversos, 

compartilham a mesma preocupação pelo espaço, como "forma de linguagem ou 

forma material" (M.B.), como elemento fundamental da construção artística. Ambos 

mexem no espaço simbólico do livro e com a elaboração de outro espaço plástico. 

No caso destas obras que aqui são apresentadas, podem-se descobrir as diversas 

formas de definição do espaço através da própria espacialização da idéia que cada 

'livro-obra" entranha, cada livro é o livro e a matriz de seu espaço.

Três idéias-aspectos dentro do trabalho de Waltercio que vieram sendo 

insinuadas merecem mais atenção. A primeira é a idéia de livro, já que cada obra 

desta biblioteca tem a sua. Uma idéia de livro também como obra de cultura, na 

medida em que estes livros são reflexões plásticas, mas também culturais (a respeito 

da essência do livro). Esta relação entre o objeto e a idéia do livro funde-se com o 

conflito arte/cultura nesta época chamada de pós-cultural pelo ensaísta George Steiner 

ao qual Waltercio é particularmente sensível e crítico. Neste sentido, alguns trabalhos 

são particularmente incisivos: Velázquez, MatissefTalco, porque a cultura da reprodução 

da imagem, essa "fala social das imagens", segundo a expressão de Ronaldo Brito, da

c
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rsaturação imagética, não tem a ver com o verdadeiro valor da imagem; como se seu 

poderoso uso fosse contrário ao seu valor, numa proporção numérica invertida. Valor 
e poder, uma vez mais, seriam duas questões antagônicas em jogo.

A natureza da emergência da imagem seria a segunda idéia. Em outro texto*5
já aproximei, de forma oblíqua, a noção de aforismo a alguns trabalhos do artista (não 

foi inteira surpresa descobrir que o próprio Waltercio tinha vários cadernos com este 

tipo especial de escrita e reflexão). Se é comumente aceito que o nascimento do livro- 
objeto já distante do livro do artista é a mudança de uma estrutura estritamente 

narrativa para uma estrutura plástica, poderiamos matizar, por nossa parte, que no 

caso dos livros de Waltercio Caldas trata-se, também, de uma estrutura que "nucleia" 

uma natureza poética. A maneira como as peças do artista aparecem tem uma proposital
a escrita do aforismo, não sóintensidade de fulguração que sintoniza muito bem 

com seu relâmpago formal como com a densidade de sua leveza. Nos livros de Waltercio 

há uma intuição objetivada, formalizada, que não diz tudo, que só manifesta sua

com

completa presença e sentido no instante em que deixamos de olhar. O equilíbrio está 

entre o olhar e os objetos, pois se cria um campo de visualidade própria que chega a 

suspender-se, uma tensão sentida como lírica; o mesmo que acontece nessa escrita 

aforística onde não só há uma suspensão da própria escrita como também do

/»* /jcrulivo

enunciado, até maior que na poesia, longe de qualquer formulação retórica.
A noção de equilíbrio é a terceira idéia que aparece com significações plurais. 

Os livros estão em vários cernes: na equidistância entre as formas e as idéias e, ao 

mesmo tempo, na eqüidistância espacial-temporal: são objetos, espaços que 

transmitem tempo, seqüências (Vôo noturno (1967) é um paradigmático exemplo). Há 

o equilíbrio entre o objeto e a idéia do livro, na composição/compensação de seus 

extremos, na síntese de tempos que abrigam estas 'obras-livros'. Uma dimensão de 

equilíbrio que se dá até nos desenhos, quando o que aparece é um traço único de 

concentração: o máximo de potência com o mínimo de esforço gestual da 

representação. Waltercio sabe ver que no livro como 'objeto de leitura plástica 

encontra-se uma plenitude e uma falta (ou dito com as palavras do artista, para outros 

objetos, "o máximo de 'presença' e o máximo de 'ausência'"). Qualquer livro de Waltercio 

possui um equilíbrio entre matéria e significante, e pode ser que este equilíbrio conceda 

um caráter clássico especial a estas imagens pensantes de Waltercio.

Voo Noturno

Livro realizado em 1967.
Um dos primeiros objetos em
forma de livro produzidos pelo
artista, que nos anos sessenta
criou estojos como o
"Condutores de Percepção’’ e
"As Sete Estrelas do Silêncio".
Tiragem de 3 exemplares datados
e assinados pelo artista.
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Na idiossincrasia ampla deste trabalho (que agora se vê aumentada com uma 

dezena de títulos a mais, respeito daquela do MAM, de 1999) podem ser identificadas 

várias vertentes representadas em livros com elementos escultóricos, obras que lidam 

profundamente com questões de artes gráficas, livros de pensamento desconstrutivo, 
além daqueles que têm a história da arte como gênero, ainda que o mais freqüente 

seja a convergência destas características. Assim, como há livros que têm uma leitura 

muito mais sequencial e temporal, há outros de leitura predominantemente espacial 
(ao primeiro grupo corresponde Da Arte (2001) e, ao segundo, O livro para Ingres 
(1998), por exemplo). Há também exemplos mistos: É=(o espelho) um véu? (1998) é 

uma obra paradigmática do autor, quase um aforismo em si mesmo e verdadeiro 

enunciado não só da obra como da poética de Waltercio Caldas (visão, espaço e 

olho são os três aspectos que se encontram equacionados nesta obra).
Se o próprio artista tem considerado a estrutura construtiva*4 do livro como 

uma sintaxe própria, nesta mesma estrutura compositiva há o diálogo de uma matéria 

