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A POÉTICA DE CALDAS E SUA FUNÇÃO FABULADORA 
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Resumo 
 
Este texto trata da poética de Caldas, que expõe de modo singular a própria verdade do 
circuito ideológico da arte. Sua produção, tida como hermética para o público em geral, 
revela a radicalidade de um jogo confuso e ilusório que caracteriza a arte contemporânea. 
Seu jogo poético é corrosivo, pois por vezes está carregado de ironia. Ele engendra assim 
um sistema de objetos de sentido instável, mas que nos traz questões concernentes à 
recepção das obras e dos valores da tradição, notadamente ao assimilar referências de 
artistas consagrados da história da arte. Caldas explora a via da experiência dando 
importância também à fisicalidade dos elementos plásticos, mas enfim o que tentamos 
demonstrar neste texto é que toda a aura em torno da obra faz parte uma função fabuladora, 
que leva o espectador, ao fruir suas obras, a reverter o olhar para seu sistema constitutivo.   
 
Palavras-chave: Arte Contemporânea, Waltércio Caldas, Fabulação 
 
 
Abstract 
 
This article deals with the poetic production of Caldas that exposes, in a unique way, the real 
ideological art circuit. His artistic conception, taken as difficult for the general public, reveals 
the radical nature of an elusive and confusing game proper of the contemporary art. His 
poetic game is corrosive, as is sometimes fraught with irony. So he engenders an unstable 
sense objects system that brings questions concerning the reception of works and values of 
tradition, especially when he absorbs productively references of established artists from art 
history. Caldas explores the way of experience and also give importance to the physicality of 
plastic elements, but ultimately what we tried to demonstrate in this paper is that the whole 
aura surrounding the work is part of a fable function that takes the viewer the reverse look for 
its constitutive system. 
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A produção de Waltércio Caldas é enigmática, carregada de ironia, no entanto 

ele não deixa de flertar com o belo e o próprio convencionalismo de uma arte 

caracteristicamente tradicional. Sua intervenção no circuito da arte contemporânea é 

calculada, evidenciando o universo de seus valores, revertendo assim o olhar para 

seu sistema constitutivo. Em seus arquivos de criação encontramos, embora 

carregada de dúvidas, a própria arte. Em certa medida, talvez possamos qualificar a 

fabulação criada por Caldas de produção de verdade, pois seu sistema de objetos 

está muito à mostra, de modo transparente, para uma verificação analítica. As 
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proposições do artista vão revelar justamente a estrutura interna do jogo em que 

atua, ou seja, do próprio circuito ideológico da arte. 

O complexo jogo da arte contemporânea traz em si uma problemática 

relativização dos valores, que torna a situação bastante confusa. Caldas, na 

constituição de sua poética, certamente usufrui de tudo isso, já que 

caracteristicamente a arte contemporânea é pautada pela dúvida, pois gera um 

sistema de objetos de sentido instável. As proposições plásticas de Caldas nos 

inserem nesse jogo sofisticado, pois a condução estética no caso causa, por vezes, 

estranheza e perplexidade. Ao experienciar suas obras o espectador é lançado num 

jogo subtrativo de signos ou mesmo numa saturação luminosa de formas 

monolíticas, de mecanismos de reflexos, na transparência como um dado material 

do trabalho. Por vezes o artista apenas excita a condução estética sem nos garantir 

acesso à arte, numa transparência lógica que decepciona. A função fabuladora de 

sua poética acaba por nos mostrar a própria verdade da arte contemporânea. 

No universo da arte contemporânea a relativização dos valores de uma 

sociedade que se torna cada vez mais plural acaba por minar o próprio sistema de 

sua produção. A pressão pela horizontalização dos valores entre as diversas 

culturas e também entre as classes sociais impõe dificuldades ao julgamento da 

arte. O quadro se torna assim bastante confuso, com conflitos acirrados de 

argumentação, seja quanto à natureza e mesmo quanto ao sentido da arte. Nem 

mesmo os críticos especializados e teóricos da área minimamente se entendem em 

relação à questão. A arte contemporânea é tida como hermética, incompreensível ao 

olhar do público em geral. Por este motivo, ela é muito criticada e de modo bastante 

veemente. Os agentes pró-arte contemporânea são então acusados de dar valor a 

uma produção sem sentido e a todo um estado de nulidade. 

