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(Exercício de Imaginação)
apresentação

a organização de (Exercício de Imaginação) partiu de assuntos, falas, ações e traços da vida
do artista Meyer Filho (Itajaí, 1919 – Florianópolis, 1991), ligada, sem distinção, à arte. Os eixos que
compõem este livro estão divididos em três blocos: (Com), (Sobre) e (A Partir) de Meyer Filho que se
completam com os (Arquivos Implacáveis).
Passar pela voz de Meyer Filho significa, aqui, uma possibilidade de junção da sua vida
performática com o gesto sensível e minucioso, ora explosivo, de seus desenhos e pinturas. no revés
do lacônico, Meyer sempre arriscou o preenchimento, a reiteração de atos, a repetição das mesmas
histórias e crônicas que já haviam sido enunciadas. O propósito do livro também é o de refletir sobre sua
produção artística entre as décadas de 1950 e 1990 do século XX, reunindo artigos críticos e teóricos,
bem como obras de artistas contemporâneos que se apresentam como textos visuais.
a irrupção imagética proporcionada pela obra de Meyer Filho não está dissociada dos relatos do
artista sobre suas viagens à Marte, das autobiografias e anotações perspicazes em documentos e obras,
das entrevistas concedidas por ele aos veículos de comunicação, da sua vida pessoal e como bancário,
dos quintais e viveiros organizados como espaços de criação. consideramos a voz e a opinião do artista,
apresentando-o multifacetado, como o cronista, que ele sempre foi, da cidade e da própria obra.
agora um parêntese: (Exercício de Imaginação), um pequeno estudo não datado de Meyer
Filho, encontrado em meio a milhares de esboços do acervo, hoje aos cuidados do Instituto Meyer
Filho, sintetiza os aspectos acima descritos (p.123). a criação de sua poética se deu através do desenho,
principalmente em estudos que visitaram os “ismos” da história da arte, sem fixar-se em nenhum
especificamente. a série de “desenhos rápidos e rapidíssimos”, por ele intitulada, exemplifica a busca
desenfreada por uma linguagem própria. ao lado direito do esboço que dá título a este livro, pode-se
perceber uma digital, marca registrada de Meyer Filho, e que está presente em toda a sua obra desde
suas primeiras manifestações artísticas.
Por possuir essa inclinação, (Exercício de Imaginação) revisita a imagem do artista e, ao mesmo
tempo, permite uma visão contemporânea da obra deixada por ele. torna visível aquilo que é exterior
à obra, que confunde a realidade e a ficção, assim como o ontem e o agora. Este exercício também se
estendeu aos autores convidados, que produziram tanto textos históricos, quanto ensaios e ficções,
obras e narrativas, sobre e a partir de Meyer Filho.
(cOM)
na instância do (com), priorizamos três textos de Meyer Filho: “respeitável Público”, um
manuscrito sem data que aborda uma relação crítica entre ele e Orson Welles, nova Iorque e Florianópolis;
“Os maravilhosos e misteriosos jardins do planeta Marte”, uma crônica que descreve as passagens
cósmicas de Meyer como embaixador do planeta vermelho e uma entrevista transcrita, concedida a um
jornal catarinense, ainda sobre suas viagens a esse planeta. nestes três textos, Meyer Filho rasga, idealiza,
enfeita e perverte a realidade. transforma o mundo para si, dá ao mundo outro devir. Meyer exercitava a
imaginação no escape do cotidiano. aquele mesmo que saía pelas ruas descalço e de smoking, por vezes
cacarejando, que repetia uma mesma história tal como desenhava galos, aos milhares, sem descanso.

[detalhe] cosmos Primitivo II | guache sobre papel | 26 x 21.2 cm | 1966
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(sOBrE)
há em (sobre) uma reunião de artigos críticos, teóricos e históricos que atendem à diversidade
de olhares proporcionados pela/para produção artística de Meyer Filho. no texto “Eros e Poiesis na obra
de Meyer Filho”, debora Pazetto propõe uma discussão filosófica a partir dos conceitos originalmente
gregos de Eros e Poiesis, apropriados e interpretados por hölderlin e heidegger, propiciando uma clave
interpretativa para a obra do artista.
ao narrar uma vivência com Meyer, o crítico e curador João Evangelista de andrade Filho, no
texto “Meyer Filho, filósofo das alegorias provocadoras - temas e assuntos no repertório de um artista
plástico”, analisa sua trajetória desde quando ele se descobriu artista. Evangelista descreve obras
especificas que pontuam momentos de uma produção em diálogo com o contexto da época.
no ensaio “Uma poética ingênua e ousada”, a historiadora e crítica de arte Maria amélia Bulhões
faz referência aos desenhos em preto e branco de Meyer Filho, estabelecendo a partir deles alguns
enfoques dominantes na estética pessoal do artista e refletindo sobre as condições de sua interferência
na cena artística local.
Marlen de Martino, teórica e historiadora da arte, em seu ensaio “as maravilhosas peripécias
literárias de Meyer Filho: Orson Welles em Florianópolis”, parte de uma investigação no acervo pessoal
do artista e amplia a compreensão das inúmeras aventuras e histórias fabulosas lidas por ele. de Martino
se refere ao manuscrito aqui publicado, “respeitável Público”, relacionando a escrita de Meyer a suas
incursões nos livros de ficção científica.
(a PartIr)
O eixo (a partir) agrupa textos ficcionais e visuais. Meyer concebeu narrativas literárias
e plásticas que estabeleciam pontes entre o cosmos e a terra, especialmente nos relatos sobre suas
viagens ao planeta Marte, contrapontos margeados pela utopia de uma humanidade por ele idealizada.
O escritor e crítico literário cristhiano aguiar, no e-mail anexo ao envio da ficção por ele
elaborada, compartilhou o processo e as condições da sua escrita: “[...] gosto de pensar que, após um
mês convivendo com as obras de Meyer Filho, este conto foi, de certa forma, uma carta escrita para
alguém que não conheci e de quem nada sabia. Mais de que uma carta, aliás! Um diálogo: pois a obra
de Meyer Filho me ajudou a criar essa história, que apresento a vocês; e penso que a partir dos dramas
vividos pelos meus personagens, acrescento mais uma possibilidade de leitura do trabalho desse artista
de santa catarina. [...] assim, aqui está a história estilhaçada de um homem em meio às mulheres
narradoras; uma história que, assim como a própria Florianópolis, é formada por geografias difusas,
segredos à deriva, rostos que se apagam naquilo que chamamos ‘pele’ e ‘águas’”.
sintonizada com a vertente meyeriana, a artista e ensaísta Marta Martins homenageia a peculiar
inventividade poético-narrativa da obra do artista através de uma experiência ficcional. como relata a
autora, “o texto é um exercício de (meta) ficção, onde eu mesma, sandra Meyer, Kamilla nunes e adriana
dos santos com nomes verdadeiros, vivem uma situação imaginária, através de uma correspondência
eletrônica. O caderno de notas de Meyer é, em maior parte, ficcional, porém, a lição da armadilha
borgeana das atribuições errôneas foi experimentada e, em alguns trechos, incluí a verdadeira escrita
do artista. na fronteira entre falso e verdadeiro, a tentativa de encontro com certa verossimilhança”.
O escritor salim Miguel criou um diálogo atemporal com Meyer Filho no texto “Fantasia e (é)
realidade”. ambos compartilham e relembram, sob a figueira da Praça Xv de novembro, em Florianópolis,
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situações históricas e do cotidiano que criam um jogo de ir e vir, no espaço e no tempo. como um indício
de memória ou fantasmas de sua imaginação, o escritor faz ecoar as vozes que povoam uma capital
soterrada pelas mudanças, tanto culturais e geográficas, quanto políticas e sociais.
O artista Fernando lindote elaborou quatro pinturas a partir de uma série de desenhos de
galos de Meyer Filho. Ele recorre a um tema constante, o galo, bem como às cores que são frequentes no
acervo de desenhos e pinturas do modernista para criar uma interlocução entre seu processo de criação
e o de Meyer.
rafael campos rocha, artista e cartunista, serve-se do recurso do quadrinho para fazer uma
junção entre imagem e texto. com humor, remonta às viagens de Meyer ao planeta Marte, trazendo à
tona o início da produção do modernista, quando esse ilustrava com suas charges os jornais da região.
rafael utilizou as cores mais recorrentes das pinturas eróticas de Meyer Filho, realizadas, sobretudo, nas
décadas de 1970 e 1980.
Walmor corrêa, que tem como uma de suas referências artísticas a obra de Meyer Filho,
contratou um astrólogo para fazer o mapa astral do artista. Partindo deste procedimento, Walmor situa
a vida e obra de seu homenageado no cruzamento indistinto entre arte e ciência, realidade e ficção.
O desenho que surge desta investigação é um retrato de Meyer com um coração de galo e, ao redor,
o mapeamento astrológico simetricamente desenhado por Walmor, onde se podem vislumbrar as
interferências do planeta Marte. neste sentido, Walmor parece fazer referência ao título do texto de
salim Miguel, mas desta vez afirmwndo: Ficção e (é) realidade.
(arQUIvOs IMPlacÁvEIs)
Meyer Filho acumulou durante cinquenta anos inúmeros documentos, imagens e obras que
registram sua trajetória artística, iniciada numa Florianópolis então provinciana. Em artigos de jornais
e revistas, sempre guardados em quantidades superiores a cinco exemplares cada, e nas “croniquetas
ilustradas”, uma junção de palavras com desenhos, ele pontua um panorama de época da Ilha de santa
catarina e seus “causos e acasos raros”. Praticamente “ilhados” em relação ao sudeste brasileiro,
propulsor de vanguardas, Meyer Filho e demais artistas e intelectuais dos anos 1950/60 criaram
estratégias próprias para viabilizar suas percepções/inclinações modernistas.
a fim de recuperar os “cacos” da história para reconstruir alguns possíveis olhares em relação
ao nosso tempo, Kamilla nunes e teresa siewerdt, em pesquisa no acervo disponibilizado pela família
do artista, elaboraram os (arQUIvOs IMPlacÁvEIs), um termo utilizado pelo próprio artista para
referenciar os documentos que guardava. dividida em duas partes, a primeira com textos do próprio
artista, e a segunda com texto de época sobre ele, (arQUIvOs IMPlacÁvEIs) irá permear a publicação,
permitindo ao leitor um acesso imediato aos principais fatos ocorridos durante sua vida pessoal e
profissional. apontando para a importância de uma nova reescritura da história, procurou-se escapar
de um passado, entendido muitas vezes como inerte, para contemplar o movimento de um eterno “por
fazer” da história.
agradecemos a todos os escritores e artistas que colaboraram com esta publicação.
sandra MEyEr, KaMIlla nUnEs e tErEsa sIEWErdt
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Respeitável Público:

Moscou, 1962: Ao sair de uma exposição de arte contemporânea, NIKITA
KRUSCHEV, o coveiro do stalinismo, soltou os cachorros: A julgar pelo que acabo de ver, disse o secretário geral do PCUSS aos artistas: “Vocês não passam de
um bando de pederastas e por isso mereciam pegar dez (10) anos de cadeia”.
O coveiro acabara de exumar seu mais ilustre cadáver. E, mais uma vez, o realismo socialista voltou à moda, na URSS. Não foi a primeira, nem seria a última....
No afã de tudo “democratizar”, os soviéticos nivelaram a arte por baixo, tornando-a “socialmente útil e educacional.....”. Os artistas que não foram embora, morreram ou se mataram (caso de MAIAKÓVSKY) de desgosto etc., etc., etc. (Sérgio
Augusto, repórter da Folha de SP, 2.3.1986).

Fotografia de Beto Stodieck

Florianópolis (Ilha de Santa Catarina), 1957: Foi a partir dessa época, 5 (cinco)
anos antes do acima citado affaire de Moscou, que, na qualidade de ilustrador do
jovem movimento literário e artístico da Revista Sul, editada em Florianópolis,
comecei a “ver” filmes deste tipo. Na opinião de ilustres membros do PARTIDÃO
e não menos ilustres intelectuais da ESQUERDA FESTIVA, eu, trocando os (belos)
desenhos de operários e “gente do povo”, pelos galos e personagens fantásticos,
e surrealistas, havia, simplesmente, praticado um “crime” tipicamente capitalista!!! Logo EU!!!, que ao aposentar-me como bancário no, para mim, histórico
dia 22 de julho de 1971, após trabalhar durante 30 (trinta) anos e 61 dias, não
recebi um único centavo extra, por não ter optado pelo FUNDO DE GARANTIA!!

Em meu belo catálogo-poster, intitulado Meyer Filho – 60 anos, de 1979, citei
entre outras coisas, que desenho desde que me conheço por gente; fiz milhares
de desenhos rápidos e estudos, em uma certa “hora do cafezinho”; fui, entre os
artistas residentes em Santa Catarina, o primeiro a expor, individualmente, em
museus e galerias de arte de Florianópolis (O Museu de Arte de Santa Catarina,
1958), Rio de Janeiro (Galeria Penguim, 1960), Belo Horizonte (Museu de Arte
de Belo Horizonte, 1961), São Paulo (Casa do Artista Plástico, 1963, 1964) e
Buenos Aires (Galeria Lagart, 1976). Fiz 24 exposições individuais: Florianópolis, Porto Alegre, Cascavel, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Buenos Aires e Mar Del Plata, e participei de mais de 80 (oitenta) exposições
coletivas. Tenho elogiosos “verbetes” no Dicionário de Artes Plásticas do Brasil,
de Roberto Pontual; Grande Enciclopédia Delta Larousse; Dicionário Brasileiro
de Artistas Plásticos (com uma bela foto) do I.N.L – MEC; 22 páginas em Mito
e Magia na Arte Catarinense, de Adalice Maria de Araújo; 4 páginas na História
de Santa Catarina, edição Grafipar, Curitiba; Santa Catarina –Terra e Gente, de
Marcos Konder Reis, Hoyêdo de Golvêa Lins e Domingos Cavalcanti; e Espreita
no Olimpo, de Péricles Prade, entre outros... Mas, para vocês não pensarem que
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minha vida de artista tem sido, sempre, um imenso “Mar de Rosas”, morando na
então pequena e burguesa Florianópolis, terra de Sol, Mar, Vento Sul e Chuva,
centenas de quilômetros do eixo Rio-São Paulo, em verdade, vos digo: “Durante anos os florianopolitanos olharam Meyer Filho com o mesmo olhar irônico
que se dá aos “loucos mansos”. “Durante todo esse tempo só ele acreditou no
seu talento” (Flávio de Aquino, Revista bilíngue Módulo, número 19, 1960). Sim,
durante muitos anos me perguntaram: Ernesto, se tu és, realmente, o artista
que vives dizendo, por que não pedes demissão do teu trabalho de bancário
e procuras viver de tua “arte”, assim, provarás que és, realmente, um artista?
Quase fiquei afônico, porque, durante muitos e muitos anos, dei, sempre, a mesma resposta: Não faço isso, por duas importantes razões: 1) Sou pintor, mas
não sou burro; 2) Só porque Victor Meirelles de Lima, o mais famoso pintor
catarinense do passado, morreu de fome em um domingo de carnaval do Rio de
Janeiro, não tenho a menor obrigação de imitá-lo, morrendo, também de fome,
em uma quarta-feira de cinzas do carnaval de Florianópolis. Inúmeras vezes fui,
com meus Hum metro e sessenta e cinco centímetros, apresentado a estranhos,
como “um alto” funcionário de banco. Ao que replicava, sempre: – Sim, sou bancário pelas circunstâncias da vida, mas, tão logo termina o expediente bancário,
VIRO, como que por um “passe de mágica”, o pintor Meyer Filho!!! E as raríssimas “alternativas” de um cidadão “PROVAR” que era um artista, eram: ter um
“diploma” oficial de artista (de preferência da Escola Nacional de Belas Artes);
pintar centenas de medíocres e repetitivos retratos de políticos e autoridades
civis, militares e eclesiásticas e, finalmente, dedicar os catálogos das exposições
às referidas autoridades, e “homenagear” com seus quadros, as excelentíssimas
esposas da burguesia local.....
Para terminar essa despretensiosa crônica vos direi quais as estranhas e fantásticas diferenças entre o CINEASTA ORSON WELLES, o pintor MEYER FILHO e as
cidades de NOVA IORQUE e FLORIANÓPOLIS........

Acontecia o ano da graça de 1938. Orson Welles, utilizando-se de textos do célebre romance de H. G. Welles, A guerra dos mundos, causou enorme pânico,
monstruosos congestionamentos de veículos e até suicídios, ao anunciar, pelos
microfones de uma poderosa estação de rádio de NOVA IORQUE, que os MARCIANOS haviam invadido os Estados Unidos da América, e se aproximavam rapidamente de Nova Iorque!!! Eu também, devidamente “autorizado” por meus
superiores hierárquicos do Planeta Marte, no final da década de 60, anunciei,
em alto e bom tom, em uma noite de sexta-feira, aos incrédulos e estupefatos frequentadores dos 4 (quatro) mais famosos butecos e lanchonetes dos
4 pontos cardeais da cidade, que havia estado no Planeta Marte!!! Em seguida, mostrei-lhes alguns desenhos de marcianos e animais do distante planeta.
A língua humana continua sendo um dos mais rápidos meios de comunicação.
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sem título | nanquim e guache sobre papel | 39 x 33.5 cm | sem data

Dia seguinte e em muitos outros dias, o jornalista Manuel de Menezes, proprietário da estação de rádio “A Verdade”, em seu programa diário “Mesa Quadrada”,
fazia insistentes pedidos para comparecer em sua rádio, a fim de contar minhas aventuras no referido planeta. Expedi, então, um telegrama nos seguintes
termos: Qualidade embaixador Planeta Marte de todo o território brasileiro,
do Rio Oiapoque ao Arroio Chuí, somente comparecerei acompanhado dos
“Mugnatas”, que era um conjunto de jovens e talentosos músicos, entre eles meu
filho Paulo Meyer, que abrilhantavam as noites dos clubes de Florianópolis e outras cidades do interior. E, finalmente, em uma ensolarada tarde de sábado, chegou o dia do tão esperado “Show”. Com a ajuda dos “Mugnatas” que executaram
muitos números de seu variado repertório musical, e a participação da equipe
de “A Verdade”, em um programa de mais de 4 (quatro) horas de duração, reprisada via cassete várias vezes, relatei com grande riqueza de detalhes, como era
a vida no Planeta Marte e sua imensa superioridade em relação à vida em nosso
Planeta Terra, onde, até hoje, campeiam, infelizmente, a fome, a vulgaridade,
a safadeza, a miséria e a incrível burrice e estupidez em relação à vida...

Os resultados “práticos” e “imediatos” destas 2 (duas) “PERFORMANCES”, realizadas por artistas de nacionalidades diferentes, em hemisférios e décadas diferentes, sobre o mesmo tema (Marte), mas equacionadas sob ângulos e condições
absolutamente diversas, não poderiam, logicamente, ser indiferentes: O cineasta, teatrólogo e desenhista ORSON WELLES, promovendo-se, diretamente nos
microfones de uma famosa estação de rádio novaiorquina, adquiriu, imediatamente, a fama e o status mundial de “gênio”. E o desenhista, chargista e pintor
Meyer Filho, comunicando-se pelos microfones de uma modesta estação de rádio
de Florianópolis, capital do então quase desconhecido Estado de Santa Catarina,
aumentou, enormemente, sua fama regional de um “maluco” que trabalhava em
um banco oficial e tinha a mania de dizer para todo o mundo que era um artista!!!
Confirmo e dou fé pública.

[manuscrito do artista, sem data] 17

Cosmos Primitivo II | guache sobre papel | 26 x 21.2 cm | 1966
sem título | acrílica sobre eucatex | acervo Adriano Pauli | 110 x 80 cm | 1982

O vampiro | caneta hidrocor e guache sobre papel | 44 x 43 cm | 1963
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[página ao lado] sem título | caneta hidrocor, crayon e grafite sobre papel | 32 x 35 cm | 1964
Apocalipse I | nanquim sobre papel | 50 x 36.5 cm | 1960
sem título | caneta esferográfica e crayon sobre papel | 12.5 x 20.2 cm | 1966
sem título | caneta esferográfica, crayon e tinta para carimbo | 9.5 x 14.5 cm | 1966
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[página ao lado]

1. sem título | grafite sobre papel | 10 x 14.5 cm | 1959
2. sem título | grafite sobre papel | 13 x 16.4 cm | 1959

3. sem título | caneta esferográfica sobre papel | 13.3 x 16 cm | 1967
4. sem título | grafite sobre papel | 10 x 12 cm | 1959

sem título | grafite sobre papel | 28.2 x 27 cm | 1959

1
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3

2

4

sem título | nanquim sobre papel | 38 x 33 cm | 1959
sem título | crayon e nanquim sobre papel | 47 x 31.5 cm | 1959
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As maravilhosas peripécias literárias de Meyer Filho:
Orson Welles em Florianópolis
Marlen De Martino

Não há nada mais épico que o mar. Naturalmente,
podemos relacionar-nos com o mar de diferentes
formas. Podemos, por exemplo, deitar na praia,
ouvir as ondas ou colher os moluscos arremessados na areia (...). Mas também podemos percorrer o mar. Com muitos objetivos, e sem objetivo
nenhum. Podemos fazer uma travessia marítima
e cruzar o oceano, sem terra à vista, vendo unicamente o céu e o mar.1

A cidade de Florianópolis acordou, no dia
três de abril, com labaredas que incendiavam,
na Praça XV de Novembro, os mais belos livros
do acervo de uma das maiores livrarias da cidade: a “Livraria Anita Garibaldi”. A propriedade do
escritor catarinense Salim Miguel e de seu sócio,
Armando Carreirão estava situada na esquina da
Rua Conselheiro Mafra, junto à Praça XV, sendo a
primeira livraria a trabalhar com livros importados da Argentina e do México, motivo pelo qual
foi arrombada e seus livros arremessados às intempéries do fogo: o ano era 1964... O incêndio
criminoso queimou os diversos livros de capa
dura e ricamente adornados, brochuras, a mando de oficiais de um novo regime que visava esterilizar o crescente debate em torno das reformas
sociais e políticas. O regime militar que contara
com um golpe apoiado por alguns segmentos
conservadores da sociedade instalaria um novo
sistema político durante vinte anos no país. Após
o dramático incidente, o artista Ernesto Meyer
Filho havia perdido um local de encontro...