reconhecida como livro com elementos escultóricos, mas, por outro lado, há uma 

indagação dentro das próprias coordenadas do livro, suporte às vezes com forma de 

caixa. Outro caso é O livro mais rápido (1982), volume quase minimalista, com 10 

fragmentos escritos pelo autor, que abrem o texto para preocupações de índole 

escultórico-reflexiva, como um documento complementar a uma exposição realizada 

na Galeria Raquel Arnaud: "O pequeno livro balança. / Eis a outra esfera."
A alteração da verticalidade e da horizontalidade para sua convergência é outra 

característica que elimina as fronteiras entre bidimensionalidade e tridimensionalidade. 
Um exemplo extremo, mas ao mesmo tempo sutil, é a contemplação do livro Desenhos 
(1997), pela sua formatação de gravuras, quando os próprios desenhos guardam 

verdadeiros vazios em seus traços. À outra fronteira pertencem, pela ambivalência 

de sentidos, Manual da Ciência Popular (1981) e Velázquez (1996), obras específicas no 

limite entre a edição de arte e a comercial.
A precisa relação entre a imagem e a palavra, em várias obras, adquire um 

caminho singularizado através do uso de carimbos, pura confluência gráfica/ 
escultórica: Ciacometti (1992) e Fra Angélico (1997), onde o signo escrito é visualizado 

como ícone estético, produzindo uma proximidade estreita entre o corpo-forma- 
mensagem da obra, em sintonia com a expressão de Ferdinand Saussaure: "O signo 

gráfico é uma imagem ou uma forma a considerar em si mesma". Os carimbos são 

escrita e objeto.

4.
O i IVRO MAIS RÁPIDO - A concent raeâo 

produzida por uma forca 
constante e na mesma direção, 
esclarece a posição dos líquidos. 
Isto. assim se passa.

5.
Existem variáveis na pratica 
do incomum. Os cegos não falam 
a mesma língua e quando estão cm 
lugares distantes, seus fusos 
horários confundem-se nestas 
variáveis.

W.CJ-

_________ _

O livro mais rápido

Livro editado em 1982 
como objeto complemeruar 
da exposição de esculturas 
realizada no Gabinete de 
Arte Raquel Arnaud, São 
Paulo.
Tiragem de 500 exemplares 
datados.
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Fra Angélico

Livro realizado em 1997. 
Tiragem de 3 exemplares 
numerados e assinados 
pelo artista.



Na aparição de palavras como imagens, as palavras entram como ícones - os 

signos isolados dos nomes próprios de artistas é movimentos de A sérieVeneza (1997) 
e Da Arte (2001). Mas não só a imagem e a palavra, como elementos gráficos, são 

trabalhados pelo artista, também a página, o volume, a impressão o papel e, em 

conseqüência, a estrutura, a seqüência, a leitura. Em Aparelhos (1979), da GBM Editora 

de Arte, ele faz da capa um objeto numa edição que se apresenta como "normal" e 

em Waltercio Caldas (2001), editado pela Cosac & Naify, utiliza-se de uma encadernação 

objetual para potencializar uma edição também comercial; neste caso, camadas de 

papel japonês, com uma imagem carimbada atrás, como se o ar do nome do livro 

estivesse dentro de camadas, aproximando-se daquela nuvem-significante (algodão- 
carimbo) do nome de Rodin em outro trabalho, A Suite (1998).

ífíhh EB (f!M| |fiwj[
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Biblioteca Waltercio Caldas

Se Waltercio analisa em algumas obras a seqüência temporal e espacial ao 

mesmo tempo, o maior e último exemplo dessa conjunção é o volumoso Momento de 

Fronteira (1999). Tanto a escultura (situada em Itapiranga, nas margens do fronteiriço 

rio Uruguai), como a posterior realização do livro, alude a essa convergência, a essa 

fronteira. A seqüência do livro, da paginação, alude e mostra o percurso de uma 

geografia onde está a escultura. Desta forma, o local da escultura está incluído no 

livro, no vazio cartográfico feito à imagem e semelhança da escultura.
A Crítica do Milagre (1999) está escrita em todas as 300 páginas, fortalecendo 

a idéia da obra: trata-se de um livro que registra a capacidade irônica do título e do 

seu conteúdo. A experiência de qualquer milagre está em sua unicidade, em sua 

ausência de repetição. Esta obra o desmente: nela está incluído o feed-back; o milagre 

da página é repetido como crítica, e a crítica está na seqüência que destrói o álibi do 

milagre. O livro é sua crítica. Um milagre costuma ser leve, aéreo, tudo, menos 

denso, sólido e próximo à forma de um tratado como esta obra que se desmente a 

si mesma. Poucos livros são tão zelosos de seu mistério.
Num âmbito próximo encontra-se o livro do Colecionador (1974), onde a idéia 

do fim está multiplicada, também anulando-se, pois em cada página amontoam-se: 
é o fim contínuo, acumulado, um paradoxo. Não deixa de estar visível a estreita 

ligação entre palavras e sentidos. Ao livro Crítica do Milagre pode-se remeter um 

aforismo verbal do artista que diz: "Crítica do Milagre: tudo é tudo". Num artista 

como Waltercio Caldas, as áreas de reflexão estética fazem parte de um mesmo

IfímI E5J (29 fÊml |fim\

O Colecionador

Livro realizado em 1974.
Outros trabalhos utilizando a palavra 
FIM, como "Espelho FIM" e "O 
Colecionador" (aquarelas) foram 
mostrados na Exposição "A Natureza dos 
logos”, no Museu de Arte de São Paulo, 
em 1974.
Tiragem de 3 exemplares datados e 
assinados pelo artista.
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Crítica do Milagre

