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Resumo 
 
Comunicação de cunho teórico sobre a exposição “Inferno Estético” de Maciej Babinski no 
Museu da República em Brasília no ano de 2010. O ensaio compõe-se de pequeno 
histórico da vida do artista e acadêmico polonês radicado no Brasil a várias décadas, e que 
atua fortemente nas artes visuais nos campos do desenho, da pintura e da gravura. A 
exposição aqui comentada gerou três produtos distintos que foram primeiro, a própria 
exposição; segundo, um livro de gravuras de mesmo nome; terceiro um DVD de cunho 
didático. O sucesso desta iniciativa, na execução destes três produtos em muito contribui 
para a construção de uma memória permanente por meio de publicações artesanais e 
digitais e justifica esse ensaio. Atualizando procedimentos e citando mestres da gravura 
como Piranesi, Babinski, nos mostra todo o vigor perene de sua obra. 
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Abstract 
 
Exhibits since 1980 in collective and individual in several Brazilian cities and abroad. Two 
awards at the National Hall of Anapolis, 90; an Honorable Mention in the National Hall of 
Aracaju in 1992. Master of Visual Arts; professor and doctoral candidate in Theory and 
History of Art Department of Visual Arts at the University of Brasilia from which all his artistic 
and academic training. Various publications in conferences of History and Visual Arts. 
Posfacio published in the book "The Endless Task of" Nelson Maravalhas Jr. in 2007. 
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Diálogo entre impressora e artista em Pirenópolis, Goiás, no ano de 

2010, depois de realizadas umas 20 cópias da edição de Inferno Estético...  

Artista: Cintia, já viu o Piranesi? 

Impressora: Ainda não Babinski, não olhei para a gravura. Estou 

preocupada com o aspecto técnico. 

Uns 20 minutos depois:  

Impressora: Agora eu vi... Incrível! E agora, não dá pra não ver 

mais... 
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Chegado ao Brasil, remanescente de uma migração começada ainda na infância, e 

que se inicia na Polônia da Segunda Guerra Mundial, Babinski se estabelece, 

depois de algumas andanças nas grandes capitais brasileiras, nas Minas Gerais. 

Ali, viveu seu percurso como acadêmico junto a Universidade de Uberlândia, após 

uma tentativa anterior e frustrada pelo momento político na Universidade de 

Brasília, mas que possibilitou por outro lado o seu retorno, após tantos anos de 

novo ao convívio na Universidade de Brasília, juntamente com o de alguns 

contemporâneos, onde permaneceu até 1991 desenvolvendo atividades de cunho 

artístico e acadêmico. Dedicado por anos a construção de uma obra artística que 

abrange diversas técnicas além da gravura como a pintura, o desenho e a aquarela, 

e que embora atenda a uma formação que passa pelos tempos modernistas para 

nosso deleite, é uma obra que responde por completo a grandes questões da 

atualidade. 

 

Figura 1: Inferno estético, água-forte. 22mm x 29,5mm, 2009. 

Fonte: BABINSKI, Maciej. Inferno Estético; gravuras. Brasília: s/Editora, 2010, pg. 127. 

Inferno Estético, a exposição que se encontrava no Museu da República, em julho 

de 2010, trouxe tudo àquilo que a tradição da gravura com esforço preservou e um 

tanto mais. O purismo da técnica, uma elegia à água-forte, não por virtuosismo, mas 
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por desejo de contemplar o público com o máximo de beleza e deleite que podem 

atingir a técnica e a poética atravessadas pelo refinamento técnico do tempo e da 

experiência do artista. Porque não? A discussão poética de um criador sempre 

inconformado, armado do rigor técnico que em mãos habilidosas tornou-se parte de 

uma poética que se constrói na ordem de questionamentos estéticos.  

