
A arte só existe quando a vida não está perfeita
(Versão integral de entrevista concedida por Cildo Meireles a Newton Goto,  em 01/Agosto/2000, 
publicada originalmente na versão online do jornal Gazeta do Povo, Curitiba, 13/Agosto/2000, 
como complemento do artigo Mistérios de um lugar-comum)

NG - Considerando a capacidade de digerir idéias e transformá-las em novas propostas - uma 
Antropofagia - quais alguns artistas que poderiam servir de alimento para um canibalismo em sua 
obra?

CM - Difícil dizer isso, porque não existe nenhum tipo de lógica... Existe às vezes a predominância 
de uma relação com um ou outro artista. No meu caso mudou muito ao longo da vida, já passou por 
muitos artistas, é claro que alguns são proximidades mais constantes. O Marcel Duchamp é um 
deles. Eu gosto muito do Manzoni, do Goya, do El Greco. No Brasil, Goeldi, Aleijadinho. Entre os 
mais recentes tem alguns também, o próprio Hélio Oiticica, a Lygia Clark. O Artur Bispo do 
Rosário. Dependendo do momento você se aproxima mais de um ou de outro. 

NG - No livro mais recente sobre sua obra há um capítulo dedicado a Jorge Luis Borges...

CM - O livro é da Phaidon Press, de uma coleção que eles vem fazendo há alguns anos. É o catálogo 
da exposioção também. Todos os livros da coleção têm uma parte que é  a escolha do artista. Sempre 
artistas indicando um texto que seja importante, de alguém da área de arte ou não, cada um com 
diferentes origens, literatura, história da arte, crítica, enfim... No meu caso decidi escolher o Borges 
porque é um artista que em alguns momentos tem trabalhos com afinidade com os meus, mantendo 
uma relação de identidade.

NG - Inclusive você associou o texto A Vereda dos Caminhos que se Bifurcam ao trabalho Através...

CM - Menos ao Através e mais ao Malhas da Liberdade na verdade, embora tenha sido ilustrado 
pelo Através. Mas isso são mistérios editoriais, curatoriais. Essa associação já havia sido feita no 
catálogo da Bélgica. Mas o Malhas da Liberdade é uma estrutura espacial, que eu fiz até agora em 
três versões e ele é completamente independente do Através e vice-versa, tem muito mais a ver com 
meu raciocínio que com algum trabalho. Mais a ver com maneiras de processar coisas.

NG - Li uma entrevista sua na qual você manifestou um desejo pela confecção de obras complexas, 
sintéticas e associadas a códigos amplamente compartilhados pela sociedade. Por outro lado existem 
outros artistas e outras propostas que enveredam pela especificidade de linguagem e pela arte como 
fruto de códigos herméticos, exigindo do público uma certa iniciação dentro da história da arte para 
se poder apreciar uma obra. Como você vê essa relação entre arte e cultura?

CM - Endosso inteiramente o que falei sobre o assunto. Me interessa exatamente isso: formular 
questões o mais profundamente possível, numa maior horizontalidade possível, mais 
abrangentemente possível. Quer dizer, resolvidas de uma maneira sintética, mas ao mesmo tempo 
trabalhando com esses códigos de acesso os mais amplos possíveis. Compreendo também uma 
posição contrária a essa, mas não endosso. Não tenho muito o que pensar sobre isso porque é uma 
escolha já feita.