Livro realizado em 1999.
O texto “Crítica do Milagre" 
impresso em todas as 300 
folhas, atravessa o volume 
do livro.
Tiragem de 10 exemplares 
numerados e assinados 
pelo artista.
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corpus, como Sonia Salzstein já mostrou em seu texto, pela estreita vinculação 

(afinidades, diálogos através de formatos, conceitos) de algumas 'obras-livro' 

outros trabalhos específicos do artista.
Outra seqüência, esta também matérica, é o Üvro-Carbono (1981),onde se tem 

em cada página o valor de sua passagem: a impressão no material carbono, fazendo 

desta obra um livro da memória. A idéia de registro aqui explicitada, o que há em 

qualquer livro, é enfatizado nestes livros como continente.
Em O livro Velázquez (1996) o exemplo parte para um ponto máximo: a leitura 

e o olhar se equivalem. O livro convida a outra leitura, precisamente de um momento 

da história da arte, personalizado por um pintor pensador um dos aspectos 

desenvolvidos pelo livro. O livro também fala de memória, pois relembra o nosso 

background de imagens (nisto Velázquez e MatissefTalco mantém uma relação simbiótica): 

a ausência de figuras concede importância aos espaços e aos planos desta pintura, 

construção espacial-geométrica. Um detalhe significativo é o colofão, a única 

página que se lê e que é assinada pelo artista: "Velázquez. Um livro de Waltercio Caldas", 

estudo poético do pintor espanhol pelo artista brasileiro. Há, de fato, sintonias 

entre ambos os artistas-pensadores, tão preocupados pelos olhares de suas obras, 

pela pele distanciada de uma realidade inapreensível. A capa desta "livro-obra , que 

conta com uma reprodução de dois livros pintados pelo mestre do século XVII, ajuda 

a fazer desta obra uma verdadeira metapoética de Waltercio Caldas.
Estudo sobre a Vontade (1978/2000), é um dos livros de gestação e acabamento 

mais longo. Apesar de manter um título de ilustração, qual tratado francês, trata-se 

porém de algo menos normativo, de um verdadeiro ensaio sobre a vontade, pela 

forma como o espaço que se constrói no livro é tão potencial quanto a vontade. As 

fotografias com as mãos do artista mostram um infinito maior do que contém outro 

infinito diverso daquela catedral erigida por Rodin. Por isso, o livro, neste caso também 

caixa, é maior por dentro do que por fora.
Em outra caixa-livro encontra-se a A série Veneza (1997), outro caso especial 

na medida em que a idéia de livro é maior do que a do suporte. Aliás, o mesmo 

acontece com Joseph Cornell (um nome que aqui é bastante conveniente lembrar), 

pois alguns elementos entre ambos os artistas merecem ser comentados. O uso de 

caixas do norte-americano, com seus micro-mundos ou universos em miniatura,

com

a sua

um

O livro Velázquez

Livro editado em 1996 pela
Editora Anônima, São Paulo.
Cada exemplar do livro é
considerado um original.
A tiragem numerada de 1500
exemplares foi inteiramente
assinada pelo artista.
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de um texto que não é conhecido completamente - o legado de Safo também foi 
essa latência e que agora ganha uma outra dimensão. Waltercio tem escutado 

os olhos algumas composições dela, assim como a herança grega do arco e a lira. De 

novo, mas talvez como sempre, cada página é um limiar. O que é a poesia, senão um 

diálogo de vazios e palavras, de presenças e ausências? Nesta "fundação de mínima 

voz” de Safo encontra-se toda uma nova plenitude: uma iluminação plástica para 

cada fragmento, para cada instante gráfico, a criação de um ritmo espacial para 

outra fluência das palavras. Como Maiakovski teria adorado ler esta Safo de Waltercio! 
Em SAFO fragmentos, de Waltercio, o nexo comum são os fragmentos 

iluminações sem tempo, agora de ambos.
São estas várias operações de resignificação do espaço, do livro, da arte e da 

cultura, realizadas por estas obras de Waltercio Caldas, o que converte os seus livros 

em outros "condutores de percepção"*5.

com

essas

Outra inteligência do olhar
Estes livros inscrevem-se nessa outra inteligência do olhar, na qual o artista 

constrói todo o seu trabalho. Como "silogismos do olhar" (Paulo Venancio Filho), 
que não podem ser enunciados, ou que oscilam entre a veracidade do invisível e a 

dúvida do visível, Waltercio recupera a inteligência do olhar de sua negação meramente 

retiniana, como no caminho escrito por Paul Klee de que "a arte não reproduz o 

visível, ela cria o visível".
O olho que vê pensa poderia ser um denominador comum do trabalho nestes 

"livros-obra", pois se produz uma relação entre dois campos sintáticos diferentes 

sem "desfunção” (é um conhecimento entre a leitura a imaginação). A linha do 

horizonte destes "livros-obra" está entre a obra-pensamento e nosso olhar-reflexão, 
entre o suporte e a sua idéia.