O livro que acompanha a exposição, com uma belíssima sobrecapa prateada e 

vermelha, exibe vitorioso um letreiro em três línguas que nomeia a ele, o livro, e a 

exposição na metálica e vermelhíssima gravura denominada Inferno Estético. Lá 

dentro, o excelente texto de Pedro Alvim cita o grande mestre de Osvaldo Goeldi, 

Alfred Kubin, que como bem me esclareceu Babinski, escreveu a Goeldi as 

palavras: “fugir dos modismos e dos centros de desenvolvimento rápido”, prática 

seguida por muitos gravadores contemporâneos e que esclarece muitas das 

questões poéticas do artista relacionadas à gravura. O livro ainda conta com dois 

outros belos textos, um de cunho mais biográfico de Grace de Freitas, historiadora 

da arte, curadora e amiga. Complementa o grupo um terceiro texto, de Marcelo 

Corção sobre o artista e suas gravuras escrito nos anos sessenta. No mais, é raro 

encontrar uma exposição multimídia, que se tenha empenhado em gerar tantos 

produtos distintos, uma exposição de gravuras, um livro e um DVD, e que tenha 

obtido tanto sucesso na execução destes três. Um mérito ainda maior do que todos 

é o de construir uma memória permanente por meio das publicações gráficas e 

digitais. Num país onde as publicações artísticas se comparadas às publicações de 

outras áreas são bem escassas, esta iniciativa merece ser louvada. 

A começar pela grande coincidência climática da seca do mês de julho no cerrado e 

o doloroso acesso ao Museu da República por entre os gramados esturricados da 

Esplanada, o clima lá de dentro, de um calor psicologicamente denso, já nos atingia 

lá fora na presença do sol fervente e desidratado de uma das duas estações do 

clima semi-árido, aquela em que a umidade está ausente. Porém lá dentro, o 

inferno não era exatamente quente e literal de fogo ou de sol. Ele era um inferno 

mais intelectualizado, o inferno conotativo da privação perene: “deixai aqui todas as 

esperanças, ó vós que entrais” como já dizia Dante. Esta foi uma mostra da 

produção recente do artista, em sua maioria gravuras executadas entre 2006 e 

2010, expostas juntamente com algumas poucas dos anos sessenta e setenta e 

que nos permitem, por simples comparação, perceber que a obra em nada perdeu 
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de seu forte vigor; um mérito do artista. Outra agradável surpresa, que pode ser 

vista nas gravuras, é a presença do monograma MB. Mantendo uma belíssima 

tradição da gravura Babinski, ao estilo de Durer, grava nas matrizes a marca perene 

do autor. O monograma assim registrado na matriz impede que se perca a autoria 

da imagem, deste modo, toda a cópia já vem autenticada pelo autor; perfeccionismo 

de artista, preciosismo de gravador, ou apenas os procedimentos necessários ao 

ofício bem realizado 

A impecável curadoria de Grace de Freitas permitiu ao público apreciar também um 

pouco do trabalho pictórico do artista. Na entrada da galeria encontrava-se um 

painel cinza de seus dez metros de extensão onde o artista executou uma pintura 

que abordava o tema das gravuras da exposição.. 

 

Figura 2: Guerra I- água-forte. 11mmx14,5mm. 

Fonte: BABINSKI, Maciej. Inferno Estético; gravuras. Brasília: s/Editora, 2009, pg 105. 

 

Não fosse a minha lamentada ausência a abertura, eu poderia ter ouvido 

diretamente do artista, se assim é, que o mesmo havia se decepcionado um pouco 

com a pintura porque o fundo cinza, sobre o qual foi aplicada a tinta branca que 
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compõe o painel, não transmitia a mesma sensação de força que o contraste, em 

preto e branco das gravuras, lá dentro transmitia; assim me informou a monitora da 

exposição. Se assim é, ou não, não há novidade neste fato, nem se comete pecado 

algum, já que a gravura, e aí existe uma particularidade para as técnicas da gravura 

em metal, é mesmo a técnica partidária do inferno em termos de procedimentos e 

da hierarquia destes, particularmente quando é executada em contraste máximo de 

preto e branco e com muitas tonalidades de cinza. Isto é uma peculiaridade técnica 

que dá a gravura o poder que ela tem; porém a pintura que lá se encontrava, cinza 

sobre branco, ou não, em nada perdia para as vizinhas gravuras, visto ser outra 

linguagem, a da pintura, portanto a da cor, e porque nesse caso foi o talento do 

artista que executou tanto a uma, quanto a outra. A cena do menino com o carrinho 

e o avião que estava lá dentro na gravura Guerra I e também lá fora, pintada em 

branco sobre fundo cinza no painel da entrada, nos contava isso.  