NG - O trabalho Pintura nº 1 transita por algumas questões conceituais e de certa forma até 
herméticas da pintura. Porém, idéias sobre a superfície da pintura, o limite do suporte e o ponto de 
vista do espectador em relação à obra, por exemplo, acabam todas sendo detonadas como questões 
restritas à bidimensionalidade. Pintura nº 1 manipula aspectos conceituais da pintura, deslocando-os 
de sua tradição histórica, não?
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CM - Acho que é uma história muito longa que compreendi, embora conhecesse assim de 
documentação fotográfica e tal, quando vi a primeira vez a recriação dos dois Prouns, de  Lissitzky, 
um de 23 e outro de 25, no Museu de Arte Moderna de Paris. Eram projetos onde o que estava na 
parede era parte do espaço, não uma coisa colocada ali na parede. Na verdade é um embrião de todo 
um procedimento de toda uma série de obras construtivistas, inclusive concretistas e sobretudo 
neoconcretistas. Porque acho que de uma certa forma o neoconcretismo expandiu o campo sensorial 
disso. Ali era uma coisa ainda limitada ao olhar, embora as próprias paredes fizessem parte, fossem 
parte constitutivas do trabalho, eram instalações na verdade. Ambientes. Os quadros eram relevos da 
parede. Tinha uma preocupação com a totalidade do espaço, não apenas com o que estava colocado 
em algum lugar. Pois bem, Pintura nº 1, trabalho de meados dos anos 90, montado agora no começo 
do ano, primeiro aqui no Rio, nas Cavalariças (a idéia era ser a mostra inicial, junto com Alfredo 
Fontes e Luiz Alfonsus, de um espaço de exposição da Escola de Artes Visuais do Parque Lage), e 
depois em São Paulo, é de certa maneira muito próximo do Cinza. Ambas lidam com questões de 
imagem e fundo e de certa maneira envolvem discussões sobre pintura. Assim, no Cinza a imagem 
na verdade era a ausência do material do qual era feito o trabalho. Tanto no caso do giz como no do 
carvão. A maneira de usar os materiais que eram materiais tradicionalmente ligados à história 
pictórica, pictural, e a maneira de aplicar, num sistema que remetia à rua ou a rabiscos de muro, no 
caso do carvão, com essa idéia de liberdade e tal. O giz aplicado de forma sistemática relacionava-se 
à questão da academia. Fazia também referência muito direta, sobretudo quando mostrei pela 
primeira vez, à questão do boom da pintura; e todo esse material era aplicado sobre tela. E Pintura 
nº 1 examina exatamente isso: é como se um componente gráfico assumisse uma plasticidade e a 
plasticidade em si partisse para uma outra direção. De alguma maneira, depois de feito acho que tem 
a ver com o Para Ser Curvada Com os Olhos, fiquei pensando que poderia ter botado como título 
Para Ser Curvada Com os Olhos 2.

NG - O Cinza também se forma na mente assim como a curvatura da segunda barra de ferro em 
Para Ser Curvada com os Olhos...  

CM - Exatamente. É um trabalho sobre uma fronteira, sobre essa dissolução na fronteira. A fronteira 
como zona de dissolução de poderes.

NG - Falando então de outros poderes... Recentemente a  Fundação Bienal de São Paulo envolveu-
se em diversos conflitos internos que acabaram questionando a própria estrutura de um evento desse 
porte e modelo. Como você vê essa relação entre arte e poder? 

CM - Acho que a arte, como a cultura em geral, nunca esteve abaixo dessa discussão. Em alguns 
momentos até ela pode assumir uma posição bem central. Passando por todo o sistema de mecenato, 
pelo próprio aparecimento do mercado... A gente não esquece que esses projetos culturais 
envolvendo arte, projetos de poder, de governo, eles sempre existiram. No próprio Estados Unidos 
isso é uma coisa bem nítida. Houve uma tentativa de colocar a produção norte-americana como um 
referente  de arte de qualidade para o mundo num primeiro momento logo após a Primeira Guerra 
Mundial. Isso com uma série de artistas que eu acho fantásticos, como Hopper, Georgia O’Keeffe, 
Demuth, Feininger, Ben Shahn. Não conseguiram. Depois da Segunda Guerra, outra investida forte 
com os artistas da action paint, artistas fabulosos como De Kooning, Pollock, Gorky. Finalmente 
essa questão só foi decidida em termos de poder, de posicionamento hegemônico, de controle de 
negócios, do que se via, de como se via, como se vendia e por quanto. Tudo, não sem muita 
surpresa, foi se situar onde estava Wall Street mesmo, se deslocou da Europa, da França, para Nova 
York. A primeira capital política do país tornou-se também a capital mundial das artes. Éuma 
questão que perpassa a própria idéia de obra, a questão do poder, de estética, de cultura e poder.