Quando Ezra Pound fala de fanopéia, da projeção de uma imagem na retina 

mental, estaria relacionando-se com a imagem, o que tem a ver com a epígrafe 

usada na cabeceira deste texto, do poeta Wallace Stevens: o percurso vai da retina 

mental/imagem para a mente/olho, para chegar ao olho como espaço, a visão como 

espaço de Waltercio. É deste olho-mente que nasce a solução do espaço (como 

outro pintor, Guillermo Pérez Villalta, soube adivinhar em Velázquez).

tinha um evidente substrato literário, artístico, que no caso de Waltercio também 

existe, mesmo que seja mais orientado para o mundo das questões da arte. Também 

o espaço cênico que alguns 'livros-obra' estabelecem (Zulmira Ribeiro Tavares apontou 

para esta possibilidade) é outra coincidência com aquelas caixas (quase livros-objeto), 
assim como a precisão da prática artística de ambos. As diferenças, porém, são 

óbvias: o mundo da arqueologia íntima, num caso, e a vontade escultórica, no outro.
Dentro dos últimos livros, SAFO fragmentos (2002), pode ser considerado já

mais significativa, pois os fragmentosobra prima. A escolha não podia seruma
desta lírica - como de alguma forma acontece com Heráclito - pedem sempre a 

criação de uma unidade de leitura. SAFO fragmentos trata-se de uma verdadeira ode 

à leitura, onde as palavras da poetisa grega do século VII ao VI a.C, ganham uma 

tensão nova (no espaço da página e no próprio texto). SAFO fragmentos celebra 

uma nova tensão entre as palavras e os vazios dos versos, inaugura um corpus com um
Chama a atenção o trabalho realizado com os colchetes, com a latêncianovas cesuras.
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O olho que habita um espaço (imagem) na obra do artista é um espaço latente, 

o que ele mesmo chama de "metafísica do espaço" (a frase é do próprio Waltercio 

em recente depoimento pessoal). Nesta espacialização da idéia do livro, estas 'obras- 

livro' não são tanto visões de espaço como espaços de visões. E aí aparece uma 

devolução estética que marca toda a sua obra, de uma energia suspensa que espera 

completada, como se estivesse em essência e que só é acionada com a nossa 

presença aliás, um atributo atemporal das obras de arte.

Como fazem os próprios livros, estas obras de Waltercio também se inscrevem 

no rio da arte e da cultura, em seu enfrentado conflito (seja de simulacro, seja de 

estandarização), pois não só ativam imagens, mas também idéias. Por isto, cada 

livro aqui também é sempre primeiro, único, matriz, ponto de partida: reelabora a 

identidade do formato e da idéia do livro. É o primeiro e pode ser o último (a sensação 

é incrementada pelo jogo de diferenças entre as tiragens e suas características).

Nesse aludido rio contemporâneo, a materialização destes livros são estações 

estéticas, dentro do fluxo e do movimento das coisas, das imagens de nosso mundo. 

Impõem outra velocidade, mais solitária, mais próxima da meditação, talvez aqueles 

nomes procurados pelo artista. Se Mallarmé achava que tudo era suscetível de ser 

convertido em livro, com a obra de Waltercio Caldas pode-se chegar a esse pensamento 

"à luz do olhar".

1 .
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Rio de Janeiro, fevereiro, 2002

Notas
*1 - Sobre este espinhoso campo existe um livro de valor de Paulo Silveira, A Página Violada, Porto Alegre, 2001. 
Até hoje, a melhor mostra deste âmbito artístico no Brasil foi Livro-objeto. A fronteira dos vazios (Curadoria Márcio 
Doctors), Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de laneiro, MAM de São Paulo, 1994-1995.
*2 - As três frases do artista foram tiradas dos seguintes textos: Só uma imagem, 1988: Anotações, 1996; Desenhar, 
1997, respectivamente, incluídos em Waltercio Caldas 1985-2000, CCBB, Rio de laneiro, Brasília, 2001).
*3 - Waltercio Caldas, Revista Lapiz, 156, Madri, 1999. (Também incluído na obra citada no item anterior).
*4 - Waltercio Caldas mantém a opinião de que "os livros são objetos da família dos espelhos e dos relógios, pois 
têm uma autonomia construtiva e inventam sua própria sintaxe". (A la búsqueda dei desnudo necesario, Entrevista 
de Adolfo Montejo Navas, Revista Lapiz, 174, Madri, 2001) e depoimento ao autor (Rio, fevereiro, 2002).
*5 - Condutores de percepção (1969) é o título de uma obra do artista, cujo sentido aqui está aplicado a seus livros.

Safo (Fragmentos)

Livro realizado em 2002 
utilizando fragmentos da 
poesia de Safo.
Tiragem de 3 exemplares 
numerados e assinados 
pelo artista.
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Giacometti

Livro realizado em 1997. 
Tiragem de 3 exemplares 
numerados e assinados 
pelo artista.
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Desenhos

Livro editado em 1997 por 
Reila Gracie Editora, Rio ae 
laneiro.
Vinte desenhos 
reproduzidos no processo 
serigráfico, acompanhados 
por texto do artista.
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Estudos sobre a Vontade

Edição realizada em 2000 
pela Galeria Celma 
Albuquerque / Belo Horizonte 
sobre trabalho fotográfico 
concebido no ano de 1975. 
Tiragem de 20 exemplares 
numerados e assinados pelo 
artista.
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O Pequeno Príncipe

Objeto realizado em 1978. 
Existe uma outra versão do 
trabalho, também de 1978, 
utilizando tubos de ferro. 
Tiragem de 3 exemplares 
datados e assinados pelo 
artista.
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Livro que não sei

Livro realizado em 2002. 
Impressão em off set / 4 
cores.
Tiragem de 20 exemplares 
numerados e assinados
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Momento de Fronteira

Livro realizado em 1999 por 
ocasião do evento 
"Fronteiras Mercosul" 
produzido pelo Instituto 
Itaú Cultural, São Paulo. 
Tiragem de 8 exemplares 
numerados e assinados pelo 
artista.
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Quem é, quem é... (Cinema)

Objeto realizado em 1987. 
Recorte de estórias em 
quadrinhos em novo arranjo, 
produzindo outra narrativa. 
Dedicado à Laura Caldas, filha do 
artista.
Exemplar único.