De outra parte são necessários vários pares de olhos diferentes para ver os corpos, 

o sexo e as geringonças mecânicas que Inferno Estético insiste repetidamente em 

mostrar. Um olho no passado, o da tradição; outro no presente, o do paisagista em 

Várzea Alegre; e um terceiro nas memórias pessoais, de todos os tempos, um 

pouco nebulosas para nós, mas cuja força expressiva levou a criação destas 

imagens para as quais o artista, com certeza tem referências claras. Nesse 

ambiente complexo, paira flutuando entre arcos e colunas, a aparição 

fantasmagórica da arquitetura dos cárceres de Piranesi. E a beleza que se 

desprende dessas imagens aparentemente caóticas e delirantes, potencializa-se à 

medida que tentamos conhecê-las melhor.  Não existe uma literalidade nesta 

influência mostrada pelo artista. Na gravura título, por exemplo, os arcos dos 

cárceres manifestam-se como fantasmas de um passado no meio de uma grande 

festa que lembra as orgias alcoólicas pagãs. Mas é a perenidade de um sentimento 

muito essencial ao homem que assola o sentido poético que se manifesta nestas 

imagens. Essa mesma perenidade ora buscada, ora rejeitada é uma faca de dois 

gumes no livre-arbítrio do artista na construção de sua obra. Algumas técnicas, por 

característica de seus procedimentos, induzem a uma busca que necessariamente 

deve passar por um exercício mais rigoroso e apurado para o domínio destes 

mesmos procedimentos. Integrando-se a estética pessoal do artista, de onde retira 

sua potência poética; é fonte inesgotável do fazer artístico. Uma das grandes 
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virtudes da gravura como meio técnico é exigir mesmo esse exercício longo e 

penoso que não poupa esforços técnicos e poéticos ao artista, mas que pela 

qualidade única de sua matriz e de sua expressão, torna esse exercício totalmente 

recompensador.  

Não pode passar despercebido e o mínimo que podemos fazer é recomendar ao 

público o interessantíssimo DVD, dirigido por Marcelo Babinski, que era mostrado 

ininterruptamente na entrada da sala da exposição, o qual os expectadores podiam 

assistir confortavelmente instalados em três ou quatro grandes pufs colocados em 

frente à tela. Nele todo o processo técnico da execução da gravura é divertidamente 

mostrado pelo artista. 

 

Figura 3: Champanhe na piscina, água-forte, 10mm x 15mm. 

Fonte: BABINSKI, Maciej. Inferno Estético; gravuras. Brasília: s/Editora, 2009. pg 117 . 

 

Enfim, para quem busca momentos de deleite, uma passagem pelo Inferno Estético 

de Babinski pode contrariamente ao que o título sugere causar enormes momentos 

de prazer. Variações sobre um mesmo tema, o erotismo, podem ser vistas em 

quase todas as gravuras. O tratamento dado a essas imagens como, por exemplo, 
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em bibliofagia, o jardim das delícias e a belíssima champagne na piscina revela 

para nós, a preocupação do artista com uma potencialidade que é pertinente a 

natureza primordial do homem. A realidade da perenidade do sentimento de prazer 

que o sexo e o erotismo despertam na natureza humana é exaltada pela delicada 

forma com que as expressões dos personagens em cena são reveladas ao nos 

contemplarem de seu mundo fictício. A dificuldade de abordagem visual que tal 

temática suscita precisa ser encarada, sempre, com extrema seriedade. Por toda a 

sua existência o ser humano parece suscetível ao exercício da sexualidade; Este, 

se não é imprescindível a vida como o ar, a água e a comida, é imprescindível ao 

menos à psique como parte da possibilidade da plena satisfação existencial. A 

potência sexual tem se manifestado nas culturas em todos os tempos e das formas 

mais variadas, mas como sempre, essas temáticas de cunho mais controverso 

atraem poucos artistas à construção de uma obra. O perigo da confusão em que o 

tema pode incorrer como já foi dito, dificulta a sua abordagem e muitas vezes sua 