[página ao lado]
galo filatélico nº 5 (arte postal e colagem...)
nanquim e selo sobre papel | 45 x 32 cm | 1985

Salim Miguel atesta que nos tempos áureos
da Livraria Anita Garibaldi, enquanto esta funcionava, ainda nas décadas de quarenta e cinquenta, Meyer Filho era um dos clientes mais assíduos. Era assim, entre conversas amigas e leituras
ávidas, que o mundo literário de Meyer Filho se
formulava.
Ao sair da livraria sempre alertava ao amigo: “Por favor, quando chegarem livros de meu
interesse me avise!”. Os livros de seu interesse
eram especialmente relacionados à arte, entre
eles os da editora francesa Skira, que possuía
coleções sobre os pintores europeus com grandiosas imagens.
Entretanto, o crítico e colecionador paulista
Theon Spanudis, admirador da obra de Meyer
Filho, ao escrever em 1965 na Revista Habitat,
realizara a seguinte declaração a respeito da
obra do artista catarinense: “Um surrealismo
meio popular e sonhador e que não tem nada a
ver com o surrealismo intelectualizado da maioria dos surrealistas.”2 Apesar do tom generoso,
a afirmação reitera uma posição crítica que por
melhor que seja a intenção remete a obra de
Meyer Filho a um certo folclorismo espontâneo
de um sul ignoto, exótico e idílico. E é aqui então
que queremos chegar!

1 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas: magia e técnica,
arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 54.
2 MEYER FILHO 60 ANOS: Museu de arte de Santa Catarina. De 10 a 30 de dezembro de 1979. Florianópolis:
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo: Fundação Catarinense de Cultura, 1979, 1 cartaz: color.
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A teoria de Ernesto Meyer Filho acerca de
sua viagem a Marte sempre foi fruto de inúmeras brincadeiras por parte de pessoas que não
levavam em consideração a proposta defendida
pelo artista, além da ausência do que seriam
provas consistentes para justificar as viagens a
Marte. Lemos em uma de suas entrevistas em
tom jocoso, o relato de suas aventuras celestes e
o primeiro contato com os seres de outro planeta, quando, às três horas da manhã haveria sido
abordado por marcianos que bateram na porta
do seu quarto em um hotel: “Perguntei: ‘quem és
tu, jovem?’ Ele respondeu: ‘eu sou um cidadão do
planeta Marte’. E quero entrevistá-lo para o meu
querido planeta vermelho por que tu, espiritualmente, és um cidadão marciano.”3
No entanto, adentrando por entre as estantes
do Instituto Meyer Filho, que alojam inúmeros
volumes comprados por ele, encontramos uma
miríade de livros que transportam o pesquisador
a toda uma série de referências literárias de arte,
ficção científica, além de análises cosmológicas,
temas fantásticos e de cunho espiritualista acerca do universo celestial.
Após examinarmos os livros lidos pelo artista
podemos perceber que as suas afirmações, apesar de apresentarem um caráter alegórico e divertido, subsistem devido a uma ampla literatura de
viagem que passa por Julio Verne, H. G. Wells e
Monteiro Lobato. Ampliando a compreensão das
inúmeras aventuras e histórias fabulosas lidas por
Meyer Filho, e detendo-se no acervo pessoal do
artista, nota-se que os autores presentes em sua
biblioteca apresentam curiosamente títulos específicos sobre o seguinte tema: “a Viagem ao céu.”
Meyer Filho, além de pintor, adorava conversar
e exercitar a escrita. Em alguns de seus trabalhos,
quando tece considerações grafadas e comenta
detalhes da obra, percebe-se a escrita sendo
gradativamente incorporada aos demais elementos pictóricos. Em outras ocasiões, observa-se
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a presença maciça de textos nos quais o artista
expõe suas ideias e inquietações, como é o caso
do manuscrito a seguir, lido na década de sessenta no programa de rádio de Manoel de Menezes,
onde em uma performance, ao som dos Mugnatas, banda na qual seu filho Paulo tocava, Meyer
Filho narra aos ouvintes a seguinte história:
Acontecia o ano da graça de 1938. Orson Welles,
utilizando-se de textos do célebre romance de H.
G. Wells, “A guerra dos mundos”, causou enorme
pânico, monstruosos congestionamentos de veículos e até suicídios, ao anunciar, pelos microfones de uma poderosa estação de rádio de NOVA
IORQUE, que os MARCIANOS haviam invadido os
Estados Unidos da América, e se aproximavam rapidamente de Nova Iorque!!!
Eu também, devidamente “autorizado” por meus
superiores e hierárquicos do Planeta Marte, no
final da década de 60, anunciei, em alto e bom
tom, em uma noite de sexta-feira, aos incrédulos
e estupefatos frequentadores dos 4 (quatro) mais
famosos butecos [sic] e lanchonetes dos 4 pontos
cardeais da cidade, que havia estado no Planeta
Marte!!! Em seguida, mostrei-lhes alguns desenhos de marcianos e animais do distante planeta.4

O texto utilizado para a narração de Orson
Welles é oriundo do livro: A guerra dos mundos,
publicado por H. G. Wells em 1898, onde relata a
presença de seres malignos e poderosos que acabariam em horas com um planeta tecnologicamente inferior. Wells foi revolucionário ao discutir
em seus textos questões fantasmáticas oriundas
da modernidade e que permearam o imaginário
ocidental, como as experiências científicas e as

3 Meyer Filho: Um incrível (e cósmico) pintor.
Jornal de Santa Catarina. Santa Catarina, 7 de
junho de 1981, p. 4 a 9.
4 MEyER FILHO, Ernesto. Respeitável público.
Manuscrito. Acervo Instituto Meyer Filho. Florianópolis, sem data.

guerras nucleares. No manuscrito citado, Meyer
Filho relata a sua experiência como artista e intelectual à frente da mentalidade periférica de
sua cidade, estabelecendo um paralelo entre a
sua pessoa e o cineasta americano Orson Welles:
O cineasta, teatrólogo e desenhista ORSON WELLES, promovendo-se, diretamente nos microfones
de uma famosa estação de rádio nova iorquina,
adquiriu, imediatamente, a fama e o status mundial de “gênio”. E o desenhista, chargista e pintor
MEyER FILHO, comunicando-se pelos microfones
de uma modesta estação de rádio de Florianópolis, capital do então quase desconhecido Estado
de Santa Catarina, aumentou, enormemente, sua
fama regional de um “maluco” que trabalhava em
um banco oficial e tinha a mania de dizer para
todo o mundo que era um artista!!! Confirmo e
dou fé pública.5

Os nomes das cidades Nova york e Florianópolis aparecem grifados, assim como Orson
Welles e Meyer Filho, aludindo a cidade aos artistas visionários que ali viviam. Orson Welles
em Nova york e Meyer Filho em Florianópolis
criaram mundos imaginários e ousaram desbravar os universos etéreos, no entanto, através de
perspectivas distintas, ambos na rádio: Welles
ao desencadear o tumulto e a histeria coletiva
e Meyer Filho ao promover uma performance na
qual discute questões acerca das relações entre
Marte e a Terra.
Estabelecendo paralelos localizados através
dos realces propostos no texto, supõe-se certa
equiparação atribuída pelo artista entre partículas insulares aparentemente desconexas: a ilha

5 Idem.
6 RAMATIS. A Vida no planeta Marte: obra psicografada por Hercilio Maes. Rio de Janeiro-São
Paulo: Livraria Freitas Bastos S.A, 1965, p.174.

de Manhattan e a ilha de Florianópolis, através
do binômio: Nova york – Florianópolis e, posteriormente, o destaque em caixa alta dos dois
criadores visionários: Orson Welles – Meyer Filho.
Ao final desta equação ocorre uma dissonância,
já que, apesar das pretensas similaridades entre
espaços e artistas, há a presença de uma opinião
pública que, em Florianópolis, parece atribuir insanidade à criação. Apesar de comparar-se a
Orson Welles, conclui afirmando que ambas as
apresentações no rádio acabaram por produzir
saldos distintos.
Ao passear pela biblioteca de Meyer Filho avistamos um curioso volume que nos leva a outra
consideração. Encontramos em sua prateleira um
achado, o livro A vida no planeta marte, psicografado por Hercílio Maes, em edição de 1965, na qual
o espírito Ramatis narra em forma de entrevista
as maravilhas do planeta Marte. O artista catarinense, além de ser um leitor de ficção científica,
foi educado no seio da doutrina espírita kardecista, o que o levou a se interessar por leituras em
que as viagens a outros planetas também eram
contadas na forma de psicografias.
O título de um dos capítulos mais instigantes
é denominado “Viagens interplanetárias”. No capítulo XIV, “A Pintura”, surge a seguinte pergunta:
“Qual é o sentido da pintura em Marte?” O espírito Ramatis então responde: “É na conformidade do grau evolutivo do seu povo; os pintores
atuam mais próximos da pureza real da cor (...).
Os pintores marcianos, além de artistas, são científicos altamente mentais; e conseguem controlar
o campo etérico, invisível, onde se processam os
‘saltos dos eléctrons’ formadores da cor.”6
A quarta dimensão foi um tema que permeou
o imaginário do homem ocidental ainda no século XIX. Enquanto os cientistas acreditavam na
existência de uma quarta dimensão oculta e que
devido à eletricidade poderia se manifestar nos
corpos, os círculos espiritualistas do período rea-
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lizavam sessões que creditavam à quarta dimensão o refúgio das almas; os encontros visavam o
contato com o que seria denominada a quarta
dimensão. Sobre esta afirmação específica, nos
deparamos com a seguinte informação de Ramatis, em um de seus capítulos: “O homem é um
condensador em miniatura no oceano do magnetismo cósmico.”7
Apesar da teoria de Ramatis estar alicerçada
em um espiritualismo kardecista que prescinde
de uma visão de caráter evolucionista, onde o
animal teria um desenvolvimento espiritual inferior ao homem e que este estaria em um grau
menos elevado aos seres interplanetários, a hipótese de vida inteligente no planeta Marte parece
ter sido amplamente absorvida pelo discurso de
Meyer Filho. Entretanto, de maneira menos progressista, encontramos em sua pintura três modalidades de seres convivendo em justaposições
e sobreposições, ao estabelecer as mais improváveis combinações oriundas de uma leitura com
base espiritualista divergente e ao mesclar os seres em hibridismos que inauguram a poética de
uma alteridade quase pagã. O homem, o animal
e o extraterreno aparecem como seres que habitam diversos espaços etéreos e eróticos.
Tanto H. G. Wells no século XIX, quanto Orson
Welles na década de trinta do século XX ou teóricos do espiritismo universalista se interessaram
em mapear os mundos imaginários alhures, onde
as criaturas terrenas e marcianas habitavam.
Meyer Filho concebe o seu universo marciano
diversamente de H. G. Wells, cuja apresentação
feérica de alienígenas atesta a monstruosidade
à qual o ser humano está submetido, impotente
diante das forças sobrenaturais que assolam um
mísero planeta azul. O tom pessimista conduzido pela narrativa de H. G. Wells é subvertido pelas concepções marcianas de Meyer Filho: seus
seres interplanetários são evoluídos e amigáveis,
entretanto, estão dispostos a comoções carnais
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e façanhas cósmico-marítimas concebidas num
reino erótico e salino, onde o inumano, o animal,
o homem e o alienígena convivem e se fundem.
Meyer Filho guardava entre suas atividades a
de filatelista. Armazenava selos antigos que faziam parte de seu arsenal de peculiaridades e se
dispunha a reservar dentro de pequenos envelopes aqueles que mais lhe apraziam. Entre os vários selos amarelados arquivados conjuntamente
em caixas, encontra-se separado um envelope
amarelado cuidadosamente selecionado pelo artista. Ao abrir e conferir o seu conteúdo, observam-se escondidos alguns selos idênticos onde a
imagem de Mercúrio aparece separada das demais. Apenas ele: o mensageiro entre os mundos.
Ao realizar associações com o universo de
Wells, Meyer Filho parece também estabelecer
uma familiaridade com Mercúrio – Hermes, o deus
que realiza proezas ao transitar entre as esferas
transmitindo mensagens através de símbolos,
senhas criptografadas e enigmas, como os que
o artista utiliza em manuscritos, trazidos de sua
experiência como funcionário do Banco do Brasil:
“ABACV, SJEAG, SIzEz, SNEPA, SOCyD, MACAC e
MABUI.”8 As cifras empregadas em um cotidiano
burocrático adquirem em seus escritos um estatuto poético, pois parecem deter uma característica alienígena sinalizando entre suas figuras extraterrenas modalidades transmissivas. Suas obras
deslocam a fatura de um cotidiano bancário a um
ramo da ficção coberto por tintas literárias.

Diversamente do imaginário popular acerca
de sua obra, Meyer Filho demonstra lucidez crítica ao afirmar: “Eu vim para o planeta terra em
missão especial: para melhorar o nível intelectual
e cultural de Santa Catarina.”9 A declaração propalada por ele acaba refutando uma compreensão de certa forma simplista sobre o artista e seu
universo onírico, segundo a qual ele retiraria suas
imagens de uma ilha pousada no tempo anterior
ao progresso e à modernidade, sem, no entanto,
perceber a riqueza do imaginário de um artista
que se abastece de livros comprados nas livrarias
da cidade e cujas diversas leituras perpassam
os grandes ficcionistas da literatura mundial, da
teoria espiritualista, das narrativas infantis temperadas com influências advindas dos grandes
navegadores e exploradores celestes, além das
descobertas científicas e a infinitude do cosmos
propostas por Jean Charon e Carl Sagan.
Orson Welles, H. G. Wells e Meyer Filho, criadores mercurianos, exploram os sete mares e as
esferas celestes. Meyer Filho, eis um leitor do cosmos e do sal!
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MEyER FILHO, FILÓSOFO DAS
ALEGORIAS PROVOCADORAS
Temas e assuntos no repertório
de um artista plástico.
Eu confirmaria, para começar, que de talentos tem o artista Ernesto Meyer Filho muitos e
bastantes. No intuito de quem generaliza, porém, acho correto dizer que o maior de todos, e
até mesmo aquele do qual derivam os demais, é
o seu poder de ter luz própria, cuja virtude tanto conforta, por um lado, os que entre nós, fruidores, não apreciam satélites quanto, por outro
lado, tece para a história, que a todos interessa,
um roteiro solitário. Brilha mais este roteiro à
medida que nele procuramos cintilações ainda
não adivinhadas entre as que já degustáramos
ao longo das exposições que do artista realizaram e das publicações editadas sobre ele.
Os marcos do roteiro – se é que de marcos se
trata e não, ao invés, de reiterações a caminho
– estão todos preservados no Instituto que leva
o nome do artista. Temos ali milhares de desenhos e convincente número de pinturas. Formam
uns e outros o acervo de cuja realização são responsáveis os seus herdeiros de sangue. E, claro
está, de entusiasmo. Os zeladores desse corpo
documentário, como arquivistas que se dão valor, fizeram-no passar pelos processos técnicos
de classificação e catalogação, além de garantir
aos pesquisadores acesso com a comodidade
que para o estudo se exige.

sem título | nanquim e crayon sobre papel | 29.5 x 23.5 cm | 1960

Ficou dito ainda agora: “reiterações a caminho”. Se calhar, elas se produzem, em vários
nortes e sortes, e até com desiguais destrezas
e inspirações, ainda que sempre com o fundamento de referendar uma e única vocação ou, se
quisermos, a mesma perspectiva central. Em tal
vocação, sem que dela saibamos todos os comos
e os porquês, embora conheçamos, com auxílio
do arquivo, em quantas propostas se desdobrou,
reconhecemos a vontade de deslumbrar, na qual
vontade sempre foi suposto conflitarem o desejo egoísta de possuir um tesouro e o altruísta
desígnio de compartilhá-lo com todos. Que tesouro? Com certeza o mundo da maravilha, que
Meyer Filho recria de modo novo e que contrapõe
à morte a vida, ao nada o tudo e que também
sorri face à melancolia. Ao falar de comportamento, ademais, reconhecemos o lado nobre da
jactância que levava o artista a apregoar-se, não
como quem vende um produto, com certeza,
mas como quem possui a consciência do fabuloso universo que legaria.
No acervo do Instituto há muitas modalidades dessa perspectiva central. E elas existem ao
modo de testemunho da solitária aventura que a
muitos pode parecer a de um talento de mágico,
mas que a todos devia afigurar-se como capa-
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cidade superior de fabulizar com sintaxe, eficácia que nem conhece empecilhos nem se trava
quando se depara com fronteiras.
Logo deslizo para a recordação. E, recordando, rumo à Florianópolis dos idos de 1958. Então,
a lenteza dos dias podíamos ainda tanger. Seja
porque fôssemos jovens, seja porque não houvesse computador, ou porque em pequena sociedade
de província as coisas andam mesmo devagar e
nos é dado flexionar o tempo à medida de nossa
impremência. Desses idos em certo dia, quando
eu sucedia Martinho de Haro na direção do Museu
de Arte Moderna de Florianópolis, sucedeu aparecer-me, com uns desenhos na mão, um homem,
o desenhista Meyer Filho, (já) pouco modesto e,
pelo que supus, um tanto desacreditado, porque,
que eu soubesse, não fora acreditado antes, a não
ser pelas ilustrações que fizera para a Revista Sul,
baliza e pioneira da introdução do modernismo no
Estado. Como quer que seja, o público da Revista
Sul se, com efeito, tinha respeitabilidade, não era
o grande público, quer dizer, o vasto público.
Tão logo me debrucei sobre os papéis, por
mais modesto que me julgasse, não pude deixar
de sentir, à vista deles, um bocado de vaidade,
ao perceber que eu fora procurado por alguém
de enorme talento que me conferia implicitamente o status de autoridade. Não lembro o que
ele disse de si próprio; recordo, sim, o que senti.
E o que eu senti foi a presença da aura que será,
talvez, o dom de fazer o produto artístico conversar com a gente.
Pouco versado nos enredos da cultura catarinense, especialmente da popular, não me dei
conta que o fascínio que se desprendia daquelas
folhas de papel desenhadas e aquareladas remetia a uma tradição que perdurava no folclore oral
recheado de casos e crenças; no boi de mamão
(o bumba meu boi do Sul do Brasil); nos carros
de mutação do carnaval da Ilha. Além disso, eu
ignorava que essa memória tinha na renda de
bilro sua expressão coletiva mais notável. Torna40

remos logo a mencionar essa renda.
Assim, no tal certo dia fui atraído pelos valores estéticos dos desenhos. Eram, de preferência, “Fundos de quintal”, verdadeiros poemas
visuais. Pareceu-me que tramitava por ali uma
identidade lírica: compassos de odes sáficas, ou
melhor, pindáricas, que tremeluziam através dos
labirintos vegetais mediante o devaneio de calmo ritmo, telúrico e vaporoso ao mesmo tempo.
Pensei: são tão sensíveis que se Jorge Romero
Brest, o crítico argentino, os tivesse visto na célebre itinerante organizada por Lúcio Costa, como
viu o desenho de Guignard que tanto admirou,
ele não teria deixado pender seu exclusivo interesse para o mestre modernista da Europa Suiça
e Minas. Mais tarde tive ocasião de avaliar que,
superiores aos de Aldemir Martins, os desenhos
de Meyer Filho, entre os de sua natureza, só encontrariam equivalência nos de Carlos Prado, de
Álvaro Apocalipse e nos do próprio Guignard.
Os exemplares mostrados formavam um corpo de criações ousadas e ao mesmo tempo escrupulosas. Desenho. Desenho de Ernesto Meyer
Filho. À época eu não poderia adivinhar sua condição de parte de uma estética utópica que se refinaria em espécie de sistema a se forjar. Não poderia saber que para além da verve espontânea
que se colhia na imediatez do impulso, para além
da desenvoltura da mão e do olhar que se tornam
elípticos na urgência da expressão, se revelava ali
o fundamento de uma organização visual que na
pintura, a seguir, iria obter o prestígio da peça
conclusiva; que ao longo dos anos, contudo, continuaria a existir cada vez mais incisiva em seu
estatuto peculiar. Emergiria em completude de
seu ser unívoco; suficiente na ossatura e na epiderme, testemunho de um pensamento cabal da
construção artística. Como já tive ocasião de dizer: “único elemento da construção artística que
podia estar nas fundações e ao mesmo tempo na
cumeeira.” O exercício do desenho consubstanciou-se de tal modo que deixará de ser compul-