73
72



UHARIf BHASHEIRA CONIL MPOHANGA

(XKKilOS HhíUIA nr#!* .« uW/tt •v.Uv> C«m

flhw«f «llVKlrtd,,antro os V/I(/Kí>,, 1
w? am iv i

WALTERCIO CALDAS JR.
—

Manual da Ciência Popular

Livro editado em 1981 pela 
Fundação Nacional de Artes, 
como parte do projeto Arte 
Brasileira Contemporânea. Vinte e 
um objetos foram reproduzidos 
nesta edição, com texto de Paulo 
Venâncio Filho, prefácio e 
comentários do artista.
Tiragem de 2000 exemplares. 7574



Figura figura

Livro realizado em 1998. 
Tiragem de 3 exemplares 
numerados e assinados 
pelo artista.
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A série Veneza

Livro realizado em 1997 por 
ocasião da XLVII Bienal de Veneza, 
na qual o artista foi representante 
brasileiro. A imagem reproduzida 
no livro relaciona-se com as 
esculturas da mostra.
Tiragem de 3 exemplares 
numerados e assinados pelo 
artista. 7978
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Rilke

Objeto realizado em 1996 
para o poeta Rainer Maria 
Rilke.
Exemplar único.
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De Arte

Livro realizado em 2001. 
Carimbos e aquarela sobre 
papel.
Tiragem de 3 exemplares 
numerados e assinados pelo 
artista.

8382
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O livro para INGRES

Livro realizado em 1998. 
Tiragem de 3 exemplares 
numerados e assinados 
pelo artista.
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Currículo
WALTERCIO CALDAS
Nasce no Rio de Janeiro, em 6 de novembro de 1946.
Bom in Rio de Janeiro, november 6, 1946.

Estudos no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro com o artista Ivan 
Serpa em 1964.
Studies at the Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro with the artist 
Ivan Serpa, 1964.

1995
. Esculturas e desenhos. Joel Edelstein Arte Contemporânea, Rio de Janeiro. 
. Esculturas. Centre d’Art Contemporain, Génève, Suiça.

1996
. Anotações 1969-1996. Paço Imperial, Rio de Janeiro.
. A história da pedra. Museu Chácara do Céu, Rio de Janeiro.

1997
. New sculptures. Quintana Gallery, Miami, FL, USA.
. Esculturas. Galeria Javier Lopes, Madrid.

1998
. Mar nunca nome. Centro Cultural Light, Rio de Janeiro.
. Esculturas. Galeria Paulo Fernandes, Rio de Janeiro.
. Sculpture. Galerie Lelong, New York.

1999
. Sculptures. Christopher Grimes Gallery, Santa Monica, CA, USA.
. Livros. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
. Livros. Casa da Imagem, Curitiba.

2000
. Esculturas. Celma Albuquerque Galeria de Arte, Belo Horizonte.
. Livros. Museu de Arte da Pampulha, Belo Horizonte.
. Uma sala para Velázquez. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Jameiro.
. Galeria Laura Marsiaj Arte Contemporânea, Rio de Janeiro.]

2001
. Waltercio Caldas. 1985-2000 - Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de 
Janeiro - Centro Cultural Banco do Brasil, Brasilia.
. Esculturas e desenhos.Gabinete de Arte Raquel Amaud, São Paulo

2002
. Projeto Artecidade. SESC Belenzinho, São Paulo - Figura 
. Livros. Museu de Arte do Rio Grande do Sul.
. Livros. Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Exposições Individuais
Solo exhibitions
1973
. Objetos e desenhos. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

1974
. Narrativas. Galeria Luiz Buarque e Paulo Bittencourt, Rio de Janeiro.

1975
. A Natureza dos jogos. Museu de Arte de São Paulo.
. Esculturas e desenhos. Galeria Luisa Strina, São Paulo.

1976
. Objetos e desenhos. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

1979
. Aparelhos. Galeria Luisa Strina, São Paulo.

1980
. Ping-ping. Galeria Saramenha, Rio de Janeiro.
. 0 é um. Projeto ABC / Funarte, Rio de Janeiro.

1982
. Esculturas. Gabinete de Arte Raquel Amaud Babenco, São Paulo.

1983
. Esculturas. Gabinete de Arte Raquel Amaud Babenco, São Paulo.

1984
. Esculturas. Galeria GB Arte, Rio de Janeiro.

1986
. Esculturas. Galeria Paulo Klabin, Rio de Janeiro.
. Esculturas. Gabinete de Arte Raquel Amaud, São Paulo.

1988
. Esculturas. Galeria Sérgio Milliet / Funarte, Rio de Janeiro.
. Quatro esculturas curvas. Galeria Paulo Klabin, Rio de Janeiro.

1989
. Esculturas. Gabinete de Arte Raquel Amaud, São Paulo.

1990
. Desenhos. Galeria 110 Arte Contemporânea, Rio de Janeiro.
. Tekeningen. Pulitzer Art Gallery, Amsterdam.