NG - Continuando na relação entre arte e poder... Exposto na Mostra do Redescobrimento, o 
trabalho Strictu fala sobre controle, e a mim pareceu até  permear idéias de conflito entre arte e 
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mídia.

CM - Ele não está exposto adequadamente. As pessoas não podem usar algemas. Porque aquele 
trabalho só existe se as pessoas usarem algemas e fizerem aquele percurso. Acho que a Mostra do 
Redescobrimento está sem condições de mostrar o trabalho corretamente. Até já deixei recado para 
retirar aquele trabalho caso continue assim. Porque ali ficou uma coisa meramente visual, uma 
escultura. Acho que ele só se realiza enquanto peça na medida em que você possa experimentar essa 
situação de perda de controle de tempo e de espaço, mesmo que seja momentaneamente. E eles 
ainda ficam querendo fazer itinerância! São uns brincalhões!

NG - Mas considerando então possíveis condições ideais para o trabalho, a relação conflituosa entre 
arte e mídia...

CM - Isso às vezes não acontece. Muitos artistas se utilizam até da própria mídia como uma forma 
para dar existência a seus trabalhos, como os dadaístas do começo do século. Strictu tem a ver com 
autoritarismo, em suas diversas formas. Queremos roubar seu tempo, queremos roubar seu espaço, 
queremos roubar sua mente, são frases relacionadas à Ku Klux Klan. Tem a ver também com o 
próprio sistema de arte, com os produtores, curadores e artistas quando agem autoritariamente.

NG - O Glauber Rocha dizia que um sucesso de público que a indústria lhe oferece não é um real 
sucesso artístico. Como você vê essas questões de sucesso comercial, sucesso de público e sucesso 
artístico?

CM - Acho que não se pode usar a mesma frase para as artes plásticas porque quando Glauber 
estava falando disso ele seguramente se referia à bilheteria. E em artes plásticas a distinção é entre 
público e mercado. Público é aquele para quem são feitas as coisas, no fundo a coisa mais 
importante de todo o trabalho. Mas isso é uma coisa muito ampla. O mercado é aquela parcela do 
público com interesse e poder aquisitivo, é algo mais limitado. Eu acho que o sucesso de público em 
artes plásticas seria uma maravilha e esse sucesso nem sempre está associado a um sucesso de 
mercado. Ao passo que no cinema você dificilmente vá dissociar uma coisa da outra. Se você fala 
em público, fala em público pagante. Ë um pouco a questão do futebol também. De repente muito 
mais gente gostaria de estar naquela partida de futebol do que os que estão lá. A platéia potencial do 
espetáculo futebol - público - é muito maior do que o público pagante. Entendo o sentido que ele 
utilizou no cinema, que agente não pode esquecer que é uma indústria antes de mais nada. E que tem 
que se resolver por si mesma, pela bilheteria. O sucesso artístico depende exatamente dessa 
integridade, ou seja, você dividir o que você espera pelo que você consegue. Essa coisa una. É o 
tanto de expectativa artística que você deposita num objeto, que no final aquele objeto te dê 
exatamente isso. E essa é uma questão do realizador mesmo. Às vezes você está dando um 
centésimo do que pretendia e é  um sucesso de público, e é na verdade o que mais acontece. Acho 
que esses embates entre o criador e a obra são mais ou menos iguais no caso do cinema, da música, 
literatura, artes plásticas... e isso também independe do sucesso de público. Nem sempre os artistas 
de quem eu mais gosto são os que tem mais público.

NG - Como você pensa o outro na construção de suas obras?