sivo modo de expressão quotidiano para perpetuar-se como vertente e base por direito próprio.
Como a arte de Meyer Filho é palindrômica, aqueles “Fundos de quintal” iriam repercutir mais além, aqui simplificados aqui não, na
clareza de seus recantos do interior da Ilha, em
outros desenhos ou em pinturas que o artista
realizará com tinta acrílica sobre eucatex. São
figurações que se elaboram com rigor em cada
florzinha do caminho, em cada tijolo da casa, em
cada pássaro que pousa na copa de uma árvore,
em cada vivente elemental da natureza, que o
artista introduz para tergiversar sobre a aparência do mundo. Tudo realizado com virtuosismo
mais tarde não superado em qualidade e que ali,
exposto no papel, não deixava de traduzir, perdoem-me a ousadia, a musical sofisticação de
acordes trinados que um Patápio Silva sabia tirar da flauta (em “Alvorada das rosas”, por exemplo) ou de arpejos lúcidos que Liszt exigiria dos
intérpretes que fossem tocar seus Jeux d’Eau. As
imagens se controlam com exatidão matemática. Em número e gênero. Mas, ao despartir os
prazeres sensuais do olho ou do tato, antes contribuem para o clima de hipnose que nos mantém suspensos. Confirmamos, entretanto, um
paradoxo: não obstante a aparência de espontaneidade e ligeireza, lá se surpreendiam flagrantes construídos. Nas somas 2+2 são mesmo 4.
E o padrão que esta visão pitagórica revela não
dá lugar para que uma folha de árvore se desloque um milímetro, nem que seja uma a mais ou
uma a menos. Tal como a renda das rendeiras
que se rege ao sabor dos alfinetes e cujo magnetismo esconde a variedade de texturas obtidas
com o variar dos lineamentos.
Destarte voltemos às rendas. Informa-nos a
Internet que a presença da renda no Brasil está
ligada ao mar e à atividade da pesca. “Onde tem
rede tem renda”, confere o refrão. Na Ilha pesqueira de Santa Catarina, “trocar bilros” é trabalhar com o fio, isto é, com a linha; é extrair,

sem título | acrílica sobre eucatex | 51 x 44 cm | 1977

trançando, ou entremeando, os fiados, os pontos, as tramoias, as margaridas, as cocadas, os
bicos de pato; é formatar entremeios e bicos. Tal
rendilheira, qual Meyer Filho. Sem proceder a
“releituras”, é evidente; desprovido de “compassos”, evidente é; sem coisa alguma, só na base
do bico de pena, ele recupera o tradicional fazer
e, ao conceber no traçado dos desenhos acrobacias lineares, à jour, chega com frequência aos
requintes da estilização. Os desenhos de fundo
preto, por exemplo, ostentam entramados miríficos cujo preciosismo, além de criar belezas,
comprovam o dito de que na arte há, de fato, os
90% de transpiração para que se preservem os
10% de inspiração. Penas de aves: rendas; rabos
de galo: rendas. Na trajetória de Meyer Filho, foi
por meio do desenho que a pintura chegou ao
domínio dos bilros, digo-o figuradamente. Vezes infindáveis ele ensaiou em “estudos” e mais
“estudos” que a pretexto de tudo ou de nada ia
fazendo à medida dos dias; em geral no reverso
de pequenas folhas de talonários e outros impressos do banco onde trabalhava, outras tantas
não importando em que suportes, nos quais imprimia, com cuidado e por precaução, o polegar
direito. A renda no desenho e, depois na pintura,
nasce do traço que puxa a meada e trança. E torce, e enrola e laça e pontua. Não como acrésci41

sem título | guache sobre papel | 28 x 19.5 cm | 1974
Paisagem em coqueiros | nanquim e guache sobre papel | 40.2 x 32 cm | 1958

mo à deriva do capricho senão à guisa de trama
e teia. Sem esquematismos estéreis. E se a teia
da aranha prende a mosca, assim o rendilhado
de Meyer Filho prende-nos pelos olhos graças ao
infinitesimal deslocamento que o faz crescer de
vulto, até que as síncopes necessárias venham
fechar o circuito impondo-lhe as aparas do non
plus ultra. Longe de ser uma rédea solta, a renda
de Meyer Filho tem início e termo na circularidade afetiva e “científica” do visivo.
Na ocasião da visita devo ter visto, ao lado dos
“Fundos de quintal”, a “Paisagem de Coqueiros”
feita com recursos mais sucintos. No que respeita à composição lembrava um patchwork. Concebidos como recortes, os padrões estampados
dialogam com o azul do céu e o amarelo-ocre da
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terra e, à semelhança dos “Fundos”, nos quais
os fios de eletricidade e os arames farpados, ao
contrapor-se às rugosas cortiças das árvores,
cadenciam os planos, também aqui os valores
matéricos são mais sugeridos que patenteados.
De qualquer modo se multiplica a inventividade
dos recursos presentes em um mesmo trabalho.
Em 1974, aparecerão as herdeiras daqueles
fundos de quintal e daquela paisagem de Coqueiros. São as vistas do interior da Ilha, pintadas com acrílica sobre eucatex. Ouso afirmar
que essas vedute coincidem com o ponto mais
poético e o mais cabal apuro da ratio estética na
obra meyeriana. Uma pintura em que o branco e
o preto (que tanto preocupou Van Gogh, a julgar
por sua correspondência) conservam um valor

fundamental na relação cromática e em que a
linha sinuosa se apara com discrição. Diríamos
“cartões postais” concebidos por um talento
extraordinário.
Devo ter visto ainda a enigmática aquarela de
1957. Uma paisagem também. Mas diferente.
A tendência ao dépaysement ali se apresenta na
geologia carregada de negros e azuis, e naqueles
vulcões extintos que voltarão, com insistência, a
visitar, no futuro, o imaginário do artista: espécies de cósmicas chaminés que não nos remetem ao entardecer em algum panorama da Ilha.
Conduzem-nos, isto sim, num percurso galáctico, ao contato imediato com o desconhecido planeta que, doravante, iria frequentar de contínuo.
Naquele encontro deparei-me com desenhos
a nanquim e lápis de cor. Tentavam operar numa
linha reminiscente do clima que Van Gogh torna-

ra visível no período holandês, quando se voltara
para os temas sociais e, idem, para cores neutralizadas que “conversavam entre si” (como diria o
próprio Van Gogh) quase sem gradações tonais.
Nos trabalhos desse gênero de Meyer Filho manter-se-iam sempre as tonalidades baixas, entre as
quais predominava o ocre, cor do suporte, aliás.
Eram cenas de rua. Os personagens deixavam-se
estar na sua solidão e abatimento ou, ao contrário, participavam de algum folguedo popular. Um
vendedor solitário carrega cestos; um pobre diabo senta-se na soleira da porta. Eventualmente,
para dramatizar o evento em cenas de carnaval
ou de boi de mamão, o linear e o claro-escuro
se contrapõem. Outras vezes, as cenas de rua
fazem dialogar mais festivamente o lápis de cor
e o nanquim, com seus recursos não ortodoxos
de azurados que semelham piçarras, escamas,
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sem título | nanquim e crayon sobre papel
31.5 x 36.5 cm | 1956

sem título | nanquim e guache e crayon sobre papel | 33.5 x 29.5 cm | 1957

vilosidades e grânulos, crespidos e crivados no
correr da pena. Adquiri um “Boi de mamão”
para o Museu. Tenho a impressão que a instituição não teve fundos para saldar a peça granjeada que assim mesmo incorporou-se ao acervo
do MAMF (atual MASC) e ali se destacou como o
embrião de uma coleção “catarinense” a ser logo
enriquecida com trabalhos de Eli Heil, de Vecchietti e de Rodrigo de Haro. Os tons ácidos, rebaixados, chegados à cor do papel de embrulho
e à do tijolo, aos azuis-verdes, aos rosas secos,
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fechados, voltariam em aquarelas bem posteriores, em especial na série “Bom Abrigo” (nome de
uma praia urbana considerada locus magicus da
cidade e à qual se ligou uma tradição de bruxedos). Quando o pintor sintetiza, o menos mostra
que de fato é mais. Assim o descortinamos nas
cenas praianas da baía embruxada, cenas que
compõem uma série onde descabe a divergência entre o improvável e o convincente, entre a
idiossincrasia do universo pessoal e o telurismo
fabuloso e anônimo enquanto, sob o ponto de

sem título | grafite sobre papel | 26.5 x 31.5 cm | 1957
sem título | grafite sobre papel | 26.5 x 31.5 cm | 1957

sem título | crayon sobre papel | 41 x 32 cm | sem data

vista do espectador, sobra espaço na mente para
a fruição dos puros valores estéticos.
A redução dos planos faz parte dessa gradativa simplificação das formas a caminho de superfícies chapadas. A tendência parece remontar
ao início da carreira do artista. Na cena evocativa
do “Primeiro dancing de Curitiba” já se percebe
a preocupação com a composição em séries de
áreas horizontais paralelas que tornam tectônico
o espaço dos objetos, ainda que não se transformem em frisos superpostos que tentem borrar
de vez a perspectiva do cubo cenográfico.
Surpreendi tentativas vitoriosas de colher o
instantâneo, em figuras humanas que de quando
em quando aparecem a semelhar os desenhos
brasileiros dos anos 40, os de Percy Deane, para
citar um caso. Notáveis são os estudos para
os cavalinhos do boi de mamão. Tais desenhos
comprovam a origem modernista do trabalho de
Meyer Filho.
Logo viriam as tintilações dos mares, cuja
brancura se opunha ao azul-negro do céu e ressaltava o enorme sol-flor que na água (das baías
de Florianópolis com certeza) vai se escondendo
enquanto a banhista nela também mergulha os
pés (1966).
Viriam, com o tempo, as semiaquarelas, feitas a pincel, capazes de agitar, mediante a complacência de certos ventos, os rabos e as crinas
de equinos de toda sorte.
Haverá, no momento certo, rinhas de galo
que, na verdade, são malabarismos lineares, ginásticas gestuais cujos rastos foram carregados
de eletricidade. Numa delas, de 1965, em azul
e vermelho, se exibirá um show de agilidade.
Rinhas e confrontos são motivos arcaicos, quase proto-históricos. No desenho de Meyer Filho,
eles correspondem a alegorias do espírito de
combate. Pelo que nos provocam.
Surgirão haicais e elegias: carmes bem humorados e até picarescos que se traçarão nos
aludidos talonários de Banco e podem atingir, em
casos como o de um tardio estudo de pássaros
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sem título | crayon, caneta esferográfica e hidrocor sobre papel
13.7 x 9 cm | 1966

sem título | caneta esferográfica e crayon sobre papel | 22 x 15.2 cm | 1965

em movimento, o apuro de uma página de códice vinciano.
Portanto, no meio das análises haverá sínteses. Cheias de rigor construtivo. Uma delas,
entre muitas, é a “A sereia brincalhona”, aquarela. O mar azul sob o céu amarelo oferece duas
ilhotas que se defrontam, e mais um pequeno
peixe que voa. Posto, este peixinho, no único lugar que a conveniência (palavra que dever ser
entendida no sentido dos tratados de arte renascentistas) lhe reservaria; nem um milímetro
para lá, nem um milímetro para cá. Dá-se um
corte na imagem. É a grande pausa que, por
necessária, se interpõe entre o rabo e a porção
anterior de outro peixe muito maior, do qual, assim, emergem de um lado o dito rabo e do outro
a garupa que se oferece à sereia que nela vem
se aboletar.
Há outras sínteses que se apresentam com
frescor. Refiro-me às que ocorrem nos desenhos
feitos com tinta azul. Elas descortinam paisagens da Ilha onde voejam e pousam pássaros
ariscos.
Em outro registro, para não ficar no bucólico, o artista fará surgirem modos expressionistas, obtidos graças a ricas texturas que a pena
ou o pincel tentam descobrir em cada ocasião.
De tais recursos serviu-se para relatar a “A fuga
do Paraíso” ou a “A morte do Cavaleiro infernal”.
O capítulo das texturas inclui numerosos itens,
como alguns que se apresentam, para exemplificar, no “estudo” que figura em close up o antigo
casario da cidade. Podemos lobrigar neste trabalho uma breve incursão no terreno do cézannismo (1967).
Mas nada se exaure no desenho de Meyer Filho. Entre as joias de exercício imaginativo surgirá um pequeno desenho a nanquim chamado
“Homenagem ao automóvel”. Como num jogo
de palavras cruzadas ou num quebra-cabeça o

Praia do Bom abrigo III | nanquim e guache sobre papel | 43 x 36 cm | 1964

artista se compraz em justapor charadas visuais
inventadas ao sabor do saber momentâneo.
a sereia brincalhona | guache sobre papel | 21.5 x 27.3 cm | 1966
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a morte do cavaleiro infernal | caneta hidrocor sobre papel
28 x 21.8 cm | 1963

a fuga do paraíso | caneta hidrocor sobre papel
27.5 x 22 cm | 1963
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Eva e o falso adão | caneta hidrocor sobre papel | 35 x 28 cm | 1963
O demônio ama as flores | caneta hidrocor sobre papel | 26 x 19.8 cm | 1963 e 1978

Praia do Bom abrigo I | guache e crayon sobre papel | 43 x 36.5 cm | 1963
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A aquarela “Praia do Bom Abrigo I” reproduz
cena edênica de onde não se ausenta a serpente tentadora. Visto que ali aparecem, também o
peixe, o cavalo, o jacaré e o pássaro, seria normal que o bucolismo predominasse. Acontece
que quem se ausenta é Adão que, por conseguinte, ignora o que se está tramando para o
seu destino. Acontece que luminoso, em seu
declive, o mar se aventura no barroco aglomerado das pedras. Acontece que a numinosa aparência do céu a um lado se torna apocalíptica,
pela presença da lua de sangue e de um fogo
enigmático que se acende no ângulo superior
esquerdo por detrás dos montes. Há, portanto,
um drama no ar. Os “ressoadores” vermelhos,
como a lua, contêm laivos bem logrados sob o
ponto de vista plástico-dramático e mostram o
quanto a estrutura tem de sólida e o quanto a

expressão tem de adequada. A lua rubra é componente que se renova como sinal de drama cênico, sempre de acordo com o argumento que a
ocasião reivindica.
Em outra cena evocadora do Jardim do Éden,
menos sibilina, o demo, que andara tanta vez à
solta brincando nas folhinhas de papel dos “estudos”, substitui o Adão fugido. O desenho se
chama “Eva e o falso Adão”. Pobre Adão, ou pobre demônio, em crise de identidade...
Teremos ainda, mas não finalmente, exemplares de bizantina presença: imagens isoladas em
sua frontalidade, como insígnias. É o caso de “Um
anjo no Cosmos”; o verde do corpo lhe sobressaindo para tirarmos mais incremento da sofisticada construção cromática. A tendência recrudesce na precisão medalhística de certos dragões:
efígies congeladas no plano, que contrastarão
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com a vivacidade orgânica, usual quando se inserem em outro contexto, o da agilidade cênica.
Surpreendemos a tendência em um jacaré-unicórnio acompanhado de três pássaros (1960). A
série dos galos, de que falaremos a seguir se integra em grande parte nessa constante. E a reforça.
Não consideramos serem determinadas associações frutos privativos da prática meyeriana.
O convívio entre a mulher e o bruto, motivo canonicamente manifestado no repertório do artista,
encontra eco na fábula “A bela e a fera” da qual
é mesmo o cerne. Mas não é só a bela e o bruto.
Consumam-se nas fabulações de Meyer Filho boa
variedade de relações entre seres que encarnam
energias tão opostas quanto complementares.

Um anjo no cosmos | caneta hidrocor e crayon sobre papel
16.2 x 20 cm | 1966
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No capítulo do vigoroso e do monumental,
ainda que por ele perpassem humor e enigma,
é forçoso citar determinado desenho: o da bruxa
que cavalga uma baleia, naquele mesmo oceano
tintilante de que já falamos. Em tal desenho se
embatem exemplarmente o branco, o azul-negro
e o vermelho do sol-flor que se deita num ocaso
de espavento e presságio.

sem título | crayon sobre papel | 22.3 x 15 cm | 1960

sem título | crayon, caneta esferográfica e hidrocor sobre papel
14 x 9 cm | 1966

De outra feita o silente e o loquaz se emparelham quando o cavaleiro, outro personagem essencial dos contos de fadas, parece questionar o
céu na companhia do leopardo.
Na maioria das cenas paisagísticas a linha do
horizonte se inclina; afia-se em arrojadas diagonais. Mas o savoir faire compositivo do desenhista soube neutralizar o evidente desequilíbrio que
disso resultaria. Avesso à desordem perceptiva,
além de deslocar os focos principais da construção, lança mão de repercussões calibradoras
que amarram o ritmo e restabelecem, quando é
o caso, a majestade de suas quase miniaturas.
O horizonte em declive chama a atenção no trabalho, composto de dois planos justapostos no
sentido vertical, onde se instala o heráldico pássaro noturno. Ele se apresenta ao espectador

sem título | grafite sobre papel | 25.5 x 20.5 cm | 1959
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sem título | caneta esferográfica e crayon sobre papel | 15 x 13 cm | 1962
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ave sideral | nanquim sobre papel | 26 x 34 cm | 1959

frontalmente, ladeado pela lua que escurece de
negro azulado o quadrilátero superior (1959).
Meyer Filho sabe também criar os meios gráficos mais variados – escamados, vazados, pontos,
tracejados, ranhuras, etc. – para matizar contexturas na superfície do papel. Dá-se um vaivém,
lento ou apressado segundo o caso, e a trama se
cresta ou vaporiza, ou timbra de acordo com a
intenção artística. Mostra-o bem esse “Calvário”
de 1961, onde a articulação dos elementos texturais brancos sobre o fundo negro do céu cria a
sensação de drama quase frenético.
A agilidade estigmológica, cursiva, do galo
voando por aí (1962), ninguém pode deter. No

contra-lado disso, as bernunças, cuja represen-

tação retorna nos mesmos anos 60, unciais no
registro, bosquejadas a pincel, sabem como expressar nossa própria brusquidão. Pertencem ao
gênero traumático.
Posto que o Adão e a Eva desenhados a lápis
resguardam-se no ambiente clean como objetos
assépticos, a “A sereia anfíbia” (1974), por seu
turno, pertencerá a uma sequência notável de
desenhos preto e branco que se destacam pela
limpidez e a presença das mil-flores, que reaparecem. Essas flores e mil-flores que frequentam
com assiduidade os trabalhos de Meyer Filho
não são neles esparsas por mão fortuita, levada
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a sereia anfíbia | nanquim sobre papel | 37 x 32.3 cm | 1974

pelo impulso. Há nos arquivos do Instituto pelo
menos um desenho, um estudo verdadeiro e próprio, que mostra a sagaz preocupação do artista,
atento ao emprego futuro de um componente de
que deverá servir-se com competência.
Reincide, em muitas oportunidades, a figura
da caveira. Quer esteja sobre a mesa como se
pertencesse a uma natureza morta moralizante, costume dos Seiscentos, quer dialogue com
outro crânio companheiro; quer apareça sob a
escolta do pássaro da morte (desenho dos anos
50 retomado em outubro de 1963), quer seja inserida, por fim, no peito do pássaro heráldico,
clonando a vida, em cada um desses casos, e
em outros, ela se submeterá a uma denotação
especial e oportuna.
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No repertório de Meyer Filho viriam a recrescer os seres microscópicos, nanoides, a saber,
caracóis, abelhas, e assim por diante. Prato
cheio para o apetite do fabulista.
Seriedade soturna caracteriza um rosário de
cabeças parecidas com ex-votos. Femininas na
maioria, algumas são apenas tristes, outras parecem ameaçar.
Contam-se por centenas os lances fabulosos.
Em grande número deles os figurantes, homens
ou bichos, são vazados por círculos. Seriam janelas, ou vigias, que dariam acesso ao interior
oculto? Ou apenas maneirismo, recurso decorativo? Há um dragão dançante, picotado por tais
círculos. Desperta grande interesse. Enquanto
isso, outra cena fabulizada mostra um centauro barbudo que surpreendemos no ato de oferecer o ramalhete de flores a uma sereia (1957).
Esta, com elegância circense e sob a vigilância
de seis estrelas, empunha a sombrinha colorida.
Simultaneamente um caracol isolado julga-se no
direito de passear ali por perto. Cena fantástica,
mas não surreal. Nesta fabulação pura reconhecemos o tópico da oferenda, um dos mais gratos
ao imaginário do artista. No centauro ofertante,
é válido identificar o príncipe dos contos populares. Porém, na imaginação de Meyer Filho, até
os dragões podem receber a oferenda das flores.
O dragão, de resto, é o vencedor ou a vítima, dependendo do fato de estar voando, feliz, ou de
vergar sob as setas que o ferem de morte, às
vezes mal agourado por pássaros satânicos.

sem título | grafite e crayon sobre papel | 10 x 6 cm | 1959

sem título | grafite e crayon sobre papel | 17.3 x 11.7 cm | 1959
sem título | grafite sobre papel | 16 x 11.7 cm | 1959

Herói, mas herói executor, será aquele mancebo que algures comparece. Tem o jeito de um
Gilgamesh carnífice, com direito a enorme tiara e
adaga vermelha. A mão que empunha esta adaga com certeza não deixará falhar o golpe fatal.
Reparemos que na cena comparecem, para aumentar o enigma, os tais vulcões extintos de que
falamos e cujo significado continua aberto.
Dado que, com o tempo, os planos vão se reduzindo sempre mais, a composição acaba por
sem título | guache sobre papel | 43 x 34.7 cm | 1971
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sem título | nanquim sobre papel | 36 x 30.6 cm | 1959

ta o acervo do Instituto. Os estudos patenteiam
desde a astúcia despreocupada da mão, onde,