1991
. Esculturas e desenhos. Gabinete de Arte Raquel Amaud, São Paulo.
. Sculpturen en Tekeningen. Kanaal Art Foundation, Kortrijk. Bélgica.

1992
. Sculpturen en Tekeningen. Stedelijk Museum Schiedam, Holanda.

1993
. O ar mais próximo. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

1994
. Esculturas. Gabinete de Arte Raquel Arnaud, São Paulo.

Exposições Coletivas
Group exhibitions

1967
. Desenhos. Galeria Gead, Rio de Janeiro.

1971
. Salão de Verão. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

1972
. Exposição Vergara. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
. III Salão de Verão. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

1973
. Vanguarda internacional. Galeria IBEU, Rio de Janeiro.
. O rosto e a obra. Galeria Grupo B, Rio de Janeiro.
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1974
. Desenhistas brasileiros. Galeria Maison de France, Rio de Janeiro.
. Arte grafico brasileno de hoy. Sala de Exposiciones de la Direccion 
General de Bellas Artes, Barcelona.
. Grabadoresy dibujantes brasilenos Museo de Arte Contemporâneo de 
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. Desenho brasileiro 74. Museu de Arte Contemporânea de Campinas, SP. 
. Alguns aspectos do desenho brasileiro. Galeria IBEU, Rio de Janeiro.
. Desenhos. Galeria Intercontinental. Rio de Janeiro.

Catálogo publicado por ocasião 
da exposição no Centro Cultural 
Banco do Brasil, Rio de Janeiro, 
2001



1989
. Arte em Jornal. XX Bienal Internacional dc São Paulo. Exposição especial,
. Rio hoje. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
. Nossos anos oitenta. Galeria GB Arte / Casa dc Cultura Laura Alvim. Rio de 
Janeiro.
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. Livro de artista O livro-objeto. Centro de Artes Visuais Raimundo Cela, 
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. Arte brasileira os anos 60-70/Coleção Gilberto Chateaubriand. Museu de Arte 
Moderna da Bahia, Salvador.
. Raízes e atualidade / Coleção Gilberto Chateaubriand. Palácio das Artes, Belo 
Horizonte.
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. Drawing on chance. The Museum of Modem Art, New York.
. Artfrom Brazil in New York. Galerie Lelong, New York.
. Desafios contemporâneos. Galeria PA Objetos de Arte, Rio dc Janeiro.
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. Uma poética da reflexão. Conjunto Cultural da Caixa, Rio de Janeiro.
. Entre o desenho e a escultura. Museu dc Arte Moderna de São Paulo.
. Livro-objeto. A fronteira dos vazios. Museu de Arte Moderna de São Paulo.
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. Esculturas. XXIII Bienal Internacional dc São Paulo / Artista representante do 
Brasil.
. Mensa /Mensae. Galerias da Funartc, Rio de Janeiro.
. Anos 70: Fotolinguagem. Escola de Artes Visuais, Parque Lage, Rio de Janeiro. 
. Esculturas urbanas. Gabinete de Arte Raquel Arnaud, São Paulo.
. 4 Artistas. Galeria Paulo Fernandes, Rio de Janeiro.
. Pequenas mãos. Paço Imperial, Rio de Janeiro. Centro Cultural Alumni, São 
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. Interiores. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
. Arte e espaço urbano quinze propostas. Palácio do Ilamaraty, Fundação Athos 
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. Petite Galerie 1954-1988. Uma visão da arte brasileira. Paço Imperial, Rio de 
Janeiro.

1977
. Arte brasileira os anos 60-70 / Coleção Gilberto Chateaubriand". Casarão de 
João Alfredo, Recife. Fundação Cultural do 
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. Do moderno ao contemporâneo / Coleção Gilberto Chateaubriand. Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro.
. Artistas contemporâneos brasileiros. Galeria São Paulo.
. Arte e pesquisa. Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e 
Fundação Bienal de São Paulo.

1991
. Imagem sobre imagem. Espaço Cultural Sérgio Porto/Rioarte, Rio de Janeiro. 
. Festiva! de Inverno. Centro Cultural da Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte.
. II Exposição Internacional de Esculturas Efêmeras. Fortaleza.
.0 clássico no contemporâneo. Paço das Artes, São Paulo.

1992
. Raümjur den nàchsten Augenblick. Documenta IX, Neue Galerie, Staatliche 
Museen, Kassel, Alemanha.
. America. Koninklijk Museum Voor Schone Kunsten, Antuérpia, Bélgica.
. Klima Global - Arte Amazonas. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 
Museu de Arte dc Brasília
. Artistas Latinoamericanos dei siglo veinte. Plaza dc Armas, Sevilha.
. Amériques Latines art contemporain. Hôtel des Arts, Paris.
. Artistas na Documenta. Museu de Arte de São Paulo.
. Brasilian contemporary art. Galeria IBAC, Rio de Janeiro.
. Coleção Gilberto Chateaubriand, 60/70. Galeria de Arte do SESI, São 
Paulo.
. Quatro artistas na Documenta. Museu da República, Rio de Janeiro.
. Exposição Internacional de Gravuras. Curitiba.
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. Latin American artists of the twentieth century. The Museum of Modem Art, 
New York.
. Two works. John Gibson Gallery, New York.
. Klima Global Arte Amazonas. Staatliche Kunstalle, Bcrlin.
. Latinameri Kunst, im 20. Jahrhundert. Josef Hanbrich Kunstalle, Colônia, 
Alemanha.
. Out ofplace. Vancouver Art Gallery, Canadá.
. Gravuras. Espaço Namour, São Paulo.
. Poética. Gabinete de Arte Raquel Arnaud, São Paulo.
. O desenho moderno no Brasil / Coleção Gilberto Chateaubriand. Galeria do 
SESI, São Paulo.
. Brasil: Segni d'Arte Libri e video 1950-1993. Fondazione Scientifíca 
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Universidade de São Paulo.
. Arte erótica. Museu de Arte Moderna do Rio dc Janeiro.
. Um olhar sobre Joseph Beuys. Museu de Arte de Brasília.
. Emblemas do corpo. Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro.
. Brasil 100 anos de arte moderna. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 
Janeiro.
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. International Sculptors Meeting. Punta dei Este, Uruguai.
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. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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. A velocidade. Sala especial, XVII Bienal Internacional de São Paulo. 
. 3.000 m3. Galpão Rioarte, Rio de Janeiro.
. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
. Imaginar o presente. Gabinete de Arte Raquel Arnaud Babenco. 1997