O modo como julgamos a arte atual ainda tem como base o aparato crítico 

moderno. Contudo, questões advindas de outros campos do saber, notadamente 

questões sociológicas e antropológicas é que vão fazer abalar nossos conceitos 

sobre arte, conceitos estes que foram fundamentados historicamente. A pesquisa 

plástica tinha antes como objetivo descobrir qual a sua essência, ou seja, 

tradicionalmente versava sobre a verdade do trabalho em arte. No entanto, no 
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universo multicultural contemporâneo a questão está no modo de funcionamento do 

próprio sistema, no trabalho de identificação da condição usual da arte. 

Este debate traz então questões políticas de difícil discussão, revelando a 

radicalidade de um jogo confuso e mesmo ilusório, problematizando a própria 

estrutura do sistema de arte. Em verdade existe sim uma pressão por parte de 

determinados grupos para que se aceite a idéia de multiculturalismo e a noção de 

democracia cultural. A tendência dessas diretrizes é interdisciplinar e segue uma 

premissa do pensador Levi-Strauss que diz que o indivíduo vai mostrar sua 

verdadeira natureza dentro de sua cultura de origem. Desenha-se assim um 

horizonte pluralista no qual não há diferença de valor entre uma cultura e outra. A 

tradicional noção universalista de uma realidade única se vê comprometida pelo 

relativismo cultural, pois se enfatiza a co-existência, com suas especificidades 

próprias, de diversas culturas e nenhuma superior às demais. Põe-se assim em 

xeque, por exemplo, o valor superior da cultura européia e particularmente daquilo 

que chamamos “grande arte”. A dúvida recai então quanto às normas universais 

para o julgamento valorativo da produção artística, uma vez que os objetos de uma 

tal cultura devem ser analisados e vistos em relação à sua função original, ou seja, 

no universo simbólico específico desta cultura. 

Para os detratores da arte contemporânea o instrumental avaliativo que 

constituiu historicamente a “grande arte” é próprio de uma “elite cultural” e ele não 

teria mais sentido numa sociedade pluralista. Não haveria, portanto, razão de 

investimentos dos governos visando uma disseminação da cultura entre as massas. 

Por que então continuar a alimentar uma farsa se a arte contemporânea não pode 

ser compreendida pelos outros grupos sociais e etnias? Para boa parte dos críticos 

seus defensores estariam na verdade prestando culto a uma espécie de religião, a 

uma religião da arte. As críticas principais são feitas aos novos produtores de ready-

made, à arte conceitual, à pintura monocromática, à performance e à arte relacional. 

Enfim, o que dizem é que qualquer coisa pode ser considerada como arte e não há 

sentido algum nas práticas e proposições contemporâneas. As ações 

governamentais seriam então incongruentes, pois o esforço estaria em manter o 

mito da arte como algo sagrado. Alimentar o status da “grande arte” é, portanto, 

produção de crença e isto não estaria de acordo com uma democracia cultural. 
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A obra de Waltércio Caldas se inscreve de modo exemplar nessa fabulação 

virulenta produzida pelos críticos da arte contemporânea. Ela é gerada a partir de 

uma inteligente tentativa de atualizar o estatuto daquilo que chamamos de arte. 

Embora formule um jogo poético corrosivo, Caldas não procura dissolver o conceito 

de arte, destituí-lo, mesmo quando trafega de maneira mais intensa em seus limites. 

De todo modo, recebe sim o rótulo de hermético, uma vez que se filia à tradição 

crítica duchampiana. Uma obra modelar do artista nessa linha é Garrafas com rolha 

de 1975. Ao experiênciá-la, parece que estamos diante de uma paisagem clássica. 