Idílio Fantástico | nanquim e crayon sobre papel | 54 x 47.5 cm | 1957

obter o chapado dos mosaicos, das tapeçarias.
É o período das paisagens do interior da Ilha,
uma série de pinturas a acrílica, a meu juizo um
ponto alto senão o ponto alto da produção do
artista. Coincide com a etapa “erótica”, sequência em que o pintor congeminou intrincadas demonstrações que se ambientavam em cósmica
academia sexual. Ou melhor, em que produziu
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um incontestável Kama Sutra pansexual.
Dia a dia, quase hora a hora se acumulam
os exercícios. Só de galos os exemplos se contam aos milhares. Conjuntos desses “estudos”
(assim os intitulava o artista) comporiam espécies de calendários maias ou astecas, daqueles
feitos na pedra. Hieróglifos reinventados ad perpetuum. A superabundância intriga quem consul-

numa ponta, nem escasseiam as elegâncias gestuais braquigráficas, nem, na outra ponta, as
geometrias mais construtivistas, gliptográficas,
sigilográficas. Uma a uma correspondem a espécies de ideogramas, capazes de compor um
abecedário sígnico. Um texto sem fim à espera
de pesquisador capaz de reparti-los pelas afinidades do projeto gráfico. Somente tal estudioso
daria conta de classificar todos os cursos e os
recursos da temática.
Observando-a de relance reluto em considerar a representação do galo como um caso à parte. Embora reconheça que de todas as figurações
que povoam o universo meyeriano o galo seja a
mais presente, a mais disponível às variações e
a que mais calou no imaginário dos habitantes

da cidade. Devo até relatar o caso em que, com
não fraco humor, num concurso de fantasias, o
vencedor foi um folião que se apresentou vestido de “Galo de Meyer Filho”. Suspeito que, em
virtude do excesso da produção, e até pelo rudimentar de certos esquemas decorativos, o galo
não seja o tema mais interessante no conjunto
da obra do mestre desterrense. Todavia, não há
como negar que dela ele é o ícone por excelência. Desnorteia a profusão dos recursos inventivos aplicados à sua representação. 1970 foi o
ano dos galos, alguns dos quais seriam refeitos
em 1977 e 1978, transpostos para pinturas. Se
ele, como figura, desarticula-se sempre mais em
suas partes constitutivas, quando perde esse seu
caráter analítico ou quando perde seu cunho hieroglífico aumentam, para mim, as possibilidades
de encantar. Admiro de modo particular um anjo
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ardorosamente na representação do animal ele
se liga a esse duplo traço que se revela, então,
fundamental para o sentido do seu trabalho. Até
mesmo e, sobretudo, no contexto erótico onde,
concedendo crédito a um jogo de palavras apoiado na rima e na falsa etimologia, poderíamos conectar estes dois vocábulos: galo e falo. O galo
solar equivale a uma alegoria emblemática de
uma vida voltada para o viver. Brasão, elemento de horóscopo, personagem dos Evangelhos,
guardião e delator de Obatalá, na arte de Meyer
Filho, o galo, ainda quando parece um objeto da
sigilografia e se aproxima dos selos das antigas
civilizações, é sempre o retrato do divertimento,
da idolatria do vital, da identidade. E por via de
consequência, até alter ego. “Le Coq c’est moi”
poderia ter declarado o artista.

sem título | nanquim sobre papel | 26.8 x 18.4 | 1970

“ofertante” com um galo sob o braço e dois pássaros na cabeça (1970). Basta este desenho para
firmar a reputação de um artista plástico.
Se consultarmos a bibliografia do símbolo na
lenda, história, arte e literatura, acharemos mais
de um livro dedicado ao galo. Um desses livros,
que não li, é o de yves Denis Papin que leva por
título Le Coq. Conferida a meticulosidade com
que os especialistas da simbologia tratam seus
objetos de estudo, naquilo que respeita ao galo,
podemos enumerar longa sequência de atributos:
orgulho, vigília, comunicação, virilidade, profecia,
bravura, combate, etc. Da lista gostaria de destacar dois apanágios, correlatos e universais: 1)
o galo é animal solar; 2) o galo é animal da vida
e da ressurreição. Quando Meyer Filho insiste tão
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Releva salientar que a amplitude da temática
em Meyer Filho deve-se mais às modalidades com
que os assuntos são tratados do que à pluralidade deles. Na verdade, toda a pauta gira em torno
da Ilha de Santa Catarina, a existência dos seus
quintais, dos jardins, das casas, das praias onde
palpitam os espíritos da natureza; sua face secreta ou insubstancial. Às crenças, aos seres inascidos, porém palpáveis, que a imaginação vernácula gerou, o pintor acrescenta facetas enriquecidas
por idiossincrasias cada vez mais caprichosas. O
bestiário ora se destaca na condição de efígie, ora
se arrisca em peripécias formais deste mundo e
de outros, de acordo com a imaginação que os
momentos desenraizam. Conexa a esta segunda
vertente o artista abre as comportas do panorama erótico que já mencionamos, o qual, se do privativo tem o tom pícaro e o humor talvez inocente,
da incontingência, para além do teor sexualista,
repleto de “caralhos voadores” de pompeiana
memória, na verdade modal ou fortuito, tem a
condição de denotar a pansexualidade ínsita na
força genésica do universo. Em tal sentido é radical, quer dizer, de raiz: algo que está no atavismo,

na encarnação, na alma do mundo: imodal e irrelativo, Em qualquer dessas facetas, graças ao
tratamento da matéria pictórica, se apagam os
intervalos entre o improvável e o convincente.
No desenho e na pintura de Meyer Filho não
há equivocidade. Nem entre os seres anômalos
que a fantasia propõe. Ao contrário do que parece, tampouco há metamorfoses. O desenhista
pintor é o anti Darwin. Enquanto as coisas do
mundo vão evoluindo, no mundo de Meyer Filho
elas estão lá, dadas para sempre, inteiriças, essência que se fecha desde o início. Ou melhor,
desde o princípio que as gera.
A propósito da palavra desenho e o que ela
indica não há relevância em evidenciar etimologias. Tanto faz ficar com o “debuxo” ou se ater ao
“projeto” que dizem estar embutido no latino designium. De resto, no desenho de Meyer Filho importa mais destacar, ao invés do desígnio, a carga semântica e de linguagem que encontramos
no designare; campo mesmo da “designação”.
Ou seja: o nomear e não o preparar; o instituir e
não o supor; o expiar e não o propender; o saltar e não o palmilhar; o purgar e não o reformar.
Ainda quando o autor o considera um estudo,
vemos nesse desenho um quê e não um que...;
o protótipo e não a tentativa; a cerimônia e não
o protocolo. Mesmo quando brinca – e tanta vez
o faz – no lugar da puerilidade sentimos o vigor.
Mesmo que a qualidade seja vária, vemos o errôneo ou o exato, nunca o incerto. Portanto, menos
o planejamento do que a Gestaltung: a lida com
as formas, não arbitrária, mas apegada ao livre
arbítrio, à escolha, à postulação. Ideográfico em
seu esforço estilizador, o encontro de meios para
a plasmação de conjuntos de signos nos leva ao
pensamento, ao conhecimento e, ao fim e ao
cabo, à escrita. Quando prolongamento do gesto,
flui. Com certeza, porém, se identifica como diagrama de ideias|imagens. Transe+narração; pão
quotidiano+banquete mítico. Daí procedem as

estruturas cabais, de rigor calvinista, cartesiano.
Daí a grafomania entópica, o raciocínio visual, a
tensão entre o háptico e o visivo; a disputa entre descrição e lenda. Por fim, esse desenho é
entretenimento, scherzo e profissão de fé. Como
resultado, nova realidade que vem à luz mediante sintaxe posta no embate dos dias em diálogo
nem sempre tranquilo com suportes e esquemas:
linhas, pontos, formas, ritmos, padrões, estruturas. Em suma, o fazer e o feito.
Ainda quando mais de-signo que desígnio,
o desenho é procedimento que contém mais dialética do que os demais meios artísticos visuais. E de todos os suportes porventura é o que
mais sutilmente captura as “vozes do silêncio”
(Merleau Ponty). Por mais que seja, como é o de
Meyer Filho, institutivo.
Calhando, haverá quem pense estarmos a alegar que o desenho tem mais valor do que a pintura. Nem isto procede nem inverdade será que
entre um e outro há diferenças as quais de um
ora fará o dominante ora de outro deixará ver superiores excelências. Talvez sim, talvez não, mas
o desenho pode ser a cena enquanto a pintura
comporta-se como se fizesse a vez do cenário.
Por mais que surja como nominativo o desenho
conhece o segredo das lacunas ao passo que a
pintura resulta como harmonia, tendo já superado as antíteses. Como disse Platão, “a harmonia
não provém do que ainda é contrário, não provém
do que é agudo e do que ainda é grave; harmonia
é concordância, uma certa uniformidade.” (Banquete, tradução de Jorge Paleikat). O desenho dáse no espaço em que os elementos opostos estão
ainda à procura do acordo; acolhe a dialética. A
pintura exibe-se, quando boa, na sua plenitude
presencial; esquece do que se passou, presa e
sem mais pressa. Nunca será piedoso exercício;
é céu ou terra: jamais terá a imprecisão do limbo.
Reconheço: falei muito no desenho. E a pintura de Meyer Filho? Sem ser um desenho colorido,
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ela tem no desenho a origem de sua construção.
Exibe-se como mosaico ou vitral onde, esmaltadas, se animam as cores que contrastam com sabedoria, no meio das quais fazem bonito os pretos de betume e os brancos de alfenim. Uma aleluia, um alarido que nos ajuda a disfarçar agruras
e estimula a resistência à platitude da existência,
a que nos expomos. A pintura de Meyer Filho alforria tristezas ou rotinas e solta as pré-noções
que nos travam, aguçando nossas sensações.
Para revigorá-lo, ela dá uma alfinetada em nosso
contentamento de viver.
É de mister garantir que o designativo “surrealista”, que de costume se aplica ao trabalho
de Meyer Filho, teve origem no próprio artista.
Ele declarou, ao registrar retrospectivamente em
um desenho de 1957: “Primeiro desenho surrealista de Meyer Filho feito na Carteira de Câmbio
do maior banco da América Latina, na hora do
cafezinho...”. Todavia, porque o quê visionário de
seus desenhos e pinturas se apoia no fabulário
vernáculo, quase folclórico, ou porque o seu gênio individual, mesmo que invente a cada momento aqueles mimodramas extraordinários, tão
intrigantes, pressupõe um nonsense por assim
dizer premeditado, nada de essencial o liga a
uma corrente de arte que, pelo menos em teoria,
faz da automação e do onirismo seu credo estético. Na obra de Meyer Filho as imagens não vivem
por si mesmas. São recortes deliberados que se
esvurmam sem inquirir o inconsciente. O realismo fantástico do artista recruta seus figurantes
na tradição, quando lança mão do bestiário feérico, de antiga ascendência histórica, pré-açoriana, e quando traz à luz relações inusitadas, mas
que obedecem determinações lúcidas e são invocadas e proclamadas para valorizarem forças
sentimentais e eróticas de um espírito sempre
alerta. A evocação, o pansexualismo, a oferenda,
a luta, o romantismo comparecem nesse panorama onde assomam as experiências humanas.
Para iluminá-los se empregam os lances da poe-
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sia lírica, do teatro picaresco por meio dos quais
age a prestidigitação de ideias e o malabarismo
de relações que apanham a plateia desprevenida, e assim se deixa maravilhar. Teatro do absurdo para apologeticamente manifestar verdades que se encontram no coração do homem. O
contexto realista de execução se distorce, com
marcas graduais de estilização, análise e, por
fim, síntese. Isso tudo não significa suprarrealidade, mas tentativa de preservar as emoções
puras que traduzem a utopia. Aparece e reaparece, sob mutantes disfarces. A terra, o mundo
vegetal, o mar, os pássaros, o onipresente galo,
o cavalo, o dragão, a caveira, o diabo e a sereia
estão em giro. Se nem todos são “reais”, são todos plausíveis, já filtrados por crenças sedimentadas, já tangíveis por essa permeabilidade própria do sulco que a imaginação do artista vinca
na do espectador, capaz, este, de os reconhecer,
de reconhecer-se neles, e de rejubilar com isto.
São traduções de um hemisfério em que a fantasia joga e se diverte sem barreiras, arquitetando
idiomaticamente os topos do país de Cocanha.
Os assuntos, frutos de um troco comum, são
a vida, a morte, o ludus, o temor, a exaltação, a
utopia, o desejo, o enternecimento, a dádiva, a
improbabilidade, a perseguição, a homenagem,
a solidariedade fundamental dos seres vivos,
animados e inanimados, humanos, vegetais,
telúricos. Mas o texto, apesar do fantástico, é
um volumen que se desenrola segundo a inteligência discursiva. A lógica se impõe, ainda que
opere num cenário alternativo. O movimento que
conduz à farsa, à paródia ou mesmo à magia,
concedamos, parte do extrínseco para o intrínseco. Malgrado o delírio, a arte de Meyer Filho
não deixa de ser aritmética; tal qual a renda.
Como nem sempre a imaginação é simbólica, o
universo que em seu trabalho nos cativa se apoia
numa carpintaria “de fora”. Nem que seja do
planeta Marte, onde ele, eu, e muitos de nossa
idade, quando crianças, vimos circular em naves

sem título | acrílica sobre eucatex | 51 x 44.6 cm | 1973

improváveis o hoje brega Flash Gordon. Uma ficção que o artista não criou, mas que passa a
correr com o seu sangue de Orfeu ao compasso
de rimas poéticas. É sugestivo o título que Rosângela Cherem deu ao apurado artigo que dedicou ao artista catarinense: “Meyer Filho, um modernista saído da lira”. Como sugeriu a ensaísta,
se a interpreto com propriedade, o repertório de
Meyer Filho aproxima o objeto pictórico da experiência do canto e da aventura. Eu acrescentaria
o teatro, lira também, capaz de manter um arrebatamento consentido e cultivado.
Em que pesem as diferenças no que concerne à ideologia de imagem, o projeto plástico e a
sintaxe formal, é quase uma fatalidade aproximar
a arte de Meyer Filho à de seus conterrâneos e
contemporâneos Eli Heil e Franklin Cascaes. Com

eles, foi um dos principais responsáveis pela noção “Ilha da Magia” que passou a ser aplicada à
capital de Santa Catarina, e que não tardaria a
ter efeitos turísticos. De qualquer modo, se como
vimos, é correto dizer-se que na arte de Meyer Filho a temática irracional se trata com os métodos
da razão, então não o caracteriza o desamparo
frente ao poder do inconsciente, mas o domínio
de seus objetivos plástico-ideológicos. Em virtude
disto a linguagem que gerou não é redutível à de
Eli, que traz do inconsciente sua matéria prima.
Enquanto em Eli predominam os estremecimentos do mundo interior, em Cascais sobressai o
didatismo; enquanto ela transpõe a mitologia individual de dentro para fora, ele se deixa conduzir
pela narrativa consagradora e explícita do contexto antropológico. Meyer Filho tem outro caminho
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a percorrer: voltar-se para a estética em nome da
qual narra, expressa e se expressa. Não se deixa
levar pelo fluxo, procura o ente. Daí as centenas
de representações dos mesmos objetos. O imaginário adere à nossa credulidade e assim nos
torna melhores, mais inocentes. Ao criar o mundo duplo: racional e disparatado, com a volúpia
da vitalidade sabota o esperado e semeia minas
capciosas no terreno do previsível. Isto ele faz,
repetimos, com a meticulosidade articulada da
rendeira que jamais se atrapalha com os bilros.
A propósito do trabalho de Meyer Filho, mas
também de modo geral, gostaria de considerar
uma noção operatória: a de que é lícito distinguir entre tema e assunto. A palavra grega thema remeteria à figuração, à matéria, ao tópico,
à aparência da imagem. Conotativa, dá-se como
forma. A palavra assunto (do latim assumptu =
assumido) diria respeito ao texto, ao sentido, à
raiz, ao entrecho. Denotativa, está na área do
conteúdo. Em geral o tema explicita; o assunto nos envia ao problema. O tema não costuma
ser “ingênuo” (ingennus, isto é, não alterado por
uma força externa). O assunto pode ser ingênuo
(in + gignere = gerado em). No tema, a verificação (verum + facere); no assunto, a inspeção (in
+ specere). No tema, o olhar; no assunto, o ver.
O tema concerne às imagens; o assunto, àquilo
que se afirma por trás das imagens. O tema será
iconografia, o assunto será iconologia. Portanto, o tema responde à pergunta: o que figura?
O assunto responde a pergunta: do que se trata?
O tema diz, o assunto provoca. A flor vermelha
no céu, que pode ser o sol ou a lua, é um tema;
a compassividade das forças da natureza, representada numa flor sangrenta traduz a Einfühlung
com o macrocosmo: é um assunto.
Os temas (motifs em francês) são os quintais,
as casas, as proezas eróticas, o galo, os dragões, vitimados pelas setas ou não; são sereias,
cavalos ou pégasos, centauros e demais seres
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híbridos, homens com pernas de arbusto, figuras
quiméricas. Por mais extraordinários que sejam,
aludem ao concreto. O que alude ao abstrato são
os assuntos, ou seja: a amena primavera no recanto nostálgico, a energia genésica da natureza, o animal emplumado que traduz a valentia,
o bicho fabuloso que tanto pode padecer quanto
rejubilar-se, o mistério que cerca a mulher disfarçada de peixe, a capacidade de ganhar as alturas, o homem embrutecido capaz de um gesto
terno como o ofertório de flores, a capacidade
de ser outro que reside em cada personalidade
ou coisa, enfim, a maravilha escondida na vida.
Resumamos. Como tentei sugerir, Meyer Filho é autor de églogas visuais a seguir convertidas, por uma face, num panorama armorial e,
por outra face, numa cinemática heroico-erótica.
Em ambas as facetas agem, domesticando as
correntes da fantasia, modos originais de recortes construtivos, não raro excêntricos, mas sempre controlados. Ao empregar o método analítico e, ora concomitante, ora sucessivamente o
sintético, submete o intuicionismo na transposição de temas tradicionais, dando-lhes peculiares sentidos. A visualidade seguirá gradativa
tendência ao tratamento chapado, por mais que
sobrevivam indícios de perspectiva euclidiana.
Enquanto o proceder artístico funciona severamente como um relógio, a transmutação ideográfica e os assuntos que emanam dos temas
se carregam sempre mais de cargas lúdicas e
vitalistas. Em um desenho e em uma pintura
estranhos, mas não surrealistas, depois que a
extravagância exarou seus decretos; depois que
as imagens se encheram de surpresas e as estruturas formais prodigalizaram soluções criativas,
sobrou a cândida fatalidade do poético.
Para concluir diria que Meyer Filho comporta-se como um transcritor instintivo cujo mister
foi traduzir para a linguagem modernista, como
fez Tarsila do Amaral, antropofagicamente, as

potencialidades que “as ramificações últimas
da mitologia” (M. Loeffler-Delachaux) disponibilizaram. Quero dizer, os encantados esconderijos que a infância dos povos criou. O mundo dos
príncipes heróis, dos animais que falam, das florestas encantadas, dos seres que voam ninguém
sabe como, dos anões, da mulher benfazeja e da
bruxa nefasta; o mundo das águas, dos rituais
de Eros: a vida, o sonho, a morte e a iniciação.
Façanha significativa foi ter-se Meyer Filho
popularizado tanto e ter seguido popular num
mundo tão anestesiado como o de hoje. Terá
sido por catalizar virtualidades esparsas nos homens em geral? Homens que, vivendo na floresta de arranha-céus, têm nostalgia dos quintais?
Homens que, acostumados aos heróis robóticos,
sentem saudades de heróis de carne e osso?
Dos artistas de Florianópolis, quem poderia
competir com ele? Eli Heil, mercê do seu Museu, chamado “Mundo Ovo”, tem uma audiência maior e até internacional. Mas com certeza,
apesar de ser artista outsider, exige, pela natureza de sua obra, uma fruição mais sofisticada.
Cascaes tornou-se propriedade do Museu de
Antropologia da Universidade Federal, cujo zelo
excessivo embaraça a divulgação mais ampla
do seu valioso trabalho. Os pós-modernos só
atingem círculos restritos dos apreciadores locais. Martinho de Haro, tão sólido modernista,
referência de primeira grandeza na constelação
artística nacional, teve a obra dispersa por coleções particulares nem sempre dispostas ao
empréstimo para exposições retrospectivas de
vulto. Sobressaiu então aquele que soube sintonizar o romântico bom humor que cria ribaldos
diabos, cavalos eloquentes e seres compósitos
como nós mesmos, que temos dias de centauro
e dias de flor; que podemos nos sentir, em dado
momento, como um jacaré provido de unicórnio. Isso tudo é muito para quem começou seu

itinerário autodidata copiando imagens comerciais de revistas de segunda categoria. O “respeitável público” fez a Meyer Filho o que ele próprio nos fez a todos, assimilando-nos a um dos
seus personagens, o bem disposto dragão que
recebeu o ramalhete de flor, alegoria da dadivosa
essência de sua arte.
Para concluir, de novo, passo a um depoimento um tanto autobiográfico. Meu avô de 1753,
aquele Francisco Almada de Andrade, o único brasileiro a ter nascido na Fortaleza de Anhatomirim,
serviu Florianópolis (a então Desterro) por dezessete anos, incumbindo-se muito a contento na
carreira militar. Em 15 anos, servindo no Museu
de Arte de Santa Catarina, seu descendente, tive
a missão de ter descoberto, apoiado e lançado as
carreiras de Eli e de Ernesto Meyer Filho, este filósofo das alegorias provocativas. Por isso, julgando-me aquém da tarefa, atendi com tanto prazer
o convite para incumbir-me da reapresentação do
artista neste oportuno livro que lhe dedicam.