CM - É muito estranho... Por um lado, inconscientemente, você está fazendo uma coisa para o outro, 
é isto que justifica, quer dizer, é a única coisa que prestaria uma função ao objeto de arte, fazer para 
o outro, essa coisa anônima e sem face, o público, uma coisa abstrata e muito grande. Ë claro que, 
por outro lado, tem um componente que faz você continuar indo naqueles momentos que você não 
tem apoio, que você se sente muito só, que é a maioria das vezes. Aquela coisa que está cutucando, 
vai, fecha, é você com aquilo. Tem um momento que você consegue fazer porque só você acredita 
naquilo que está fazendo e ninguém mais. Portanto essa coisa de profunda solidão, de desengano 
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total. Você faz porque tem que fazer. E aí já não depende mais de nada, de público, de mercado. 
Você não está fazendo porque vai vender ou porque as pessoas vão curtir, vão entender ou 
compreender. Você faz porque tem que fazer por alguma razão. O único avalista naquele momento é 
você mesmo. Se não houver essa situação você não faz a maioria das coisas.

NG – Falando em solidão...Quando  presenciei o trabalho Volátil tive uma sensação forte de algo 
relacionado à solidão. Você pensou  despertar um sentimento de solidão no público?

CM - Ë, também... Mas ali (no MAM –SP) tem peças como Fontes... Na verdade eu penso em 
coisas muito abstratas. É claro que ela é sobre espaço e tempo, esta coisa mais imediata. Tanto é que 
foi um projeto que quando encontrei Guy Brett, a primeira vez que a gente se conheceu, trocou uma 
idéia, na Documenta, ele estava obcecado pelo conceito de displacement, que é uma divisão de 
espaço percorrido por tempo, quer dizer, um deslocamento. O deslocamento você mede com essas 
duas coisas, com o relógio e com o metro. A peça é anterior a essa conversa, tanto é que eu havia 
levado um estojo com pedacinhos de cada régua, de cada modelo, dos relógios e blá, blá, blá. A peça 
era sobretudo sobre talvez o mais abstrato dos conceitos que é o conceito de número, abstrato por 
definição mesmo. É um código tão longe do real e ao mesmo tempo tão utilizável, tão próximo, mas 
numa direção tão outra. É um trabalho que tenta materializar essa coisa tão abstrata. Mas sobretudo 
que ao fazer, quando ela estava pronta, ao experimentar pela primeira vez, eu sozinho, eu entrei... é, 
acho que cada peça dessas tem de ser experimentada sozinho, para ganhar a situação dela. Claro que 
a inauguração é um caso atípico... muita gente... estar ali contra o relógio. Não é a situação ideal. 
Cada vez que eu imagino uma peça daquelas é para você manter uma relação individual, solitária e 
intransferível. O que ficou muito gritante nessa peça Fontes, quando da primeira vez que a 
experimentei, só e tal, foi exatamente o que ela possibilitou de solidão, ela que começou como uma 
peça tipo instrumento de mensuração, uma idéia de tornar concreto uma idéia tão abstrata. No final 
ela acabou falando muito. Não por acaso essa peça, se você puder olhar por cima, você vê uma 
espiral dupla, e se olhar de lado, vê o perfil da Via Láctea. O que me espantou muito foi isso... 
Quando eu vi tinha até outra pessoa, ela estava muito perto, mas ao mesmo tempo havia uma 
barreira de metros entre um e outro. E aí eu fiquei pensando nessa coisa da individuação, o 
indivíduo isolado mesmo de qualquer contato que não seja ele mesmo.

NG - Em relação ao início da sua trajetória, em meados da década de 60, até hoje, o que mudou e o 
que continua em você enquanto artista? 