No cenário de arte que produz, constituído de duas garrafas com rolhas que 

sustentam entre elas uma terceira em equilíbrio, a luz e o fundo branco do espaço 

também se incluem. A atmosfera dessa experiência é contemplativa, relacionada à 

idéia do belo, favorecida pelo aspecto marmóreo e polido das garrafas. A luz parece 

dominar o espaço e o que faz revelar são formas claras e absolutas. A operação 

fruitiva nos possibilita uma visão plena, mas quem sabe, de um falso enigma. Talvez 

a manobra do artista seja de pura ironia, de incitar um esforço intelectivo para 

qualificar como arte uma proposição cujo tema é o artifício de um equilíbrio precário. 

Os primeiros trabalhos de Caldas datam de 1967, mas não há uma mudança 

brusca em sua carreira. Sua poética parece se redefinir continuamente com a 

incorporação de novos elementos e sua ação não traz apelo ao grande público, pois 

talvez seja endereçada a cada indivíduo em particular. Neste seu momento inicial 

sua produção constitui-se notadamente de enigmas estéreis, sem mensagens 

evidentes, mantendo sempre um ar de neutralidade. A intervenção que realiza é 

pontual, já que não tem a intenção de destituir o sistema ideológico da arte como era 

o caso de Marcel Duchamp. Com seus truques e manobras conceituais ele age no 

interior do circuito e em sua rede comunicacional e procura levar o espectador a 

refletir sobre o próprio estatuto da arte. 

A peça Anti-sonhos de 1975 é representativa deste primeiro momento do 

artista. Ela faz parte de uma mesma família de obras como Condutores de 

percepção de 1969, Centro de razão primitiva e As sete estrelas do silêncio, ambas 

de 1970 e O louco de 1971. Essas peças todas foram bem confeccionadas na forma 

de caixas e revestidas em veludo, possuindo assim uma solução formal comum. A 

proposição Anti-sonhos, especificamente, nos leva a refletir sobre a ilusão e até 



3000 

 

mesmo sobre toda a potência do falso que permeia a arte contemporânea. Em sua 

fabulação inventiva Caldas criou um instrumental para prover o espectador de 

recursos de visão. Na caixa temos duas lupas de dimensões e forças aproximativas 

diferenciadas. O espectador pode então certificar-se das coisas e da arte que vê no 

mundo de modo mais preciso. Embora as lentes nos possibilitem uma análise mais 

criteriosa, constata-se que o universo da arte seja carregado de ilusão, de uma 

atmosfera densa. A condução estética tem aqui uma dinâmica reflexiva, mas o 

acesso ao sentido da obra é carregado de dúvidas e talvez seja inútil procurá-lo, 

pois se percebe enfim que o jogo da arte é confuso, pautado pelo engano. Nesse 

leve ataque pontual Caldas parece frustrar aquele sentimento tradicional de 

veneração que o espectador comum ainda traz. Anti-sonhos não nos deixa a 

possibilidade do devaneio, nos entrega a uma análise pelo pensamento, embora de 

sentido vago. 

Desde essa fase inicial a produção de Caldas se nutre de referências 

importantes da história da arte. Falamos anteriormente de Marcel Duchamp, mas 

são recorrentes as menções ao trabalho de Brancusi e Velázquez, dentre outros. Na 

Série Veneza, por exemplo, ele inclui pequenas placas em acrílico com nomes de 

artistas consagrados. A questão no caso é se há uma assimilação produtiva, em 

termos plásticos melhor dizendo, em relação a essas referências. Numa entrevista 

ele diz que trabalha a história da arte como um dado material1. Ao dizer isto parece 

eliminar o enigma que essas placas dão à obra, pois valem apenas pelo nome. O 

que se evidencia então é o peso de sua fisicalidade e não a referência plástica. 

Sempre fica, no entanto, a dúvida se essas placas são descartáveis, embora 

possuem certamente uma forte força simbólica. Ao articular essa referência duvidosa 

no trabalho Caldas causa um efeito corrosivo para a recepção da obra. Muitos 

espectadores reagem enfim com ceticismo. 