LOEFFLER-DELACHAUX, Marguerite. Le circle. Un symbole.
Genève, Annemasse: Editions du Mont-Blanc, 1947.
PLATãO. Diálogos: Mênon, Banquete, Fedro. Tradução Jorge
Paleikat. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1962.
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arQUIVoS IMPlaCáVEIS | parte 1
arquivos de Meyer Filho organizados
por Kamilla Nunes e Teresa Siewerdt
Montagem: Vanessa Schultz
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nanquim sobre papel | 14.5 x 17.5 cm | 1944

nanquim sobre papel | 30 x 24.2 cm

nanquim sobre papel | 46 x 28 cm | 1946
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crayon e grafite sobre papel | 49 x 27 cm | 1927

nanquim e crayon sobre papel | 33.5 x 30 cm | 1956

68
69

crayon sobre papel | 27.7 x 22 cm | 1955

nanquim sobre papel | 24 x 16 cm | 1954

nanquim sobre papel | 20.5 x 25 cm | 1951
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nanquim e crayon sobre papel | 27.5 x 31 cm | 1958

nanquim e guache sobre papel | 45.6 x 36.6 cm | 1958

crayon sobre papel | 19.2 x 16 cm | 1960
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Usa com freqüência o “bico de
pena”, “aguada”, “aquarela”, “lápis de cera”, raramente “guache” e se trabalhou com “pincel atômico”, rejeitou-o. Disse
que o seu grande problema “é
justamente a luta contra a sua
facilidade de desenhar”. Por
isso usa primitivos instrumentos, a fim de que não caia no
“bonitinho”, no “engraçadinho”.
Outro aspecto é que faz o possível para não ser intelectual
– acha que “o intelectualismo
prejudica o artista”.

Ora diabólico, ora angelical, Meyer Filho oscila entre estes extremos opostos. Ingenuidade
espantosa e uma leve dose de ironia e humor.
Toda esta população fantástica que povoa os
seus desenhos, essa mistura de figuras carnavalescas, coisas do folclore, monstros, animais estranhos e personagens mitológicas,
foi o assunto da sua exposição paulista em 63.
Na exposição do ano seguinte, de 64, em São
Paulo ele apresentou poucas cenas mitológicas e uma grande série de galos fantásticos,
muitas vezes com cara de gente, e pássaros
estranhos, tudo com combinações cromáticas extremamente intensas, vibrantes e festivas. Esta sua última exposição em São Paulo,
principalmente a série dos galos e pássaros
fantásticos marcam um decisivo passo para
frente, um verdadeiro pulo qualitativo. O seu
desenho até então era essencialmente narrativo. Puro, ingênuo, simples e gostoso, mas
essencialmente narrativo, contando os acontecimentos da fantasia. Mas de repente o seu
desenho vira plástico, e essencialmente plástico. Esse é o pulo qualitativo. Daqui em diante
são as combinações das formas, dos coloridos
e ritmos que narram e não o assunto narrado.
A narração desaparece dentro da plasticidade. Narração e plasticidade uniram-se em um
amalgama indissolúvel.
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SPANUDIS, Theon. O desenho de Ernesto Meyer Filho.
Revista Habitat, 1965. Numero 83. Paginas 58 e 59.

caneta hidrocor e guache sobre papel | 45x 37 cm | 1964

PRADE, Péricles. O verdadeiro
artista deve ser livre e autêntico.
Jornal O Estado, 14 de julho de 1963.
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nanquim e crayon sobre papel | 33 x 28 cm | 1969

Cavalheiros, o meu bom dia:

Num desses dias delirantes em que
vivemos, fui acordado em sobressalto. Meu despertador foi o galo do vizinho. Tem uma voz estridente, terrível. Há um mês que venho acordando
em sobressalto, e a cada dia sou vítima de novo martírio. O galo trepa no
muro e com o peito erguido desafia
o sol, desafia o mundo, e além disso
esmurra-me os tímpanos.

Mas falei em galo. Acode-me logo a
lembrança do pintor Meyer Filho.
Entre parênteses: para os que não
76 cuidam de arte, quero esclarecer que
Meyer Filho conseguiu generosos

aplausos quando de uma sua passada
exposição em São Paulo. E São Paulo não é o arraial do pendura a saia.
Para Florianópolis isso é o que há de
melhor. é promoção. O próprio Estado deveria patrocinar estas exposições. Só por isso Meyer Filho já fez
mais por nossa terra do que muito
medalhão de papo estufado que só é
herói, que só é gênio, que só é o tal
até os limites da Ponte Hercílio Luz. A
esses tais, o meu amigo Olegário costuma chamar de Pavões de galinheiro. Chama, e ainda ri cinicamente.

Mas convém dizer que o bom Meyer

Filho pintando é uma coisa, e falando é outra. Ha muito tempo, desde os
dias que os cães lambiam os furúnculos de Lázaro, que ele vem julgando
que eu sou surdo. O que é um equívoco, um lamentável equívoco. Ele
me soqueia, ele me agride os ouvidos
sem a mínima dó, sem a menor piedade. é como o galo do muro. Além disso me repete três, cinco, vinte vezes
o mesmo episódio. Mas é uma grande
alma. E é uma grande garganta.

Um dia eu lhe emprestei uma extraordinária obra. “ Tartarin de Tarascon”, de A. Daudet. Que notável é esse

Daudet! O personagem é uma caricatura magnífica e, não sendo cômico,
é contudo profundamente hilariante
para quem o lê. é o mentiroso honesto, é o sonhador guerreiro vivendo
entre provincianos tão pacatos quanto crédulos, gente heróica e imaginativa sem ausentar-se entretanto
do quotidiano. Cidade que pede, que
exige um Tartarin, e somente aonde
um Tartarin impera.
Meyer Filho leu. E daí para a frente
a minha existência ficou arruinada.

Aonde quer que me encontre, o bom
homem repete com a mesma ênfase
de uma primeira vez:” - conheço por
aqui um bocado de Tartarins, ô ô!”
Assim é no cinema, assim é no jogo de
futebol. é na praia, é no clube, assim
como também nos casamentos e nos
batizados. Até nos velórios, quando
me encontra, dia a mesma coisa. E no
ônibus, e nas ruas. Sem o saber, e com
a melhor das intenções, ele vem me
assassinando em dose homeopática.
Ainda quinta-feira passada, quando

eu apreciava uma excelente cerveja
no antigo bar do Donga, o Meyer Filho
me encontrou. Aguardei a cacetada, e
ele não me fez esperar muito: “ Conheço em Florianópolis uma porção
de Tartarins, ô ô! Minhas lágrimas rolaram abundantes. Insensível ao meu
pranto, ele ainda repetiu três, cinco,
dez vezes a mesma frase. E cada nova
chicotada tinha, para ele, a novidade
de uma primeira vez.

SANTA ANNA, João de. Os Tartarins de Meyer
Filho. A GAZETA., Os Jardins de João sem ter- 77
ras. Florianópolis, 04 de março de 1970.

Eu nasci duas vezes. A primeira foi aquela inicial, que está anotada no
cartório. A outra foi quando me deram a aposentadoria. Levei dois anos
pra curar todos os traumas e tiques que tinha de nervosismo puro, de
não poder fazer o que queria, quer dizer, de não ter tempo de desenhar
e pintar como queria. Depois foi aquele extravasamento. Normalmente,
hoje em dia, pinto de oito a nove horas por dia, e as vezes até quatorze
horas seguidas. Claro, em compensação, às vezes, passo dois ou três meses
de papo pro ar, sem fazer nada. Isso depende muito da época, não é?
Manuscrito de Meyer Filho. Acervo do IMF. 1974.

J.M – Em seus quadros há uma psicologia
especial, com a qual você se identifica?
M.F – Claro que há. Em qualquer coisa que a gente faz,
este aspecto existe. Eu sinto que sim. Só que não sei
qual é, nem me interessa. Eu só pinto. Os analistas e
os críticos que se encarreguem de julgá-lo.
J.M – Você se importa se alguém lhe disser que não
gosta de sua pintura, ou mesmo que ela não serve como
elemento de arte, por uma razão qualquer?
M.F – Sabe, tudo depende da pessoa. Já fui muito de
ficar discutindo arte. Agora já não dou muita bola.
Ou então esculhambo mesmo com o individuo. (...)
Não perco mais muito tempo em discussões. Só não
gosta quem não tem sensibilidade. E isso não se
compra em supermercado nem em farmácia. Mostro
meus quadros e não obrigo a gostar. A coca-cola
também faz uma propaganda desgraçada e você não é
obrigado a tomar. Mas ela está ali, goste você ou não.”
MOSKORZ, Jânio. Meyer Filho: Um universo de arte. Jornal A cidade.
Entrevista, pag. 18. Joinville, 30 de abril de 1973.

Toda cultura é limitada. A vivência da individualidade, quer tenha por
fulcro a íntima experiência, que se vincule ao complexo dos conhecimentos adquiridos por estudos intensos, ou mesmo seja resultante
da soma desses elementos formadores, não têm o mágico condão de
abranger a plenitude da atmosfera criadora sugerida pela obra de arte.
A simplicidade da conclusão aflora: Ernesto Meyer Filho sempre foi
examinado através dos seus desenhos, com uma visão unilateral, fruto
da idiossincrasia dos observadores.

Uns críticos se entusiasmam com a segurança (domínio técnico), a fantasia, a ingenuidade consciente ou inconsciente, a narração de um mundo minucioso, analítico e decorativo; outros apontaram o primitivismo,
a limpeza de expressão, a invenção, o virtuosismo, a exploração da realidade fantástica, o grafismo, a maneira surrealista do tratamento, o
exercício originando-se no instinto, o real, o irreal, a fábula, o poético, o
humor. Há ainda, os que se esmeram na busca das vertentes influenciadoras: os pintores holandeses do século XVII, as miniaturas persas, uma
temática a Chagall. Muitos são os detalhes, quase sempre discutíveis.
A quem importa saber, por exemplo, se a ingenuidade é ou não consciente, sendo ingenuidade? As afirmações afinal, são perigosíssimas.
Não há como localizar as influencias europeias e orientais. O próprio
Meyer Filho demonstra, frequentemente, seu interesse pela arte dos
povos aborígenes. Esta informação, sem dúvida, é a correta: o artista,
com todo o seu potencial imaginativo, foi se insinuar, e não raras vezes, no clima belo e simples dos índios Hopi, do novo México, que com
as representações esquemáticas e estilizadas do corvo americano deram formas verdadeiramente admiráveis ao animal totêmico. Os seus
galos, também apresentam a variedade de concepções, constituindose numa força criadora rara.
Sem querer tomar uma posição crítica conciliadora, eclética e abrangente, pois para muitos é a maneira mais fácil de ver as coisas, a verdade é que o universo de Meyer Filho não pode, em hipótese alguma, ser
compreendido como fruto exclusivo de uma determinada corrente ou
expressão, sugeridas por quase todos os que convivem, esteticamente,
com os seus desenhos.

A paisagem íntima e exteriorizada de Meyer Filho é complexa, infinitamente complexa. A um só tempo perpassa o fio condutor da poesia,
conjugado ao contexto de um surreal fantástico, que se apresenta, ora
num figurativismo de contagiante beleza, ora num mitologismo criador (não apreendido), tudo consequência de uma imaginação poderosíssima, solta, livre e dinâmica. Assim, situar Meyer Filho em compartimentos, viseiras e recipientes estéticos, é retirar-lhe o que é mais
sagrado: a dimensão de um cosmo por vezes indefinido, a manipulação
nervosa e habilíssima do traço, o sopro de uma ironia trespassante, o
íntimo prazer do humor, o entrelaçamento do bem e do mal num fabulário misterioso, a crença nos deuses de épocas imemoriais, a paixão
pelo desconhecido, o gosto obsessivo pela síntese.
Trata-se de um artista sem rótulo. O galo – que o popularizou - ,
é apenas mera referência. Referência de um desenho rico em sugestões, cuja única regra é a liberdade formal intimamente controlada
por uma experiência que obteve do mundo a cercá-lo. O reconhecimento da união sempre mais crescente entre o homem e a natureza.
PRADE, Péricles. Meyer Filho: um artista sem rótulos.
O Estado. Florianópolis, 07 de junho de 1972
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Eros e Poiesis na obra de Meyer Filho
Debora Pazetto

Embora sejam completamente alheias ao
paradigma mimético, as telas e desenhos de
Meyer Filho surpreendentemente concretizam
um dos ideais platônicos relativos à arte. Evidente que não nos referimos ao Platão que expulsa os poetas da República, mas ao que se revela no Fedro e no Banquete em meio a apologias
do amor e da beleza. Nesses diálogos, o filósofo
apresenta Eros como uma força capaz de cingir
a totalidade, porquanto sua essência é desfazer
dualismos e unir opostos. O sentido do conceito alicerça-se na experiência de que tudo que
percebemos é composto de indivíduos isolados.
A natureza é uma manifestação multiforme de
individualidades, singularidades e contingências.
Contudo, paralelamente, parece haver uma corrente que congrega os particulares e faz com que
tudo tenda para a união: Eros. Quando o mundo
mostra-se eroticamente, emergem a beleza e o
amor, concebidos como harmonia ou entrelaçamento entre todas as coisas. Destarte, Eros é
uma força vital que opera na contrapartida da
individualidade como ânsia por união e aparece
concretamente como beleza e amor.1
As obras de arte podem sempre ser analisadas e avaliadas através de uma miríade de
perspectivas, recortes e ênfases. Propomos que
os conceitos originalmente gregos de Eros e Poiesis, apropriados e interpretados por Hölderlin,
Heidegger e muitos outros autores, podem fun-

1 PLATãO. O Banquete. Lisboa: Edições 70, 2002.
2 HÖLDERLIN, Friedrich.Carta a Neufer. In: PFAU,
T., Critical Introduction: Friedrich Hölderlin - Essays and
Letters Theory. New york: State University of New
york Press, 1987, p. 8.
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cionar como uma chave interpretativa para a arte
de Meyer Filho. No mínimo, podem abrir uma dimensão na qual algumas obras surgem sob um
foco diferente.
A potência criadora e a liberdade formal de
Meyer são, acima de tudo, eróticas e poiéticas.
Poeisis, do grego, significa originalmente criação, ação, confecção. O artista nos brinda com
um orbe inaudito no qual tudo parece ter sido
inventado a partir de uma fonte inesgotável de
engenho, onde todas as criaturas se reconhecem
mutuamente, se saúdam e interatuam em infinitas possibilidades, com gestos por vezes enigmáticos, porém repletos de sentido. Os humanoides são sedutores, as genitálias são latentes
ou explícitas, porém sempre presentes, os galos
emanam fascínio e virilidade e até os astros são
amiude sexualizados. Ainda mais intimamente,
todas as formas são trabalhadas com a mesma
precisão e ocupam o mesmo plano sem hierarquias, todas as figuras desempenham um papel
cênico igualmente relevante; a mais ínfima florzinha encontra seu espaço próprio e exclusivo em
meio à composição pictórica – minudências que
exalam a harmonia entre todas as coisas. A obra
de Meyer transpira erotismo em sentido lato.
Para tratar de erotismo, lembremos do
notório poeta Hölderlin, que escreveu pequenos
textos filosóficos, em sua juventude, nos quais
descreve Eros como um poder magnífico que vai
até as regiões mais remotas do espírito, “onde a
alma do mundo emana sua vida nas mil pulsações da natureza, para onde as forças fluentes
retornam em seu círculo incomensurável”.2 Contra a tradição cartesiana e seus sustentáculos,
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Idílio Cósmico II | acrílica sobre eucatex | 40 x 44.7 cm | 1981

Eros é enaltecido por superar as dicotomias clássicas entre espírito e natureza, uno e múltiplo,
sujeito e objeto. Note-se que Hölderlin o retoma
como um conceito existencial e pré-cognitivo.
Ou seja, não pertence ao escopo do erótico uma
atitude cognitiva diante do mundo, que procure
apreendê-lo através da razão ou do entendimento, através das leis da lógica, da física, da ciência
ou qualquer tentativa de explicação conceitual.
Trata-se antes de uma vivência na qual as coisas
são intuidas de modo imediato. O sujeito realiza
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uma imersão na existência, experimenta a união
com a totalidade, e tudo aparece como sendo
uma coisa só, como fazendo parte da mesma
tessitura viva. O indivíduo intui que seu corpo é
feito da mesma carne que todas as coisas, que
a carnadura do mundo é uma só, para usar uma
terminologia cunhada por Merleau Ponty. Em
suma, o ponto central é que o âmago do mundo
ou da natureza ou do espírito ou da vida, como
se queira chamar, não pode ser apreendido teoricamente, mas apenas vivenciado de viés através

O maior come o menor I | acrílica sobre eucatex | 40 x 44.7 cm | 1981

dessa experiência estético-erótica. Isso conduz
o pensador à afirmativa, contrária às tendências
da tradição filosófica precedente, do plano estético em sua autonomia, doravante superior ao
plano lógico-racional. Consequência: abandonar
a teoria em busca do belo e do sublime, saltar da
teoria para a poesia. Com efeito, este é o percurso
biobibliográfico adotado pelo próprio Hölderlin.
Mantendo suas convicções filosóficas como alicerce tácito de sua poesia, em Hipérion,
Hölderlin idealiza a humanidade como concilia-

ção entre divino e animal, espírito e natureza.
Afigura-se, portanto, bastante razoável tecer, sobre a elástica teia temporal, um ponto que ligue
o erotismo romântico de Hölderlin com o erotismo um tanto mais carnavalesco de Meyer Filho,
criando um novo amplexo para decifrar a amplitude de sua obra. Podemos arriscar que, inesperadamente, um artista catarinense traz à visibilidade, de modo contundente, os preceitos do poeta
alemão. Se Hipérion, o herói eremita, tivesse sido
bem sucedido em encontrar a unidade primordial,
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é constituída principalmente pela atitude cunhadora de povoar um mundo. Povoá-lo de beleza,
de alegria, de erotismo. Pedras, árvores de lantejoulas, animais antropomórficos, homens zoomórficos, astros personificados, arbustos, casinhas enluaradas, monstros-míticos e nuvens-flor
dividem o mesmo espaço anti-hierárquico que
se eleva como testemunho de uma totalidade
primitiva na qual todas as coisas coexistem em
concordância nas “mil pulsações da natureza”.
Além de estética, essa opção é também moral:
uma proposta para que se habite o mundo com
criatividade e liberdade, para que se festeje a natureza e todas as suas possibilidades reais e imaginárias. Nos arrabaldes de uma ilha encantada,
Meyer nos brinda com uma estética do folguedo
e com uma moral do sorriso.
Assim, Hölderlin sugere que é no ato poético e na imersão erótica, e não no engavetamento
racional dos conceitos, que o cerne do mundo se
desvela como manancial de tudo que é, foi e virá
a ser. É também seguindo vias semelhantes que
o filósofo Martin Heidegger – não por acaso leitor
assíduo de Hölderlin – afirma que toda a arte,
enquanto “deixar-se acontecer da verdade”, é na
sua essência Poesia,3 é Poiesis, é criação de uma
a ingênua | nanquim sobre papel | 46.5 x 36.5 | 1959

isto é, a união estética e erótica com a totalidade,

se não tivesse sido “condenado a errar sem descanso pela terra afora”, ter-se-ia talvez deparado
com um universo semelhante ao imaginado por
Meyer. Afinal, desde seus primeiros esboços, o artista inventa fusões entre humano e animal, intersecções entre natureza e divindade, derretimentos do sagrado sobre o profano, do eterno sobre o
efêmero. Acasalem todas as entidades da fauna e
da flora, copulem homens, deuses e bichos, cruzem cultura e selvageria – eis como resultado o
indelével cosmos de Meyer Filho.
A união harmônica entre todas as coisas
pintada por Meyer parece revestida pela mesma
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película de tudo que é primordial, anistórico e
pré-racional. Nesse sentido, o artista está mais
próximo da verdade do que o teórico, já que ele
vislumbra e traz à visibilidade a “alma do mundo”, que não pode ser explicada conceitualmente. O artista recebe um papel privilegiado – ainda
que este venha acoplado de vários romantismos
típicos do século XIX acerca da ideia de “gênio”
– sobretudo porque, para Hölderlin, o belo é a
linguagem cifrada da harmonia entre homem e
mundo. Indecifrável logicamente, essa harmonia pode, contudo, ser expressa e celebrada pela
arte. A obra de Meyer, independentemente de
seus aspectos formais, estilísticos e históricos,

é apenas aquilo que é representado como figuras em um quadro, mas o mundo que ela abre
quando a confrontamos. Isso fica claro no caso
da análise heideggeriana dos sapatos de camponês pintados por Vicent van Gogh, que ele afirma
revelarem o mundo do camponês, sua vida cotidiana, a repetição de um trabalho infatigável,
para além da mera representação com tintas de
um par de calçados: “da abertura escura do interior deformado do calçado, a fadiga dos passos
do trabalho olha-nos fixamente”.4

3 HEIDEGGER, Martin. A Origem da Obra de Arte.
Lisboa: Edições 70, 1990, p. 58.
4 HEIDEGGER, Martin. A Origem da Obra de
Arte. In: Caminhos da floresta. Lisboa: Kalouste Gulbenkian, 2003, p. 27.