. A série Veneza. XLVII Bienal dc Veneza / Artista representante do Brasil.
. Lugar para uma pedra mote. I Bienal de Artes Visuais do Mercosul, Porto Alegre. 
. Re-aligning Vision. El Museo dei Barrio, New York. Arkansas Art Center, Litle 
Rock, USA.
. 4 Artistsfrom South America. Christopher Grimes Gallery, Santa Monica 
CA/USA.
. A escultura brasileira - PerJH de uma identidade. Centro Cultural BID, 
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. Intervalo". Paço das Artes, São Paulo.
. Panorama de Arte Brasileira 1997. Museu de Arte Moderna de São Paulo. Museu 
de Arte Moderna de Recife.
. Novas aquisições 1997 - Coleção Gilberto Chateaubriand. Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro.
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Arte de Curitiba.
. Tridimensionalidade na arte brasileira do século XX. Instituto Cultural Itaú, São 
Paulo.
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. Cegueses. Museu D'Arte de Girona, Espanha.
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. Prêmio Johnnie Walker. Museu Nacional de Belas Artes.
. Amazônicas. Instituto Itaú Cultural, São Paulo.
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Ferraz. Museu de Arte de Ribeirão Preto, SP.
. Panorama de Arte Brasileira 1997. Museu de Arte Contemporânea de Nitrerói,
RJ. Museu de Arte Moderna da Bahia.
. Teoria dos valores. Museu de Arte Moderna de São Paulo.
. Re-aligning vision. Archer M. Huntington Art Gallery, Austin, TX, USA. Museo 
dc Bellas Artes, Caracas. Museo de Arte Contemporâneo, Monterrcy, México.
. Grabados brasilenos. Fundación Centro de Estudos Brasileiros, Buenos Aires.
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. Formas transitivas. Gabinete dc Arte Raquel Arnaud, São Paulo.
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. I Bienal de Havana.
. Abstracts altitudes". Center for Inter-American Relations, New York. Museum of 
Art/Rhode Island School of Design, Providence, Ri, USA.
. Arte brasileira atual: 1984. Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ.
. Tradição e ruptura. Museu de Arte de São Paulo.
. Coleção Gilberto Chateaubriand Retrato e auto-retrato da arte brasileira. Museu 
de Arte Moderna de São Paulo.

1985
. Panorama da arte atual brasileira - formas tridimensionais. Museu dc Arte 
Moderna de São Paulo.

1986
. A nova dimensão do objeto. Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 
São Paulo.
. Coleção Knijnik. Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
. Arte contemporânea brasileira / Coleção Deninson. Museu de Arte de São Paulo. 
. Arte Contemporânea Brasileira Tendências. Galeria Motessanti, Rio de Janeiro.
. Petite Galerie, Rio de Janeiro.
. 12 Anos. Galeria Luisa Strina, São Paulo.

1987
. Imaginários singulares. XIX. Bienal Internacional de São Paulo.
. Elementos de redução na arte brasileira. XIX Bienal Internacional de São Paulo. 
. Palavra imágica. Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.
. Modernidade. Art brésilien du 20ème siècle. Musée d'Art Modeme de la Ville de 
Paris.
. Works on paper. GDS Gallery, New York.
. Ao Colecionador. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
. Arte e palavra. Universidade Federal do Rio de Janeiro / Foram de Ciência e 
Cultura. 1994

. Mapping. The Museum of Modem Art, New York.

. Precisão. Centro Cultural Branco do Brasil, Rio de Janeiro.

. Brasil século XX. Fundação Bienal de São Paulo.
■ A arte com a palavra. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
. Weltanschaung. Gocthe Institute, Turim.
- Entretexto. Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ.
. Livro-objeto. A fronteira dos vazios. Centro Cultural Banco do Brasil, Rio

1988
. Modernidade. Arte brasileira do século XX. Museu dc Arte de São Paulo.
. Arte hoje 88/XIII Salão de Ribeirão Preto. Casa de Cultura, Ribeirão Preto, SP. 
. Papel no espaço. Galeria Aktuell, Rio de Janeiro.



. O moderno e o contemporâneo na arte brasileira. Museu de Arte de 
São Paulo.
. Teoria dos valores. Fundação Casa França-Brasil, Rio de Janeiro.
. A imagem do som de Caetano Veloso. Paço Imperial. Rio de Janeiro.
. Fronteiras. Instituto Cultural Itaú, São Paulo.
. Der Brasilianische Blick. Haus der Kulturen der Welt, Berlin. Ludwig 
Forum fiir Internationale Kunst, Aachcn. Kunstmuseum, Heidenhcim, 
Alemanha.
. Uma visão da arte contemporânea. Museu Nacional de Belas Artes, 
Rio de Janeiro.