Embora o jogo poético de Caldas seja carregado dessas ambigüidades 

concernentes ao seu estatuto enquanto arte as questões referentes à qualidade 

plástica de sua produção são também importantes. A referência à Brancusi é vital 

nesse sentido. O escultor romeno tem como diretriz de sua poética a busca por uma 

forma permanente, ideal. Em seu contato com a natureza visa àquilo que seja 

essencial, sempre atento ao material que utiliza. A concepção da forma em suas 
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peças pode assim ser determinada pela propriedade estrutural do elemento 

utilizado. Na obra Ambos de 1989 Caldas faz figurar certa idealidade tão 

característica de Brancusi, assim como a atenção à integridade e polimento dos 

materiais. O escultor moderno tratava de polir as superfícies de suas peças de modo 

a deixá-las transluzentes e prontas para refletirem o ambiente ao redor. Desta feita 

repelia a especulação da estrutura interna das peças.  Caldas estabelece na obra 

Ambos uma relação entre dois objetos de madeira desenhados com formas 

elegantes numa disposição espacial paralela na qual a direção longitudinal das 

fibras de madeira também se destaca. Certamente se expostos de modo isolado 

eles não teriam o mesmo significado. A questão principal da obra talvez seja a 

relação de interseção de formas e materiais semelhantes, sem o comprometimento 

de sua integridade essencial. 

 A peça Granite sculpture também nos traz as lições essenciais de Brancusi. 

Ela não parece ter o mesmo ar irônico de outras obras de Caldas como Garrafas 

com rolha, que analisamos anteriormente. A peça se sustenta de modo autônomo, 

enquanto um objeto de arte tradicional, enquanto escultura. Tal como Brancusi, 

Caldas vai adequar numa posição determinada, numa situação específica, uma 

forma concebida de modo ideal. O sentido da obra vai se constituir justamente a 

partir de sua adequação ao ambiente. A presença é então redimensionada, pois não 

se trata de uma pura análise da forma, mas do modo de se aproximar e se 

relacionar com a obra. O fino polimento das superfícies de Granite sculpture, uma 

plana e a outra convexa, dota a obra de uma espécie de mecanismo de reflexos. Em 

sua extensão especular se revela a imagem do próprio ambiente. Seu corpo 

monolítico consome a luz e também nossas imagens e reverbera formas distorcidas. 

O jogo de luz e sombra que se evidencia é interessante, pois na superfície plana 

superior o fluxo de luz é mais intenso e na parte convexa inferior se constitui um 

mundo de sombras entretons. 

A assimilação produtiva de Caldas em torno da obra de Velazquez é também 

surpreendente. No trabalho O livro Velazquez de 1996 Caldas propõe uma 

discussão determinada da própria condução estética. A página em consideração é 

da obra mais famosa do artista, As meninas. O assunto em questão talvez seja a 

ausência, pois é o vazio que parece habitar essa imagem. Embora estejamos aqui 
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diante do vazio, daquilo que o olho não vê, algo nos parece que pode ser intuído de 

modo imediato, como algo dado. As imagens dos quadros do nobre pintor espanhol 

já estão saturadas pela mídia e constituíram uma verdadeira aura em torno dele. O 

livro é uma forma recorrente na produção de Caldas e é repetida na capa desta 

obra. O livro como veículo de comunicação permite sim um acesso à “grande arte”, 

mas em segundo grau. A função do original de Caldas é nos propiciar uma variação 

imaginária em torno do que seja a apreensão fruitiva de uma arte própria de nosso 

tempo. Na imagem apresentada não se vê os personagens, apenas o ambiente está 

figurado, mas levemente apagado, pois possui contornos indefinidos, imprecisos, 

colocando assim um desafio para a mecânica do olhar. Esta nova imagem de As 

meninas, reconstituída por Caldas, já havia sido trabalhada anteriormente na obra 

Los Velázquez de 1994. Nesta o artista a expôs não na forma livro, mas na forma 

quadro tradicional e emoldurada e utilizou em sua fatura pastel sobre papel e vidro 

semitransparente. Enfim, a imagem em questão na obra O Livro Velázquez está 

impressa numa nova edição, e funciona como seu duplo, mas noutro grau, pois a 

imagem primordial de Velázquez vai se tornar então simulacro nesta nova 

apresentação. 