Braços graciosos, caudas, escudos, que defendem alguma coisa
nanquim sobre papel | 45 x 32.2 cm | 1974

nascente de verdade. Como Hölderlin, a fenomenologia heideggeriana descarta de início o comportamento teórico, no sentido tradicional de
processo investigativo cujo objetivo é a definição
de algo, como método de obtenção de respostas
filosóficas. Por isso, Heidegger afirma que sua
fenomenologia é descritiva e não explicativa, e
é descritiva no sentido que implica o sujeito no
próprio horizonte de surgimento do fenômeno
investigado. No caso da obra de arte, isso significa que sua descrição fenomenológica implica o abandono da postura teórica e a imersão
existencial no âmbito em que a arte se origina.
Desse modo, Heidegger abandona a teoria diante
da obra de arte para submergir na rede de remissões mundanas que ela implica. Pois a obra não
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Ou seja, cada obra de arte não se resume
ao que é representado, mas aponta para algo
além de si, para um campo fenomênico no qual
ela pode se originar e encontrar sentido. De acordo com Heidegger, a arte é o deixar-se acontecer
da verdade porque tudo que ela manifesta é expressão direta do mundo histórico em que ela se
origina. A linguagem de Heidegger pode parecer
hermética, mas, à parte de seu detalhamento filosófico, o que ele está dizendo é algo bastante
próximo: a origem de uma obra de arte repete o
acontecimento no qual um mundo se instala a
cada época. Quando criamos uma obra de arte,
criamos uma nova possibilidade, uma nova rede
de significados, um novo arranjo do mundo. Na

arte, o vir-a-ser, que é o solo de tudo o que é,
apresenta-se sob o foco de luz. O ato criativo do
artista dá origem a um novo cosmos, cria uma
nova esfera de desvelamento do ser. Não é que
a arte seja a experiência paradigmática da verdade, ou que o artista seja capaz de enunciar a
verdade através de uma inspiração poética, mas,
simplesmente, que a arte aparece como o lugar
da verdade porque através dela a própria verdade funda-se como disposição de um modo de ser
do ou no mundo.
Bem entendido, Meyer é poeta em sentido
amplo. Por mais que seus personagens e suas
composições já consolidadas nos encantem,
o anteparo de nosso arrebatamento diante de

tragédia no reino de neptuno | guache sobre papel | 21.5 x 27.3 cm | 1966
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sem título | guache sobre papel | 46 x 33 cm | 1963

suas obras funda-se muito mais no fascínio de
sua autoafirmação como criador. É a confiança do ato poiético de Meyer, nunca titubeante,
o que mais nos impressiona. Ele cria universos,
simplesmente, e suas criações escorrem pelos
papéis e pelas telas com a naturalidade de um
olho d’água. Se arriscarmos uma análise no estilo heideggeriano de alguns de seus quadros,
podemos dizer que não consistem apenas na
representação de uma diversidade multicor de
figuras não realistas. Objetivamente, é isso que
vemos, todavia, há sempre um “além disso” que
se descortina com a imprecisão de um sonho:
cada trecho de paisagem traz consigo uma terra
doce e inapreensível, uma terra para se habitar
com sacralidade e bom humor. Cada humanoide traz acoplado uma expressão de sacerdócio
que revela um modo de lidar com um mundo
cotidiano repleto de magia e de crendice. Em
cada rugosidade do solo manifesta-se o apego a
uma ilha na qual a vida ordinária coexiste com
seres místicos, com explicações fabulosas para
os acontecimentos mais corriqueiros, com bruxas, centauros e sereias. A íris atenta de cada
animal reflete um espírito de concordância e de
ternura. O folclore, os folguedos, as brincadeiras
de criança, as chácaras, as brigas de galo, os
domingos na praça, as conversas de comadres,
as superstições, as benzedeiras – Meyer desvela
a tônica comum de uma época e de um lugar em
cada pincelada. No vigor de suas cores emerge
sem título | nanquim sobre papel | 9.2 x 23.5 cm | 196889

um mundo em que todos parecem compartilhar
um segredo sobre a vida. Emerge uma terra viva
plena de seres míticos, na qual as individualidades são solenemente ignoradas pela integração
em uma mesma estampa. A Poiesis de Meyer é
um universo pessoalíssimo traduzido em uma
sofisticada estrutura estética, com um colorido
convite de entrada.
Em suma, Heidegger concebe a obra de arte
como Poiesis porque ela é desvelamento, é abertura de um mundo a partir da atitude criadora do
artista. No caminho dessas reflexões, o filósofo
diferencia a relação do homem com a coisa-obra
de sua relação com os utensílios banais (Zeug),
alcunhados de coisas-sempre-à-mão, pois estão
constantemente disponíveis ao uso do homem.
Uma obra de arte, como mostraram Duchamp,
Warhol, Beuys e tantos outros, pode ser idêntica
a um utensílio banal. Porém, nunca lidamos com
ela através de uma relação cotidiana de utilização, mas antes de criação, apreciação, reflexão
ou interação compreensiva. O artista, portanto, é
aquele que faz surgir o extraordinário a partir do
ordinário. É aquele que pode transformar um par
de sapatos de camponês, um rosto, uma árvore,
um cesto de maçãs e algumas xícaras em pinturas que não conseguimos olhar sem certa reverência. É aquele que pode apropriar-se de uma
cama, de caixas de sabão e de uma pá de neve
para elevá-las ao requintado estatuto de arte.
O artista é capaz de transfigurar – através de confiantes lapsos de criação – folhas de cheque do
Banco do Brasil, guardanapos e embalagens de
cigarro em genuínas obras de arte. Meyer Filho
perfaz-se na ruptura do trabalho manual e maquínico do funcionário de banco pelo ato gerador

do artista. Da trivialidade de suas coisas-sempreà-mão, faz surgir o maravilhoso e o fantástico.
Declara-se, pois, como sacerdote dos mistérios
da gênese. Concebe e materializa o que sem ele
era inconcebível:
A essência da arte, na qual repousam simultaneamente a obra de arte e o artista, é o pôr-emobra-da-verdade. A partir da essência poetante
da arte acontece que, no meio do ente, ela erige um espaço aberto, em cuja abertura tudo se
mostra de outro modo que não o habitual.5

Ou seja, a essência da arte, tal como foi
anunciada por Heidegger, é desbravar um mundo para além do mundo habitual, é erigir o extraordinário como possibilidade poética. A arte
corresponde à liberdade, visto que inaugura e
instala modos de ser do homem e do mundo.
Criar é produzir algo que não tinha ser, e não terá
nunca mais ser do que no momento preciso em
que vem à clareira da existência. A obra de arte
afirma sua peculiaridade ontológica no fato de
ser a coisa insólita e enigmática, que acolhe em
si a circunstância de ter passado a existir por um
ato criador voluntário. Ela é gêmea do inicial, da
origem, de tudo o que é patenteado, do espanto,
do próprio apelo do inabitual. Por isso, mesmo
que seja visualmente indiscernível de um utensílio banal, uma obra de arte nunca é abordada
como uma coisa-sempre-à-mão.

5 HEIDEGGER, Martin. A Origem da Obra de
Arte. Lisboa: Edições 70, 1989. p. 58.
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sem título | caneta hidrocor sobre papel | 12.5 x 10.5 cm | 1960

sem título | crayon, caneta esferográfica e hidrocor sobre papel | 21.5 x 15.7 cm | 1960 e 1966

Se podemos “silenciar o homem para deixar falar a obra”, constataremos que, livres tanto
de funções miméticas quanto expressivistas e puristas, os trabalhos de Meyer encontram seu imo
na própria postulação do momento verdadeiramente criador. Por isso, Poiesis, juntamente com
Eros, são conceitos privilegiados para abordá-los.
A sua obra atira-se para o espaço e abre-se como
instauração de fantasias, de possibilidades pancromáticas, de seres híbridos, de situações alucinógenas, a bel prazer da potência inventiva do
pintor catarinense. Ela mantém-se sempre envolvida no inexplicável mistério do dar-se à luz no

espaço vazio da tela. Abre confiantemente seu
espaço, concede-se seu pano de fundo, ocupa a
fresta originada pelo seu próprio vir a ser.
Quando Heidegger afirma que a obra de
arte é o dar-se primordial da verdade, não devemos entender que se trata da verdade lógicocientífica na qual uma proposição se adéqua à
realidade, ou seja, da verdade do comportamento teórico. Verdade é o horizonte no qual as coisas se mostram, é a própria abertura na qual todas as coisas podem vir à luz. Trata-se, portanto,
mais de um verbo ou de uma dinâmica do que de
um estado de coisas consolidado. Verdade é jogo
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entre clarividência e retraimento, luz e obnubilação. É difícil não propor o paralelo com aquele
âmago fluente da existência que, para Hölderlin,
só pode ser vislumbrado junto a Eros. Verdadeiro
não é o que existe, mas o poder de trazer à existência: “quanto mais poético, mais verdadeiro”,6
nas palavras de Novalis. Meyer Filho permite o
“pôr em obra da verdade” devido a seu poder de
trazer à existência, que abre, na banalidade do
dia a dia, uma fissura de brotamento do não real,
da aberração, do novo e do extravagante.
As imagens de Meyer, observadas sob as
lentes do conceito heideggeriano de Poiesis e do
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conceito de Eros, tal como este foi apropriado
por Hölderlin, são redimensionadas como rupturas à habitualidade e à individualização do mundo cotidiano. Os seus trabalhos, «mais híbridos
do que puros, contaminados em vez de limpos,
ambíguos em vez de articulados, perversos, bem
como interessantes»,7 parecem partir do pressuposto de que tudo pode ser inventado a partir de
tudo. Em sua poesia, tudo pode ser criado a partir dos dados da existência e suas infinitas possibilidades de combinação. Tudo pode se entrelaçar, adquirir novos sentidos e novos aspectos
nas filigranas de seu traço. Fecundado por Eros,

galo cósmico XyPhI-1094 | nanquim sobre papel | 26 x 21 cm | 1979
[página ao lado] sem título | crayon sobre papel | 22.1 x 17.3 cm |1960

o artista nunca cessa de parir iridescentes composições a partir de uma decomposição dionisíaca das formas. Sua fertilidade poética nunca deixa de alastrar a geografia do real. Sob a luz coada
do museu, temos as cores exuberantes de Meyer.
A suspender em suas telas a verdade fabulosa
que delas emana. A exibir a majestade de uma
dança erótica em que a própria vida estabelece
a semelhança entre os personagens e torna todos espelhos uns dos outros, como se a vida os
fizesse todos iguais, comemorando alegremente
a véspera ou o dia seguinte de coisa nenhuma.

6 NOVALIS, F.L. Le Monde doit être romantisé. Paris:
Allia, 2002.
7 Descrição do que seria a arte pós-moderna. Cf.
DANTO, Arthur. Após o Fim da Arte: a arte contemporânea e os limites da história. São Paulo: Odysseus
Editora, 2006, p .14.
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[página ao lado] Monumento ao cara d´alho | caneta esferográfica sobre papel | 31.5 x 34 cm | 1981
sem título | caneta esferográfica sobre papel | 25 x 19.5 | 1981
sem título | caneta esferográfica sobre papel | 33 x 23 cm | 1981
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[desenho incompleto] sem título | nanquim sobre papel | 23 x 27.4 cm | sem data
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galo cósmico XyPtr-4.001 | nanquim sobre papel | 28.4 x 20.5 cm | 1979
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sem título | nanquim sobre papel | 30 x 21.5 cm | 1979
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O demônio também ama as flores | nanquim sobre papel | 23.7 x 19 cm | 1986
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Idílio Cósmico IV | acrílica sobre eucatex | 40 x 44.7 cm | 1981
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Velho Guerreiro | nanquim sobre papel | 40 x 44.7 cm | 1981
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Rafael Campos Rocha
E daí, Meyer Filho?
História e quadrinhos | 18.2 x 24.4 cm | 2010
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Os maravilhosos e misteriosos jardins do planeta Marte

Para início de crônica, eu te direi, assustado leitor, que a estória que vou te contar é absolutamente verdadeira. Sim, ela é totalmente verídica, acredites ou não.

Em minhas numerosas viagens de ida e volta ao nosso querido planeta vermelho, muitas coisas me
entusiasmaram e me intrigaram. Mas, o maior mistério, para mim, durante muito tempo, foram os
seus jardins. Sim, os seus maravilhosos e misteriosamente sempre verdes e sempre floridos jardins.
Como você sabe, as plantas são como os animais e os homens. Nascem, crescem, murcham e morrem.
Como, então, explicar o perene verdor dos extraordinários jardins marcianos?

Como bom caipira, eu não queria passar por tal e perguntar aos meus amigos marcianos a solução do
mistério. Conheço um amigo que, ao visitar pela primeira vez a “grande São Paulo”, tomou um taxi e sentenciou gravemente: “Teatro Municipal!” Após percorrer, ida e volta, umas vinte quadras, o taxi parou,
exatamente a 50 metros do ponto de partida. Afinal, não ficaria “nada bem” se os paulistanos soubessem
que ele não conhecia a cidade.

Disposto a desempenhar brilhantemente o papel de detetive cósmico, visitei, sozinho, numerosos jardins
marcianos em todas as estações do ano e em “quase” todas as horas. Mas a solução do mistério estava exatamente no “quase”. E veio, de repente, inesperadamente, tal qual a descoberta da penicilina. Por acaso.
Em uma de minhas viagens de volta, a poderosíssima nave sideral, por motivos técnicos, partiria rumo
a Florianópolis, em plena madrugada marciana. E, pela vez primeira, levantei-me na alvorada do dia
marciano, três horas antes da partida da nave. Rápido, vesti-me, fiz um ligeiro desjejum e parti, imediatamente, em visita ultra matinal aos misteriosos jardins. Tão logo cheguei, ao maior e mais belo deles,
uma enorme surpresa quase me fez morrer de susto. No lugar dos numerosos canteiros de flores, havia
enormes buracos circulares, retangulares e de outras formas mil. Teria havido um terremoto ou rebaixamento geométrico do terreno, naqueles locais?

Atônito, sentei-me no primeiro banco. Mas não demorou muito e eu, esperto detetive sideral, havia deslindado o estranho e maravilhoso mistério. Sim, ao ouvir bem acima de minha cabeça um já tão meu
conhecido zumbido de “overcraft” marciano, olhei para cima e vi numerosos deles, que, suavemente iam
descendo exatamente nos locais onde estavam localizados os canteiros de flores desaparecidos! A troca
dos canteiros era feita durante a madrugada, para
evitar problemas de trânsito e de tráfego!
Você, atônito e incrédulo, naturalmente indagará:
“E porque não acontecem estas coisas maravilhosas em nosso pobre e sofrido planeta Terra?” A resposta é ao mesmo tempo muito simples e muito
complexa. Nos dicionários, nas enciclopédias e nos
jornais daquele planeta, há muito foi riscada uma
“palavra” que, entre nós, “consome” muitos milhões
de vidas humanas e muitíssimos bilhões de dólares
e outras moedas menos nobres: “guerra”...
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MEYER FILHO, Ernesto. Os maravilhosos e misteriosos jardins
do planeta Marte. A Gazeta, Suplemento dominical, Florianópolis, 1970, p. 6.

O desafio | guache sobre papel | 27.5 x 22 cm | 1966
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Meyer Filho: Um incrível (e cósmico) pintor
Jornal de Santa Catarina - Por que o seu interesse pela arte erótica?

Meyer Filho - Eu comecei a fazer desenho erótico em 1941, quando entrei para o Banco do Brasil
como funcionário. Isto que vou dizer é incontestável e indesmentível: todo brasileiro, seja ele granfino,
operário ou milionário, quando a raça se reúne, a conversa começa muito séria e acaba na mais alta sacanagem e putaria. Desde 1941, quando entrei para o Banco, eu fazia os meus desenhos de sacanagem.
Depois rasgava e a turma ficava apavorada. Em 1963, pela primeira vez um artista catarinense, residente
em Santa Catarina, expôs em uma galeria de São Paulo. Eu estava do lado de amigos jornalistas e críticos,
fiz uns desenhos de sacanagem e eles adoraram.
JSC - Depois daquelas “férias” de um ano, o pintor Meyer Filho parece ter voltado à carga total, pintando novamente no ritmo costumeiro. Por que você parou um ano?

Meyer Filho - Há dois anos atrás eu tive um terrível esgotamento porque pintava dia e noite. Eu tinha
um vício: como trabalhava no Banco do Brasil, só tinha tempo de pintar à noite. Então, centenas, ou
milhares de noites eu ficava pintando até de madrugada. Isto fez com que eu tivesse um terrível esgotamento: certo dia, fui falar e perdi a voz - fiquei dez minutos sem conseguir dizer qualquer coisa. Fui ao
médico e ele me disse que eu havia tido uma terrível disritmia. Não é mole: os meus desenhos, além de
serem trabalhosos, são altamente técnicos - não tem uma pincelada fora do lugar.
JSC- E as histórias de Marte, são verdadeiras?

Meyer Filho - Mas é claro! Em Marte, eu sou considerado o maior pintor do planeta vermelho. Eu vim
para o planeta Terra em missão especial: para melhorar o nível intelectual e cultural de Santa Catarina.
Eles me avisaram: “Olha Meyer, tu vais ser chamado de maluco durante trinta anos”. Realmente eu fui.
Mas disse para eles: “Se a missão é importante, eu topo”.

JSC - Quando se deu o seu primeiro contato com o planeta Marte?
Meyer Filho - O meu primeiro contato com o planeta Marte foi em 1963, quando pela primeira vez
um artista catarinense, residente em Santa Catarina, expôs individualmente numa grande galeria de
São Paulo. Eram três horas da madrugada quando bateram na minha porta de hotel. Atendi, olhei, era
um cara assim meio diferente. Perguntei: “Quem és tu, ó jovem?”. Ele respondeu: “Eu sou um cidadão do
planeta Marte, e quero entrevistá-lo e levá-lo para o meu querido planeta vermelho, porque tu, espiritualmente, és um cidadão marciano”. Eu fui.
JSC - E que tal a experiência?
Meyer Filho - Maravilhosa.
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JSC - O que você viu em Marte?
Meyer Filho - Vi tudo. Inclusive eu cheguei lá numa das bases subterrâneas do planeta Marte e vi um
gado leiteiro igualzinho ao nosso, raça “Jersey” e “Holandesa”. Perguntei: “Que negócio é este? Este gado
pertence ao planeta Terra”. Responderam-me: “Olha, não te impressiones porque nós fomos lá roubar
este gado”.
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JSC - E como é a arte do planeta vermelho?
Meyer Filho - Maravilhosa. Lá eu sou considerado um grande expoente da pintura do planeta Marte.
Eu vou lá inclusive ensinar arte. No planeta vermelho, tudo é ensinado eletronicamente: eu chego lá e em
dois dias dou uma aula. É uma coisa sensacional. Inclusive, os cidadãos do planeta Marte não são originários de lá: eles são de planetas de outro sistema, além do Sol. Inclusive, uma das missões deles é observar
as burrices dos terrenos, que estão utilizando energia nuclear sem estarem aparelhados para isso.
JSC - Como moram e trabalham os marcianos?
Meyer Filho - Lá é tudo subterrâneo: cavernas naturais ou artificiais. Inclusive eu vi uma aeronave
americana pousar a cinquenta metros de uma base espacial subterrânea onde eu estava com meus amigos. A raça gozou solenemente. Eles lançaram um campo magnético e uma poeirada desgraçada (feita
artificialmente, pois existem as naturais). Se os habitantes do planeta Marte desejarem, nós vamos ficar
cem anos descendo no planeta vermelho sem jamais imaginar que existe vida lá dentro. É tudo subterrâneo... (risos). Inclusive, eles chupam a água da terra...