CM - Estou assim... várias décadas mais velho (risos). Na verdade, substancialmente, embora 
tenham mudado muitas coisas, eu pelo menos não percebo, não sinto nenhuma descontinuidade. 
Acho que você vai ficando mais denso. E ainda bem que a memória falha, que aí ajuda a não ficar 
denso demais. Na verdade é que você vai se transformando com o próprio trabalho também. Ë claro, 
isso, no fundo, essa coisa alquímica, está na base do processo todo. Ë impossível você manter uma 
relação de honestidade com o trabalho e não ser afetado também. Aliás essa é a relação, essa 
situação bionívoca. Ë evidente, dentro de um aspecto histórico,  que você vai ficando mais 
experiente, mesmo por repetição, mesmo que você não queira ou não esteja interessado você acaba 
tendo que aprender certas verdades dentro de processos de arte. Eu costumo dizer, por exemplo, que 
depois de 4 ou 5 anos, qualquer artista está apto a escolher o que ele quer fazer ali dentro: prestígio, 
dinheiro, satisfazer o ego. Ë claro que tudo está envolvido sempre, o tempo inteiro. Mas você vai 
ganhando poder de decisão sobre isso, do ponto de vista humano. E isso é algo legal. Poder conviver 
com esse tipo de observação. Poder pretender que pelo menos aquilo que você está fazendo possa 
estar afetando para melhor tanto o público quanto você mesmo. Mas é claro que isso é apenas uma 
idéia...

NG - E uma idéia bem legal... Cildo, alguns comentários sobre o Brasil...
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CM - Difícil... O problema do Brasil é que agente não resolveu uma questão que a maioria dos 
países resolveu há muito tempo atrás, ou por ausência de território ou por terem se antecipado 
mesmo. A questão da terra. Quando penso o Brasil, penso a partir de um artigo que li há muito 
tempo atrás comentando uma análise comparativa do senso demográfico de 80 com uma projeção de 
90. O Brasil tinha em 1950 50 milhões de habitantes, dos quais 30% nas cidades - pequenas, médias 
e grandes - e 70% no campo. Em 80 esta proporção já estava invertida e em 90, 85% nas cidades e 
15% no campo. Quer dizer, e a lavoura no Brasil não se mecanizou tanto. E isso explica desde a 
comida muito cara até desemprego, colapso no sistema educacional, sistema de saúde, criança na 
rua, violência. E essa questão passa pela distribuição de terra no Brasil, que é uma extensão da 
distribuição de renda. Distribuição de renda e reforma agrária. Coisa que os E.U.A fizeram no 
século XIX. Enquanto a gente tiver latifúndios ou grandes depositários as pessoas com muito 
dinheiro ficam presas. Ë um pouco a questão do gueto, do Sal Sem Carne. As pessoas com muito 
dinheiro e presas nas grades de casa, criando um inferno mesmo. E aí nem se esboça uma idéia de 
Nação porque haverá um fosso entre uma classe social e o resto majoritário. Falo fosso para não 
falar em barril de pólvora, claro.

NG - E sobre o fazer artístico e a arte.

CM - Isso para mim sempre foi problemático por várias razões. Acho que tem um momento que é 
interessante que é a idéia do trabalho quando ela aparece fugazmente, brevissimamente, 
indefinidamente. Depois tem toda aquela parte que é tomar nota daquilo, tentar detalhar, 
materializar. Depois mostrar, discutir, vender. Aí são outras atividades que embora eu as faça, não 
me interesso tanto. O ideal seria viver só daqueles relâmpagos. Eu não me considero um artista 
lúdico, nem mesmo quando só fazia desenho. Tinha menos distanciamento para cálculo, para ver a 
coisa sempre friamente, de fora o tempo todo. Por outro lado eu não posso talvez lembrar na minha 
vida de nenhum dia em que eu não tenha pensado em qualquer coisa relacionada a arte, mesmo nos 
momentos que estava mais longe. Sempre alguma coisa ligada ao que a gente vagamente poderia 
chamar de arte esteve atravessando o campo mental. De maneira que arte como extensão da vida, 
que para vários artistas é essa coisa essencial. Acho também que a arte só existe quando a vida não 
está perfeita. É claro que haverá um momento em que ela se tornará além de inútil, completamente 
desnecessária. Quando a estética se transforma em ética, quando o fazer ou o viver ou o proceder 
social já está traindo essa idéia que a gente busca como arte. Embora seja algo que são fragmentos 
ínfimos ao longo do dia, da vida, é uma coisa quase que onipresente. Embora eu não tenha essa 
relação lúdica com a arte.
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