Como pudemos perceber o diálogo com a história da arte é um aspecto 

fundamental da poética de Caldas. Em trabalhos como Cádmio de 1994 a tradição 

construtiva brasileira é também uma referência marcante. Nessa proposição temos 

em vinil uma forma retangular de diretriz vertical diretamente aplicada na parede e 

dois fios de lã dispostos a partir do teto no espaço à frente, sendo os dois materiais 

diferentes numa mesma cor amarela. Essa saturação em amarelo vai unificar os dois 

elementos e equilibrá-los. Situando-se no limite entre o plano bidimensional e o 

tridimensional, Cádmio mais parece uma nova invenção neoconcreta. O exercício de 

sua apreensão fruitiva implica deslocar-se diante dela e solicita novos pontos de 

vista. A obra se constitui em verdade nesse caminhar, pois aí revela seu jogo 

ilusionista e seu caráter lúdico. O sentido da obra é assim necessariamente 

construído a partir de uma experiência presente, atual. 

Caldas explora de modo determinado em sua fabulação poética a via da 

experiência. As linhas em amarelo da proposição Cádmio, que vimos anteriormente, 

possuem uma relação próxima com seus desenhos que registram justamente o leve 
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fluir da própria existência. Eles são executados de modo inesperado e constituem, 

por vezes, formas dinâmicas; noutros a linha é contínua, registrando as mutações de 

seus gestos. Variações cromáticas também são apresentadas, com seus leves 

contrastes, sem trazerem, no entanto, qualquer apelo expressionista. 

Em instalações posteriores, como o Ar mais próximo de 1991, Caldas vai 

utilizar exclusivamente os fios de lã. A relação direta com os desenhos também é 

evidente, cujo fundo branco corresponderia às paredes brancas do espaço, no qual 

se instala com suas linhas coloridas levemente tocadas pelo ar, chamando assim a 

atenção para a fisicalidade da matéria que interfere na obra. 

Não parece haver na poética da Caldas uma definição precisa de pontos de 

mutação, entretanto evidencia-se que a escala em sua produção aumenta. Nada 

mais natural até porque ele passa a realizar projetos para espaços públicos como 

Escultura para o Rio e O Museu do Sono, ambos de 1996. Esse aumento de escala, 

contudo, não vai trazer modificações consideráveis no que diz respeito ao modo 

como o espectador se relaciona com a obra, pois ela continua dirigida a um contato 

íntimo.  

A prática artística de Caldas vai nos surpreender, notadamente, pelo modo 

como incorpora a atmosfera do ambiente no qual instala suas peças. Na Holanda, 

em 1992, ele ocupa a sala do Museu Stedelijk em Schiedam e nos mostra a 

particularidade de seu procedimento. O trabalho é composto de várias esferas que 

possuem a mesma forma, mas dimensões diferentes, dependendo do material 

empregado como madeira, alumínio, bronze e mármore de carrara. As peças são 

muito bem polidas e possuem um dos lados achatados. Em verdade esta proposição 

é uma versão mais recente de Escultura para todos os materiais não transparentes 

concebida originalmente no ano de 1985. Seu procedimento plástico é, portanto, 

aberto a novas ambientações, a combinações por vezes inusitadas. Então, pode-se 

dizer que a esfera acaba funcionando como uma espécie de matriz para outros 

arranjos compositivos como é o caso em questão. O artista estabelece assim uma 

relação diferenciada, dependendo é claro da cor e do material utilizado e 

principalmente do local ao qual se destina a instalação. 
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O requinte estético da proposição de ocupação da sala do Museu Stedelijk 

não deixa dúvidas da qualidade de sua operação. As esferas são dispostas no 

espaço como se a ele pertencesse e instauram ali um verdadeiro jogo de forças. 

Elementos próprios da sala de exposições, como as destacáveis colunas, são 

assimilados à composição. Elas funcionam então como um dado histórico do próprio 

trabalho, demonstrando a continuidade entre os tempos, engendrando uma espécie 

de fluxo de espiritualidade dos homens entre as eras, entre o antigo e o 

contemporâneo. E esses dois mundos se unem ali precisamente pela cor e aspecto 

da matéria, pois as esferas vão repetir os tons do ambiente, seja do chão, das 

paredes e notadamente das colunas. Estas, sempre em duplas, acabam ditando o 

ritmo de estruturação da obra, pois Caldas vai dispor as esferas do mesmo modo, 

nos dando a impressão geral de que esses elementos se atraem. 