exposição pública. Porém, quando existe uma intenção genuína que se volta para 

questões que se insinuam e pedem uma discussão estética, porque são questões 

que ultrapassam as pessoas e os tempos, reincidindo de geração a geração, as 

barreiras que poderiam existir não chegam a ser levantadas. O erotismo tratado 

com naturalidade como um atributo que é comum a todos, pode até ser negado, 

mas dificilmente extinto. Ele tem um potencial de aceitação, ainda que com 

reservas, se tratado com naturalidade e seriedade. A beleza de Eros, não é o 

primeiro mérito que estas imagens possuem, mas sem dúvida por meio desta 

beleza podemos ver todas estas cenas de conflito universal por um viés mais 

suavizado. Um universo psíquico rico está desvelado nas tramas destas águas-

fortes. Elas enredam-se umas nas outras e formam um tecido firmemente 

construído entre a arquitetura piranesiana e uma psique contemporânea. A 

transcrição do universo para o preto e branco da gravura possibilita uma 

aproximação mais suave da realidade crua da existência. Ele difere do natural e das 

coisas vivas, como também da pintura, apresentando-se sempre como 

representação. Esse é um mérito técnico da gravura.  

O tema de que trata esta exposição que discute o erotismo e a sexualidade, a 

dicotomia homem-mulher, o eu, o passado histórico, a referência artística entre 

outros atributos de cunho humanista e cujos traços podem ser encontrados dentro 
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da modernidade sem dificuldade, constitui por assim dizer, o inferno de todos nós. 

Ao artista restou ainda a possibilidade estética e a exposição nos mostra que esse 

bem-afortunado exercício da estética dentro da gravura justifica plenamente a sua 

existência como técnica erudita na atualidade, como bem disse o professor e 

gravador Evandro Carlos Jardim. Embora paire a arquitetura fantasmagórica de 

Piranesi sobre as imagens, a exposição de Babinski Inferno Estético, não nos 

remete aos ambientes sombrios dos cárceres privados e prisões de pedra das 

gravuras de Piranesi, mas aos cárceres privados do ser humano; aquele privado 

que todos nós possuímos e conhecemos muito bem e que é um tema de cunho 

intimista que vem sendo tratado na gravura pelos artistas, já por diversas gerações. 

 

Figura 4: Funkaria, água-forte 

Fonte: BABINSKI, Maciej. Inferno Estético; gravuras. Brasília: s/Editora, 2010. pg.75 

Porém independentemente de todas estas questões mais e menos complexas, a 

exposição também tem um lado bem suave do qual se desprende uma beleza 

delicada que está ambientada no registro de um cotidiano das coisas que o artista 

viveu, vive e vê. Aparecem sempre o homem, a mulher, os animais, a paisagem, a 

realidade presente do ambiente da várzea alegre; uma visão humanista da 

realidade, que toma o homem por medida, contrapondo-se a uma visão urbana, 

mecânica e tecnicista, mostrada em outras gravuras como em Funkaria, por 
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exemplo, que parece mais ser um produto dos grandes centros urbanos, do que de 

Várzea Alegre no Ceará. Este é um universo cativante, e que possui tal força que 

nos leva insistentemente a querer explicar tudo aquilo que vemos. Mas por mais 

que como teóricos nos dediquemos arduamente a tal tarefa sempre, o melhor, será 

viver in loco esta experiência. A intermediação entre obra e expectador por mais 

que possa ser explicada, nunca há de substituir o deleite estético que é causado 

pela visão da obra ela mesma. Esta é também a razão de sua existência e foi a ela 

que o artista entregou todo o seu vigor, por isso, a grande glória é a visão destas 

coisas e não a explicação. Julho de 2010, ave caríssimos. 
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