Esculturas em espaços públicos
Open Air Sculptures

. "A Forma Cega", 1982.
Paseo de las Américas, Punta dei Este, Uruguai.

. "O Jardim Instantâneo", 1989. 
Parque do Carmo, São Paulo.
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. "Omkring", 1994. 
Leirfjord, Noruega.

1999
. Por que Duchamp? Paço das Artes, São Paulo.
. Amnésia. The Contemporary Arts Ccnter, Cincinnati, Ohio, USA. 
Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá.
. Aquisições recentes. Museu de Arte Moderna de São Paulo.
. Global conceptualism: points of origin 1950s - 1980s. Queens 
Museum of Art, New York. Walker Art Center, Minneapolis, USA.
. O objeto anos 60-90 cotidiano /arte. Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro. Instituto Itaú Cultural, São Paulo.
. Domesticpleasures. Galerie Lelong, New York.
. Ausência. Museu de Arte Moderna de São Paulo.
. Impressões contemporâneas. Paço Imperial, Rio de Janeiro.
. Waltercio Caldas, Cildo Meireles, Mira Scbendel. Tunga. Christopher 
Grimes Gallery, Santa Mônica, CA, USA.
. Mostra Rio Gravura. Paço Imperial, Rio de Janeiro.
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. "Espelho Sem Aço", 1997. 
Avenida Paulista, São Paulo.
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Parque de Esculturas. Museu de Arte Moderna da Bahia.
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. "Momento de Fronteira", 2000.
Município de Itapiranga, SC, fronteira do Brasil com Argentina.
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2000
. Técnica mista sobre papel. Galeria Thomas Cohn, São Paulo.
. Projeto de Aquisição e Coleção de Obras. Museu da Gravura Cidade 
de Curitiba.
. Novas Aquisições Coleção Gilberto Chateaubriand. Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro.
. Global conceptualism: points of origin I950s - / 9 8 Os. Miami Art 
Museum.
. Leituras construtivas. Gabinete de Arte Raquel Amaud, São Paulo.
. 8 artistas. Silvia Cintra Galeria de Arte, Rio de Janeiro.
. Entre a arte e o design. Museu de Arte Moderna de São Paulo.
. Icon + Grid + Void / Art ofthe Américas from The Chase Manhattan 
Collection. The American Society, New York.
. Arte Contemporânea/Mostra do Redescobrimento /Brasil 500 Anos. 
Fundação Bienal de São Paulo.
. Situações: arte brasileira anos 70. Casa França Brasil, Rio de 
Janeiro.
. Uma história da pele /XII Mostra da Gravura da Cidade de 
Curitiba. Museu da Gravura da Cidade de Curitiba.
. Ibeu: 60 anos de arte. Galeria Ibeu Copacabana, Rio de Janeiro.
. Século 20: Arte do Brasil. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.
. Outros 500. Highlights of Brazilian contemporary art in UECLAA. 
Albert Sloman Library, University of Essex, USA
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Vídeos

RIO BRANCO, Miguel, diretor. "Apaga-te Sésamo", 1986. Vídeo 
de 11 minutos produzido por Rioarte e Studioline, Rio de Janeiro.

TAPAJÓS, Ronaldo, diretor. "Software, uma escultura", 1989. 
Vídeo de 8 minutos, produzido por Jornal da Tarde e Q. Produções, 
São Paulo.

’ -

CALDAS, Waltercio, diretor. "Um Rio", 1996. Vídeo de 12 
minutos, realizado por Carlos Miziara c produzido por Finep, Rio 
de Janeiro.

Waltercio Caldas - 2001

Livro realizado pela editora 
Cosac e Naify, com texto de 
Paulo Sérgio Duarte sobre a 
obra do artista.
Tiragem de 3000 
exemplares.
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EXPOSIÇÃO LIVROS, DE WALTERCIO CALDAS

Projeto Fábio Luiz Borgatti Coutinho

Coordenação Ana BaZZO

Divulgação Núcleo de Comunicação

Montagem Núcleo de Exposição e Zomer Móveis S.A.

Textos Fábio Luiz Borgatti Coutinho, Marcelo Araújo, Sônia Salzstein, Adolfo 
Montejo Navas

Projeto Gráfico Alex Medeiros e Waltercio Caldas 
Assistente de Arte Gabriela Garcia

Revisão Ana Maria Brambilla, Christina Torres de Almeida,

Vera Regina Luz Grecco 
Fotolitos Start 
impressão Gráfica Pallotti 
Transporte Ouro e Prata 
Embalagem RÍO AtlantiS

Monitores Andréa Ortiz, Dione Campello Costa, Ednara Souza, Kelen Mokwa, Maria

Regina Marques Teixeira, Tânia Meurer Tipa

Museografia Waltercio Caldas, Fábio Luiz Borgatti Coutinho

Fotos Pedro Osvaldo Cruz, pág. 21,36, 53 a 59, 63 a 65. 69, 73 a 75, 79 a 83, 86 a 90 
Wilton Montenegro, pág. 12 a 16, 23 a 35, 38 a 50, 61,67, 71, 77, 84 e 85

Í/:

Os funcionários do MARGS estudam francês na Aliança Francesa, 
inglês e espanhol no Yazigi.

Os momentos festivos do MARGS são brindados com vinhos Miolo.
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