Como vimos, Waltércio leva muito em consideração a questão do espaço no 

qual aloja suas peças. Assim sendo, a cada exposição tem-se uma nova proposição, 

pois novas tensões entre as peças podem ser criadas. Na exposição intitulada 

Paisagens, Etc realizada no Palacete das Artes Rodin Bahia em 2010 ele faz uma 

seleção de obras de épocas variadas, inclusive da década de 1970. Uma das obras 

mais interessantes dessa seleção intitula-se Donde de 2009. O próprio título já nos 

faz questionar o lugar. Plasticamente a obra incita a uma condução estética na qual 

o caminhar em torno dela seja determinante. A presença nesse sentido é 

fundamental. A experiência é certamente pautada pelas questões do plano 

bidimensional e da tridimensionalidade. A haste de metal envergada que funciona 

como uma espécie de elo com a superfície planar à direita talvez seja uma 

referência à Tátlin e seus contra-relevos. Já na parte esquerda o jogo mais evidente 

talvez seja entre as linhas de lã que ganham o espaço e a pequena forma circular 

em negro colada diretamente na parede. Estamos diante de uma instalação cuja 

proposta traz problemas plásticos, próprios da visualidade, como a literalidade dos 

elementos que a compõe seja no plano bidimensional, seja em sua expansão na 

tridimensionalidade, quando esses elementos constituem o desenho no espaço. A 

sugestão do volume está inscrita tanto na haste torcida, quanto na forma circular 

literalmente planar.  
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Outra obra importante desta mostra singular é Simples Simples de 2004. Não 

há como negar aqui a ironia tão própria dos trabalhos da década de 1970. Contudo, 

notadamente a partir da década de 1990, a poética do artista caracterizou-se 

também por problemas próprios da forma, voltados para os elementos plásticos. De 

todo modo o sistema de objetos de Caldas é de fato transparente, absolutamente 

passível de uma verificação analítica e a proposição Simples Simples parece expor 

o grau elementar de sua condução estética. Talvez então não seja necessário 

buscar complexidade na análise dessa obra, a julgar pelo título pelo menos, 

entretanto sua reflexão nos incita a uma variação imaginária, que nos leva, é claro, a 

um sentido instável. Enfim, a poética de Caldas assimila uma atmosfera de nulidade. 

A vivacidade e o frescor da produção plástica de Caldas impressionam. A 

julgar pela tensão reflexiva que nos impõe a análise das obras Donde e Simples 

Simples evidencia-se a atualidade dos pontos norteadores de sua poética. Por um 

lado, tem-se a questão dos problemas relacionados à recepção das obras, pois ela é 

carregada de dúvidas. Caldas sabe tirar proveito dessa problemática em sua 

poética, ao extrair esses elementos do próprio sistema e concebê-los como 

substancialidade de sua arte. Por outro lado a atenção à produção plástica, à 

fisicalidade da obra ganha até notoriedade numa proposição como Donde, pois o 

modo como aloja a peça, as diretrizes de circulação em torno dela e a importância 

da presença nessa condução estética fazem parte de sua constituição poética. 

Enfim, ao operar no circuito de arte Caldas nos traz a questão da recepção das 

obras e dos valores da tradição, seja de modo simplesmente simbólico ou 

notadamente ao recuperar de modo produtivo as questões plásticas de artistas 

consagrados da história da arte. Ou seja, toda a aura em torno da obra, mas 

também sua fisicalidade própria, em termos plásticos, são elementos determinantes 

de uma função fabuladora que nos leva a uma reversão do olhar para seu sistema 

constitutivo. 

                                                           
1
 CALDAS, W. A Série Veneza. Catálogo. Exposição realizada no Centro Cultural Light. Rio de Janeiro, 18 de 

março a 26 de abril de 1998. Entrevista concedida a Ligia Canongia em dezembro de 1977. [s.p.] 
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