JSC - Como assim?
Meyer Filho - Não tem essas tormentas que a gente chama de “tromba- d’água”? Pois eles aproveitam
as “trombas” para levar a água do mar do planeta Terra para Marte. Porque a água lá está toda escondida.
O planeta já teve grandes civilizações, no passado, mas a água que existia secou toda. Então, eles estão
captando água e ar do planeta Terra. Quando falta água, eles causam o fenômeno da “tromba- d’água”
que conduz o líquido até o planeta Marte.
JSC - E a história do gado leiteiro?
Meyer Filho - Pois é, como eu ia dizendo, perguntei para eles: Como é que essas duas raças leiteiras do planeta Terra chegaram até Marte? Sabe o que eles responderam? Olha, há duzentos anos atrás,
(parece gozação, mas não é), quando existia o faroeste nos Estados Unidos, houve aquelas famosas
corridas em busca do ouro. Muitas
dessas corridas foram provocadas
pelos marcianos que iam lá roubar
o gado americano. Mas, como eles
não são ladrões, eles deixavam ouro
(que não vale nada no planeta Marte) como compensação. Espalhavam cinco, dez, vinte toneladas de
ouro pelos campos, baixavam uma
astronave na planície americana e
embarcavam mais de mil bois de
cada vez. (Risos). Depois, aparecia
um marciano disfarçado de terrário
que mostrava uma das pepitas que
eles espalhavam dizendo: “Olha,
eu descobri isso ali, ó”. E acontecia
a “corrida do ouro”. No Alasca foi a
mesma coisa.
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Poesia e força no cosmos | guache sobre papel | 27.5 x 21 cm | 1966

JSC - Como é que foi a sua viagem para Marte?
Meyer Filho - Isso é um problema técnico. A viagem é rapidíssima. Uma nave espacial de Marte leva
vinte minutos no máximo para realizá-la. Inclusive eu perguntei qual era o combustível que eles usavam.
“Pintor Meyer Filho”, responderam, “isto é...” (pausa. Meyer não recorda o nome do combustível). “Nas
nossas naves espaciais nós usamos a energia cósmica”. Não entrei em maiores detalhes porque, afinal de
contas, eu sou apenas pintor, desenhista, tapeceiro e ilustrador e não entendo nada de engenharia espacial.
JSC - Qual foi teu último contato com Marte?
Meyer Filho - Foi há dois meses atrás, quando fui convidado a visitar o planeta Marte pela vigésima
primeira vez. Mas, acontece que eu tenho um compromisso com a Rosa do Stúdio de Arte para fazer uma
grande exposição de desenhos eróticos em agosto. Agradeci o convite, mas falei a eles para deixar para
outra oportunidade.
JSC - Quanto tempo tu ficas normalmente no planeta Marte?
Meyer Filho - Olha, é coisa rápida: 1, 2, 3, 4 dias no máximo. Ás vezes, a raça do Ponto Chic (onde
quase todas as noite eu faço as minhas fofocas) pergunta: “Há quatro ou cinco dias que tu não vens aqui”.
Eu não digo nada, o negócio é que eu estava no planeta Marte.
JSC - Lembras de algum nome de marciano?
Meyer Filho - É claro que sim. O meu maior amigo chama-se Pitubiriba.

JSC - Muitos galos em Marte?
Meyer Filho - Os galos são o maior símbolo do planeta. Vocês podem me chamar de gozador e de tudo:
na Terra, o símbolo oficial da França é o galo. E o galo é também o símbolo do planeta Marte. E o meu
símbolo também.

JSC - Além de combater a burrice, qual a tua outra missão na terra?
Meyer Filho - Numa entrevista que eu dei ao Manoel de Menezes, há uns 20 anos atrás, na Rádio
“A Verdade”, eu me declarei como “ Embaixador do planeta Marte” em todo o território nacional do Brasil, do arroio Chuí ao rio Oiapoque.

JSC - Algum problema diplomático entre o Brasil e Marte?
Meyer Filho - Não porque as relações são espirituais. As nações da Terra não estão nem sabendo
disso. São relações sobrenaturais.
JSC - De que maneira os marcianos se relacionam sexualmente?
Meyer Filho - Praticamente a mesma coisa. Eu inclusive perguntei: “como é que vocês fazem o amor?”
Eles responderam: “igual a vocês, porque ainda não conseguimos descobrir uma maneira melhor”.

JSC - A tua pintura surrealista, fantástica - tem alguma coisa a ver com as experiências em Marte?
Meyer Filho - Tem e não tem. A partir de 1957, eu me tornei o primeiro pintor fantástico-surrealista do
Sul do Brasil. E eu não tinha a mínima ideia de que um dia eu ia me tornar um cidadão do planeta Marte.
Meyer Filho: Um incrível (e cósmico) pintor. Jornal de Santa Catarina. Santa Catarina, 7 de junho de 1981, p. 4 a 9.
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Este conto é dedicado a Wilson Bueno, que aqui estaria

1

sem título | guache sobre papel | 25.7 x 20.8 cm | 1968

A garrafa no chão, o colar em cima da cadeira, os talheres sujos de molho, os restos, os espelhos, os móveis de cores amenas, a água mineral com rótulo francês e Miska, a prostituta. De quatro,
em cima da cama, pássaro tatuado no tornozelo. Paulo segura seus cabelos, a mão esquerda firme
nas nádegas; Miska tem tantos nomes e tantas idades simultâneas – mulheres fazendo tranças nos
próprios cabelos, esfregando unguentos aromáticos e perfumando os calcanhares –, que fodê–la é
como entoar cânticos em um templo.
Após gozar ele deita, feliz por estar vencido. A sessão está quase terminando, mas Miska
ainda espera o último pedido. Semanas atrás, ela perguntou coisas sobre a esposa dele; ele quis
saber mais detalhes de outros programas; as respostas que trocaram entre si foram as mais hostis
possíveis, palavras de porta fechada. Nunca mais se permitiram esse tipo de perguntas.
– Vamos?
Paulo perguntou, ao entregar a Miska o livro, que estava embaixo da cama com a capa virada
para baixo. Ela o olhou com alguma ironia, ajoelhou–se no colchão, abriu na página 37 e começou:
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Ela beija seu rosto e vai embora com o livro. Paulo olha as próprias mãos, sem conseguir
discernir o que acabou de perder. Está surpreso, não apenas porque é bom perder algo nessa
altura da vida, algo que não seja a própria vida. Mesmo ali, ainda era capaz de escolhas e elas
ecoavam, transbordavam, ecoavam – círculos concêntricos nascendo na água, enquanto o seu
corpo, peso de pedra, afundava na cegueira.

2

3

sem título | nanquim sobre papel | 29.5 x 31 cm | 1961

Paulo respira com a ajuda de aparelhos. Está com 89 anos. Sua neta se senta à sua frente, um livro aberto no colo. Pega o controle remoto e liga a TV do quarto.
– Cochilei, não foi?
– O senhor quer que eu continue a história, vovô?
– Não! Não! Guarde ela!
– Guardar?
– Para o seu namorado.
– Ah, não tenho mais...
– Então para mim.
– Para o senhor, claro! O senhor devia fazer sucesso, hein?
– Que nada, minha filha.
– O senhor gostava das mulheres?
– O que sua avó dizia e sua mãe diz?
– Que o senhor era filho da puta! – Ela brinca e ele sorri.
– Tua mãe não vem, não é?
Presta atenção nos olhos da neta. Quantas visitas tinha recebido nestas últimas semanas? Apenas duas pessoas: seu advogado e ela.
– Vovô, preciso ir.
– Já?
– Já... Tenho aula de tarde. Deixo o livro aqui?
– Não. Leve.
– Eu volto e termino a história. – E coloca o livro na mesa ao lado do leito. Paulo levanta
o que pode do seu corpo, agarra o braço da neta e, com a voz que ainda lhe resta, diz:
– Pegue. É seu. Fique.
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São Francisco de Assis “Cósmico” | acrílica sobre eucatex | 50 x 50 cm | 1985

: é disso que falam os versos do poeta que Aninha lê para Paulo, a cabeça dele deitada
no seu colo; o poeta–santo que conversa com os bichos e batalha com os demônios nas regiões desérticas da península ibérica; o poeta–santo que fala para aquele casal de namorados,
quatrocentos anos depois de ser martirizado pelo Santo Ofício. Aninha, Aninha, como Paulo
te fará infeliz nos próximos anos; as mentiras, a solidão que tua filha sentirá, o barulho dos
pratos, os gritos; Aninha: vinte e dois anos casada com o seu primeiro e único namorado, com
um homem que precisa continuar a conquistar mulheres e que tomará gosto pelas putas; um
dia antes do divórcio, você observará, sozinha, o por do sol na praia;
Agora, enquanto escuta a história cantada em versos, Paulo enxerga, com lucidez, à
distância, as sólidas fundações da distância dentro de si; Paulo: que menina branquinha, e
quietinha, e virgem; moça de família, mãos dadas, shopping center e sorvete aos domingos;
mas é como se você a amasse a partir de um ponto de fuga;
Quando, fechado o livro, Paulo diz “te amo, casa comigo”, seria um erro dizer que não
existe amor. E um cronograma. E uma linha assinada.
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A morte do Cavaleiro infernal | caneta hidrocor sobre papel | 28 x 21.8 cm | 1963

– Painho, o senhor foi para onde?
Toda quarta-feira, Paulo chega mais tarde em casa, depois da hora da novela das oito e pede
para Clarinha contar o que tinha acontecido no capítulo. No início, Aninha gostava e se sentia acalentada de ver o esposo deitado na cama da filha, exausto, enquanto Clarinha, de pijama, na beirada
do colchão, contava.
– Já disse, filha.
Nos últimos meses, contudo, assim que Paulo chegava, sua esposa se trancava, chave girada
na porta, e do quarto só saía no dia seguinte, bem cedo, para trabalhar.
– Painho, o senhor vai para onde?
A mocinha pergunta, em pé na entrada do próprio quarto. O pai, gravata enrolada na mão esquerda, espera o começo da narração e olha o teto.
– Venha pra cá, menina.
O quarto está todo escuro, assim como o corredor. Clarinha, os punhos cerrados, ofegante, não
se move. Uma luz azulada e inconstante, misturada a vozes perdidas, nasce da sala de TV e desenha,
com imprecisão, os contornos de ambos. Aos poucos, Paulo percebe que a luz diminui. Quando vira
o rosto na direção da porta, sua filha já a fechou e o trinco termina de girar – é possível escutar um
baque pesado, tremor na madeira, enquanto o pai, olhos espantados, larga a gravata no chão.

sem título | acrílica sobre eucatex | 60 x 67 cm | 1972

Sua mãe fecha o livro no momento em que o cavalheiro enfrenta a besta-fera. Naquela época,
aquela era a história preferida e ele só dormia depois que Dona Mércia terminasse de contar. “Já
dormiu, não foi?”, ela diz, enquanto faz cafuné nos cabelos cacheados da criança. “Meu bichinho”,
ela repete, “meu bichinho”. Paulinho vivia agarrado na barra da saia da mãe. Chorava por tudo, dedo
na boca e bochechudo.
O pai era funcionário de banco. Gritador e farrista, tinha orgulho de ser provedor. Bêbado, não
gostava de bater, mas de gritar contra tudo, contra o presidente, contra a mulher; nos dias seguintes,
culpado, comprava coroas de flores, ou dava à Dona Mércia barquinhos engarrafados, que fabricava
aos domingos de manhã.
“Uma santa, uma santa”, dizia nos sábados de tarde, entre um gole e outro da cerveja; “não fale
para sua mãe”, disse a Paulinho enquanto o levava para o puteiro; “não ouse!”, ela gritou em uma noite na qual ele ficou terrível, as mãos no ponto do bote, e Paulinho teve que correr, se agarrar às pernas
dele e implorar para, para painho; “me esfola”, Dona Mércia implorou quando fodeu pela primeira
vez com seu cunhado. O caso durou oito anos. Durante toda a vida, o amante observou, melancólico:
Paulinho correr e brincar de um lado para o outro durante os almoços da família, passar no vestibular,
formar-se em Administração, abrir o próprio negócio, virar pai. É provável que tenham notado os seus
olhares, mas agora não importa, porque não há ninguém que possa ouvir a história, ou contá-la.
Paulinho mesmo já está de olhos fechados e nada escuta.
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[página anterior]
sem título | crayon sobre papel | 28 x 33.5 | sem data
sem título | nanquim sobre papel | 33.3 x 41 cm | sem data

[página ao lado]
Exercício de imaginação | caneta hidrocor sobre papel | 20.5 x 12.5 cm | sem data
sem título | caneta hidrocor sobre papel | 24 x 19.7 cm | 1966

sem título | guache sobre papel | 25 x 19.5 cm | 1965
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sem título | caneta esferográfica sobre papel | 19.7 x 18.5 cm | 1967

[página ao lado]
sem título | caneta esferográfica e crayon sobre papel | 14.5 x 9.6 cm | 1966
sem título | crayon sobre papel | 20.4 x 13.5 cm | 1960
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sem título | grafite sobre papel | 18.5 x 14.5 cm | 1959
sem título | grafite sobre papel | 18 x 13.5 cm | 1959
[página ao lado]

sem título | nanquim sobre papel | 47 x 36 cm | 1959

126

127

Embora desenhe ininterruptamente desde que me conheço por gente, foi um episódio ocorrido aos 27 anos de
idade que mudou completamente meu destino.

nanquim sobre papel | 36 x 43 cm | 1946

Acontecia o ano da graça de 1946. Eu era solteiro e jovem,
de carne e de espírito. acompanhando meu saudoso amigo e colega de banco Cícero de Almeida, estava sorvendo
uma “gelada” em um não muito recomendável “cabaret”
de Curitiba, freqüentando por damos e damas igualmente
também não mui respeitáveis, salvo raras e honrosas exceções que, felizmente, sempre as há, quando, como sempre
fiz, peguei um pedaço de papel e minha caneta e comecei
a fazer esboços rapidíssimos dos dançarinos que bailavam
ao som de melancólicos tangos.
Surpreso, meu amigo, também desenhista, exclamou: –
Ernesto, é incrível tua facilidade para desenhar. Se estudares seriamente desenho, em dois anos serás um grande
desenhista!
Um novo “estalo de Vieira”, que certamente aconteceram
muitos desde que nosso famoso padre faleceu, explodiu
em minha então jovem cuca. Teria eu, finalmente, descoberto minha verdadeira vocação?
Mas ai de mim, ai de mim, pois no espaço decorrido entre
a profecia de meu colega e o momento em que re-escrevo esta modesta crônica, inúmeras vezes chuvas caíram,
muitas secas aconteceram, mil pedras rolaram e numeroso relâmpagos riscaram e iluminaram as profundas e
escuras noites de minha vida.
Sim, muitíssimos milhões de metros cúbicos de água doce
desceram, inexoráveis, rumo aos mares e oceanos do
mundo, vindos das nascentes e dos afluentes do rio Amazonas, do meu querido rio Itajaí e de outros milhares de
rios não menos respeitáveis e ativos.
Muitos navios afundaram e esqualos famintos devoraram
muitos náufragos e banhistas descuidados. Em contra-partida, um número muitíssimo maior de tubarões virou sopade-aletas, óleo de fígado de “bacalhau” e filé de “garoupa”.
Muitos inocentes gatos-de-telhado e cavalos velhos foram
“nobremente promovidos” e couros-de-tamborim, assados de “coelho” e linguiças de “vaca”.
Foram coroados muitas “misses” municipais, estaduais,
nacionais e mundiais. Muitos presidentes foram eleitos,
depostos e alguns assassinados. Os demagogos continuaram a agitar as massas. Homem virou mulher e homem
casou com homem.

Arquivos Implacáveis | parte 2
Arquivos de Meyer Filho organizados
por Kamilla Nunes e Teresa Siewerdt

Milhões de jovens, homenageando seus ancestrais, deixaram crescer seus cabelos e suas barbas. Os cronistas,
tranqüilamente, a escrever suas fofocas em numerosas aldeias do mundo. O Brasil foi tri-campeão do mundo e Pelé
comemorou seu milésimo “gol”. Milhares de jovens morreram tragicamente na guerra do Vietnã, entre outras.

A lua foi palmilhada várias vezes e aviões caíram na terra por falta de gasolina.
Nasceram muitos milhares de pessoas inteligente e até gênios, mas infelizmente,
também muitos milhões de invejosos.
Chaplin e Picasso, hoje falecido, envelheceram tranqüilos e ricos. E a televisão
colorida surgiu, finalmente, em Santa Catarina.
Afora muitos outros acontecimentos importantes, não citados por falta de espaço.
Na qualidade de modesto participante desde louco, inquietaste, maravilhoso e
muitas vezes medíocre mundo em que vivemos, entre outras coisas casei, tenho três filhos, fiz bodas de prata e milhares de desenhos e muitas pinturas, e lí
muitas páginas de livros de arte, história natural e outros assuntos não menos
interessantes.
Neste exato momento, tenho a certeza, uma dúvida permanece em muitas descrentes e irônicas mentes: terá o pintor conseguido tornar realidade a profecia
de seu amigo? De alma limpa e consciência tranqüila eu vos respondo: se não
consegui culpa nenhuma me cabe, pois me esforcei bastante.
Meyer Filho. Texto escrito em 1974, para o catálogo da exposição
na galeria Studio A2, em Florianópolis.

Montagem: Vanessa Schultz
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[...] De Meyer Filho, diria que tem algo de muito especial, fora de tudo que eu conhecia. é um primitivismo futurista, com algo de místico
e supra-real-fantástico. O impacto que se nos defronta é impressionante. Visões fantásticas de um mundo que não vemos como (ele)
nos propões. Não notamos certas sutilezas, que só a ele pertencem, inerentes á introspecção interrogativa. é uma festa de cores e vida,
uma “miscelânea” bem pensada e bem tratada, um festival para os olhos, um naturalismo puro. Me afirmou que é espírita, que já leu
“Von Daniken”, que lê ficção científica, que assiste televisão e que sempre o desconhecido o fascinou. Daí talvez se explique o porque
desse fantástico, diz que vê o mundo assim, seus conceitos são bastante incomuns e sua personalidade se traduz em suas obras.

“considerado símbolo da bravura o galo de briga a qualquer hora, esteja ou não com o papo empanturrado de milho. é ele, de todos os animais, o mais universal símbolo da arte. O galo é encontrado em todas
as regiões do globo, em estado de animal doméstico ou silvestre, pois
todas as raças de galinhas descendem dos primitivos galos selvagens.
a domesticação do galo perde-se na noite dos séculos. é simplesmente
impressionante a bravura, determinação e ferocidade que os galos de
briga demonstram nas rinhas. crivados de esporadas, banhados em
sangue, cegos das duas vistas, muitas vezes já se têm visto galos ganharem lutas nos “rebolos” a eles destinados.

ARAUJO, Adalice. Paralelo entre Meyer Filho e Osmar Chromiec. Gazeta do Povo: Artes Visuais. Curitiba, domingo, 1º de junho de 1975.

caneta esferográfica e crayon sobre papel |9.5 x 14.5 cm | 1965

Os meneios amorosos do
galo silvestre norte-americano inspiram a dança de
guerra dos pele-vermelhas.
O galo é brasão heráldico,
símbolo da França, e quase,
de Portugal.

Ernesto Meyer Filho, o nosso cacarejante
plástico, preocupado com o minguado numero de presentes ao enterro do mestre Di
Cavalcanti, está fazendo saber a quem interessar possa, que todos os que comparecerem ao seu velório e conseqüente enterro
(que deus o conserve assim, falando e produzindo coisas maravilhosas que só a sua a
cabeça é capaz de imaginar), estão sujeitos
a ganhar, através de sorteio, pictóricos galos, bem daqueles, escolhidos entre os melhores da sua coleção particular.

é que Meyer está anunciando, ao berros,
o seu derradeiro desejo: dona Ruth, a sua
cara metade, deverá mandar distribuir a
todos os que forem se introduzindo na câmara ardente, numerados cartões – se bem
que não vale ganhar o cartão, pedir para
um outro qualquer receber o quadro por
ele caso seja o feliz contemplado e se mandar. Não. Se o escolhido não estiver entre as
carpideiras, haverá novo sorteio – e assim
sucessivamente, até sair o merecido ganhador. Meyer quer todos presentes até o fim

STODIECK,
130 Beto. Galos ao velório. Jornal O Estado, 17 de Novembro de 1976. p.12

no meu caso particular, o
galo representa toda a minha luta para chegar a ser
o desenhista e o pintor que,
com a ajuda de deus, dos anjos e dos bons espíritos do
além, bem como dos meus
esforços. Eles são, honesta
e verdadeiramente, meus
auto-retratos psicológicos,
artístico e espirituais”.
FEldMann, carlos alberto. Ernesto Meyer Filho fala sobre sua arte,
sucesso de crítica e público. Jornal
Bom dia, pag. 10. Florianópolis, 15
de Janeiro de 1978.

– tanto é que os quadros serão sorteados,
se possível, no cemitério …
Se bem, cacareja ele, não me preocupo muito com a falta de pessoas no meu velório: só
a família Silveira de Souza, da minha mulher,
juntada a todos os Meyer, dá um lindo enterro de mão cheia …
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técnicas diversas sobre papel | 55 x 37 cm | 1980
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“Se eu sou pintor”, diz Meyer Filho, “eu
tenho o direito de pintar e desenhar o
que eu bem entendo e quando eu quero. Na minha vida, só fiz o que gostei
– a única coisa que fiz na marra foi trabalhar durante 30 anos no Banco do
Brasil, para ganhar a vida. O resto eu
fiz por prazer”. Neste período em que
trabalhou no banco, Meyer confessa
ter produzido cerca de 30 mil desenhos – 26 mil dos quais ele jogou fora.
Isto, segundo ele, daria uma produção
media diária de três desenhos, rabiscados no verso de cheques, talões de
depósitos, fichas e outros papéis utilizados em sua atividade bancária.
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“Quando eu tinha cinco anos de Banco
do Brasil e 27 anos de idade, descobri
que meu negócio era arte. A partir daí
passei a encarar o banco – que eu adoro, mas que tem uma raiva desgraçada
de mim – como um meio de eu me tornar um grande artista e cuidar de minha família”. De fato, se tivesse a intenção de seguir carreira, Meyer poderia,
hoje, exercer altos cargos na administração do banco. “Alguns coleguinhas
meus, que entraram depois de mim,
hoje são ministros de estado (caso de
Ernane Galveas) ou diretores de bancos (caso de Osvaldo Colin, presidente
do Banco do Brasil e Eumar Heineck,
diretor do BESC)”. Meyer Filho aposentou-se no dia 2 de julho de 1971 pelo
INPS, “para ser pura e simplesmente
pintor”. Não guarda mágoas desses

PIONEIRO

Sua técnica é diversificada, mas, “como
todo o artista, costumo desenhar primeiro, para pintar depois”. Dispensa
elementos acessórios para a criação e
mostra a inutilidade de uma série de
quadros em que procurou aproveitar
conchas de mar mescladas com a pintura, na composição de galos. Como
as conchas coladas não ficam fixas,
ele diz que prefere pintar e desenhar,
“porque desenho e pintura não caem
do quadro. E eu tenho necessidade de
utilizar outros elementos para mostrar que sou criador. A minha arte
existe para ficar. Se eu morrer e virar
pó, a arte que eu produzi vai perdurar.
Por isso prefiro o desenho e a pintura”.
Galos, ele pinta há muitos anos e estão
presentes nos primeiros desenhos, inclusive na década de 20, coletados por
sua mãe e conservados pela família.
“Mas, eu pinto galos porque o galo é
um símbolo universal da arte. E, modéstia à parte, é o símbolo do pintor
Meyer Filho”. Explica que, em Portugal,
existem 7 milhões de habitantes e que,
cada casa conserva em seu interior,
seja na parede ou na forma de estatueta, um galo. “Não tem turista que vá
a Portugal e não traga um galinho de
lembrança. Além do mais, o galo é um
símbolo nacional informal da França.
Está presente no peito de tudo quanto
é jogador da seleção francesa”.
Meyer não cria apenas galos: trabalha também com a paisagem do interior da ilha, “recriando-a, porque eu
não sou inventor. Dou à paisagem um
sentido mágico, e já que a nossa Ilha
de Santa Catarina é fantástica e pode
me oferecer muitos elementos. Então,
eu procuro esse sentido fantástico e
surrealista para a pintura da minha
paisagem”. Meyer disse que foi o primeiro pintor fantástico – surrealista
do sul do Brasil, “e quem achar que
eu estou errado, que diga, porque eu
darei um belo quadro de presente se
conseguir provar o contrário”.

MAIS APOIO

Ele considera a arte de Santa Catarina
tão boa quanto a de qualquer outra
parte do Brasil. “Agora, se o governo
patrocinasse, nós poderíamos fazer
muito sucesso em todo o país. Nós temos que acabar com essa palhaçada
de que o sujeito, para ser artista, tem
que ser carioca, paulista ou mineiro.
Está faltando apoio do governo do Estado, para que a gente possa realizar
uma exposição fora daqui e mostrar
que a nossa arte tem tanto valor quanto o que se faz no resto deste Brasil”.
Meyer lamenta, também, que a arte
não seja popularizada no país, “porque o brasileiro, de um modo geral,
passa fome, é subdesenvolvido e, por
isso, tem horror à arte”.
POLÍTICA E RELIGIÃO

Meyer Filho considera-se politicamente neutro, porque rejeita a esquerda - “que me massacrou anos a
fio” -, a direita e o centro. “Os poderosos não me dão o apoio que eu mereço
e, da esquerda, eu só recebo censura.
Fui massacrado porque os caras achavam que eu era um gabola, que eu me
promovia, que eu devia ser modesto.
Então eu digo: há um erro muito grave no nosso século. Todos pensam que
nós vivemos no século da bomba atômica; isto é uma mentira: nós vivemos
no século da propaganda”.

DAMIÃO, Carlos. Meyer Filho: um galo cósmico. Jornal de Santa Catarina, 14 e 15 de setembro de 1980

Quem chega a sua casa, à rua Altamiro Guimarães, tanto pode encontrá-lo
regando sua pequena e bem cuidada
horta, ou cuidando de seus pássaros,
quanto encerrado no estúdio, ou desenhando e pintando – para alegria
dos vizinhos e passantes – na varanda
da casa, no primeiro andar.

30 anos de trabalho, mas diz que “excoleguinhas hoje fazem questão de não
reconhecer o pintor e a arte”.
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Foram longos nove meses sem criar
absolutamente nada, a não ser pequenos rabiscos em placas de eucatex. Há
uma semana, Meyer Filho retomou
os trabalhos, pintando arduamente
durante horas e restabelecendo seu
contato com o planeta Marte, do qual
se manteve praticamente afastado no
período de “greve espontânea”.

“A bomba atômica é uma estupidez”,
diz Meyer Filho, “e não passa de uma
intimidação política. Será que eu estou
errado?”. Ele acha que a bomba jamais
seria usada, porque “a humanidade é
imbecil e muito burra, mas não imbecil
e burra para se autodestruir. A bomba
é igual à polícia, à igreja e à religião:
serve para amedrontar o cidadão”.
Meyer confessa-se religioso, diz que já
foi católico e ateu e hoje é um espírita
à sua maneira. “A religião é uma coisa necessária porque o mundo é tão
estúpido que se você só olhar o lado
material, acaba entrando em uma fossa desgraçada, pensando: pô, como é
possível só se pensar em dinheiro, e
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daMIãO, carlos. Meyer Filho: um galo cósmico. Jornal de santa catarina, 14 e 15 de setembro de 1980

cOMUnIsMO

- tem que existir política e religião.
tem que existir até o partido comunista. Que é pra raça aprender. Uma
vez o meu pai falou: ‘O mundo atual
tem dois campos: o comunismo e o
capitalismo’. Então, nosso capitalismo
é a moderna exploração do homem
pelo homem; é o tal do capitalismo
selvagem. concordo com o que dizia
meu falecido pai, o senhor Ernesto
Meyer. Ele disse que o comunismo é
um mal necessário, porque os capitalistas exploram miseravelmente os
pobres. não é demagogia, porque eu
não sou político, mas já imaginastes
se não existisse o partido comunista
pra brecar essa cambada?

“a polícia tem que existir, porque se
não todas as manhãs veríamos centenas de pessoas amanhecerem em todas
as esquinas com um punhal nas costas
e a boca cheia de formiga. se a vida é o
que é, uma roubalheira total, imagina
se não existisse polícia e cadeia”.
MartE

Meyer Filho é cidadão honorário do
planeta Marte. Por isso, define-se como um “cidadão espacial”. Para quem
pensa que esta história é brincadeira,
Meyer esbraveja: “é verdade, eu já estive umas 20 vezes lá. Inclusive, nos
bons tempos da rádio jornal a verdade, há uns 18 anos, eu e o Manoel
de Menezes, falamos durante 4 horas
e meia sobre nossas incríveis aventuras no planeta Marte. naquele tempo,
santa catarina estava fora do mapa,
do mundo e do Brasil. nenhum jornal
comentou uma linha sobre a nossa
viagem. hoje, um idiota qualquer da
tailândia, da venezuela ou sei lá de
onde, ganha as primeiras páginas de
todos os jornais do mundo porque diz
que viu um disco voador. nós não vimos – nós estivemos em Marte, e ninguém, além de tijucas, tomou conhecimento da nossa fantástica aventura.
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nanquim e crayon sobre papel | Acervo MASC | 59 x 51 cm | 1956
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enriquecer, enquanto a maioria é miserável e neste mundo de tecnocracia
em que vivemos, cada vez temos mais
miseráveis e uma maioria de milionários que não trabalham. a vida é isso?”

caneta esferográfica sobre papel | 26 x 29 cm | 1980

galOs ErÓtIcOs

E assim é e assim vive Meyer Filho,
em sua casa na rua altamiro guimarães, rodeado de quadros, rabiscos e
recortes de jornal. Fantástico, cidadão do mundo, mítico, mago, louco,
Meyer desenterra lentamente de seus
arquivos desenhos feitos durante
30 anos de Banco do Brasil. de uma
pasta cuidadosamente escondida, ele
tira outra pilha de desenhos, esses
vedados ao público infantil, que tanto aprecia seus galos cósmicos. são
outros galos, desenhados a nanquim

sobre papel “chambril”: carregados
de forte dose de “erotismo cósmico”,
esses desenhos mostram seus bichos
ávidos de prazer, atacando mulheres idem. Por enquanto, o artista não
pretende comercializar essa série de
trabalhos eróticos (que ele chama de
“sacanagens fantásticas”). Mas, em
breve, poderá fazer uma exposição reservada a adultos – embora ache que
os desenhos, diante da atual onda de
liberalização, “já são coisas de jardim
de infância”.
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[detalhe] Anjo Avaiano | nanquim e guache sobre papel | Acervo Tércio da Gama | 36 x 19.8 cm | 1979

[detalhe] Balé cósmico I | acrílica sobre eucatex | 44 x 40 cm | 1981

“Eu gosto de responder com fatos. Nas entrevistas que dou procuro fazer gozação: eu digo “sou embaixador
de Marte”, é uma imagem bonita, até poética; mas aproveitar, especular com isto para deixar-me como
incoerente, confuso, é sacanagem.”
Meyer Filho – Partículas Migratórias. Jornal Telesc. Joinville, novembro de 1982.

– Mas de que forma conseguias conciliar a tua vocação artística com o
rígido horário bancário? _ indagou
o repórter.
– Quando as musas baixavam eu
pintava de noite e varava as madrugadas. Muitas vezes fui trabalhar sem dormir. Era o único jeito.
Depois que me aposentei pinto só
nas horas em que tenho vontade.
Geralmente de manhã. Mas passo
também por períodos em branco.
– Quer dizer que acreditas nas musas?
– Claro. É quando a gente tá numa
boa para criar. São as nossas forças
inconscientes, ou a energia criativa
que se manifesta, sei lá. As musas
existem no interior de cada um, o
negócio é descobri-las. Mas pra chegar até elas a gente tem também
que batalhar muito. É o que a maioria não faz. As pessoas só querem
ganhar dinheiro. Eu, por exemplo,
depois que descobri que o meu negócio era mesmo pintar, li um quilo
de livros, fui a mil exposições e procurei conhecer a obra dos maiores
pintores de todos os tempos. Torneime um autodidata para poder atender a minha vocação e me aprimorar. Porque pintar e desenhar pra
mim é uma necessidade. Se não fizesse isto ficaria doido. “
“Nunca fui filiado a nada, fui acusado de comunista. Mas sou um socialista a minha maneira. Defendo um
socialismo democrático, contra o
capitalismo selvagem e o comunismo totalitário.
CALDAS, Raul Filho. Personagens da Ilha:
“Só faço o que eu quero”. Jornal O Estado.
Florianópolis, 03 de julho de 1983
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nanquim sobre papel | 15.4 x 10.2 cm | 1971

Tinha horror de matemática, física
e química. O que eu gostava mesmo
era de desenhar. Mas nem sonhava
em ser artista. Ser artista, naquele
tempo era pra doido varrido. O sujeito que se dizia artista era logo taxado de cominista, ou maluco.

Meyer Filho soube colocar uma obra
de nítido sentido universal e perene,
apesar de ter assimilado, em profundidade, a cultura da Ilha de Santa
Catarina sua carga de mística medieval, de bruxaria e magia, herança da
migração açoriana, com o fantástico
e o real ocupando o mesmo espaço
sensitivo e intelectual.
Autodidata e embasado em ricas
tradições regionais, nem por isso
tornou-se um primitivo ingênuo ou
regionalista limitado, como seria natural. Arrastado pelo ímpeto de criar
e pelas obsessões que nunca o abandonam, ele levou a sua arte, quase intuitivamente, aos níveis expressivos
mais altos.
A obra meyeriana tem inegáveis conotações surreais, fazendo surgir
mitologia original e misteriosa, em
mundos habitados por seres estranhos, iluminados por vários sóis, que
não produzem sombras, nos quais o
galo guerreiro é rei, as folhas das árvores são vitrais coloridos e o folclórico “Boi de Mamão” transmuta-se
no mais puro sortilégio.
Em Meyer filho a linha comandada
na pintura, sublinhando as cores,
usadas sempre puras e fortes, e seu
“fabulário totemizado” redivive a lei
da frontalidade, apresentando, bidi-

mensionalmente, no desprezo à falsa perspectiva, as superfícies mais
notáveis das fantásticas criaturas e
vibrantes paisagens. Embora gráfico por natureza, Meyer Filho faz uso
intenso e sábio da cor, aplicando-a,
como os orientais, em faixas, para
definir espaços e fazendo-as interagir de modo dinâmico, pela complementaridade, favorecendo o aparecimento de nuances óticas.
Esse processo é reforçado por um
horror intenso ao vácuo, levando-o a
colocar elementos sobre elementos,
em áreas dos quadros, trabalhos tão
minuciosamente no segundo plano
quanto no primeiro.
O universo meyeriano, além de ser
inédito, tem como ponto importante
o compromisso com a vida e a alegria, no qual o lúdico, e um verde irreverente, humanizam o que poderia
ser solene ou sobrenatural, e ao mesmo tempo, oferece resposta a respeito das possibilidades de uma arte
brasileira enraizada e cultivada na
terra, contribuir com as linguagens
das manifestações contemporâneas
e “internacionais”.
RACZ, Georges. Texto publicado no catálogo
referente à exposição na Realidade Galeria de
Arte. Rio de Janeiro, - Florianópolis, 1982.

141

nanquim e guache sobre papel | projeto para outdoor | 58 x 21 cm | 1985
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Homenagem ao automóvel | nanquim sobre papel | 41.5 x 33 cm | 1975
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Homenagem ao automóvel | nanquim sobre papel | 44.5 x 32.5 cm | 1975

Homenagem ao automóvel | nanquim sobre papel | 32 x 31 cm | 1975
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Andrógino cósmico | nanquim sobre papel | 30.5 x 25.5 cm | 1975
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sem título | nanquim sobre papel | 47 x 37 cm | 1972
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sem título | nanquim sobre papel | 46.5 x 32 cm | 1972
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Uma poética ingênua e ousada
Maria Amelia Bulhões

A importante obra de Meyer Filho já foi abordada sob diferentes aspectos, mas seus desenhos
em preto e branco aparecem como uma lacuna
que merece uma análise em seu conjunto. Talvez,
por constituirem anotações de estudos e obras
iniciais, tenham sido pouco enfocados, no entanto, representam uma contribuição significativa
para a compreensão de sua obra como um todo,
estabelecendo a partir deles alguns enfoques dominantes em sua estética pessoal e as condições
de sua interferência na cena artística local.
O modernismo no Brasil foi introduzido
através de um longo processo que, iniciado na
década de 20, somente se consolidou nos anos
50, tendo como eixo as cidades do Rio de Janeiro
e de São Paulo. Outras regiões se incorporaram a
esse movimento; de forma particular, em Santa
Catarina, sua entrada ocorreu com a chegada a
Florianópolis da exposição itinerante de artistas modernos, organizada por Marques Rabelo. Ali
encontrou terreno fértil e apoio do
grupo de intelectuais do Círculo de
Arte Moderna, responsáveis pela
criação da Revista Sul, em 1948,
e pelo Museu de Arte Moderna de
Florianópolis (MAMF), em 1949.
Contando como um acervo de importantes artistas brasileiros modernistas na sua coleção, o MAMF
teve participação significativa na

sem título | nanquim sobre papel
24 x 21 cm | 1957

consolidação do movimento no Estado. Nesse
núcleo se encontravam jovens artistas que tentavam, a duras penas, criar em Florianópolis um
movimento artístico fora dos grandes centros do
País, dentre eles Meyer Filho, que desenvolveu
sua formação autodidata e colaborou com ilustrações para a Revista Sul. A lenta consolidação
do movimento pode ser verificada no fato de que
somente em 1958 foi inaugurada uma exposição
de um artista catarinense no Museu, sendo esta
de Meyer Filho. O artista impulsionou a renovação, tanto como ativador cultural como por sua
produção inovadora e ousada, dentro de um ambiente de modernidade tardia, onde era lenta a
absorção do movimento. Bastante elogiado por
seu trabalho, Meyer Filho era criticado pela sua
inconstância e por seu comportamento que fugia
aos padrões conservadores locais.
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sem título | acrílica sobre eucatex | 61 x 67.5 cm | 1969

sem título | nanquim sobre papel | 15 x 10.5 cm | 1954

O desenho enquanto categoria artística assumiu na Arte Moderna um protagonismo que
não detinha no mundo acadêmico, deixando de
ser um mero espaço de apontamentos e estudos para se constituir em obra em si mesmo. No  
caso de Meyer Filho, o desenho tem importância
fundamental, uma vez que, como funcionário do
Banco do Brasil, não dispunha de tempo integral
para sua atividade criadora. Assim, ele encontrava nessa prática um meio rápido e de fácil transporte para apontar suas ideias e desenvolver suas
proposições. Os seus desenhos devem ser percebidos como espaços de expressão mais livres e
espontâneos, ao mesmo tempo mais singelos e
desprovidos de aprimoramento e finalizações.   
Os desenhos desempenharam importante
papel no desenvolvimento de sua pesquisa artística em busca de um repertório imagético, ao
mesmo tempo pessoal e articulado aos mitos e
tradições de sua realidade vivencial. Na análise de
seus desenhos iniciais, dos anos 50, momento de
sua primeira exposição individual, observa-se que
ele se identificava com a simplificação das linhas
e com os temas regionais típicos do modernismo,
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focando seu interesse no folclore da ilha e em
seus tipos populares. Data dessa época aquele
que ele mesmo denomina o seu “primeiro desenho surrealista”, demonstrando uma identificação
consciente com esse movimento. O surrealismo
foi uma corrente da arte moderna que pouca repercussão encontrou no meio artístico brasileiro,
o que demonstra uma opção singular de Meyer
Filho, fugindo às tendências dominantes. Nesses
trabalhos, registram-se momentos bastante informais, com apontamentos e observações pessoais, onde se destacam temas e abordagens que
se tornaram centrais em sua trajetória como, por
exemplo, figuras com furos, que remetem a estilemas surrealistas, bem como unicórneos e outros
elementos de um imaginário onírico.
A partir dos anos 70, o desenho a nanquim,
de dimensões um pouco maiores, tornou-se o
espaço de consolidação de sua poética pessoal.
São apontamentos que se desdobravam como
centro da sua estética, linhas e composições
que a pintura em cores viria somente complementar. Meyer Filho ligou-se definitivamente à
vertente surrealista, nutrida pela literatura fan-

tástica e pela arte bruta, dando continuidade à
sua produção calcada em temáticas fabulosas,
com ênfase nas figuras humanas com animais,
que remetem a mitos de diferentes origens.
Seus personagens híbridos, interconectando flora e fauna, com a constante presença de falos,
pontuam a ênfase erótica de seu trabalho. Suas
obras misturam fantasia e realidade em uma fabulária que o artista cria de forma inventiva e
com muitos detalhes. Um universo particular, em
que as imagens se repetem e se transformam,
dispersam-se e multiplicam-se. Seus relatos visuais fazem-se pela interconexão entre as diferentes unidades de uma série, suas cenas não se
passam em um tempo lógico, sucessivo e linear,

a complexidade da imagem é integrada por um
desenho forte que estabelece os inúmeros detalhes que constroem a narrativa. A linha nos seus
desenhos é contínua e sinuosa, funcionando na
definição das imagens e dos planos como elemento decisivo de formulação do espaço imagético.
O compromisso formal emana dessa fluidez estruturada onde um inesperado encontro de ingenuidade e ousadia parece ser buscado pelo artista como marca de sua trajetória.
É impossível deixar de observar a frequência de um imagético folclórico, peculiar a Florianópolis, aliado a uma forte vertente surrealista
nas obras de Meyer Filho, que rebate em Franklin
Cascaes, Jarina Menezes, Eli Heil e, mais recentemente, em Walmor Corrêa. Essas diferentes
poéticas constituem um sistema visual bastante
peculiar da região, evidenciado em uma genealogia que articula o conjunto de obras a uma tradição. Assumir essa memória é reconhecer sua
participação em uma identidade complexa construida de forma individual e coletiva.

mas cada momento contém os anteriores, cada
desenho é parte de uma totalidade. A continuidade firme da linha do desenho integra formas
e tempos variados, orientando a compreensão
de seus elementos visuais, aparentemente descontínuos e heterogêneos. A sistemática do desenho em séries, com temas e soluções formais
recorrentes, evidencia também a sua gênese.
Os desdobramentos de tempos e de acontecimentos permitem claramente o reconhecimento
de uma narrativa em tempo presente.
A composição adotada revela-se, na maioria das vezes, tradicional e equilibrada, onde
O homem belo e a mulher graciosa | nanquim sobre papel
28 x 28 cm | 1974
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Fernando Lindote
sem título
acrílica sobre tela | 27 x 22 cm | 2011

[página anterior] sem título | nanquim e crayon sobre papel | 60 x 45.5 cm | 1963
sem título | caneta esferográfica sobre papel | 13.5 x 11 cm | 1963
sem título | caneta esferográfica e nanquim sobre papel | 22.5 x 15 cm | 1965
sem título | caneta esferográfica e nanquim sobre papel | 22 x 16.8 cm | 1960
sem título | caneta esferográfica sobre papel | 18.6 x 16 cm | 1960
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sem título | nanquim e crayon sobre papel | 41 x 33 cm | 1960

4

[página anterior]

1. sem título | caneta hidrocor e crayon sobre papel | 23 x 15 cm | 1963 e 1978
2. sem título | caneta hidrocor e crayon sobre papel | 16.3 x 11.8 cm | 1963
3. sem título | caneta hidrocor e crayon sobre papel | 22 x 14.5 cm | 1963

4. sem título | caneta hidrocor e crayon sobre papel | 23 x 15.7 cm | 1963 e 1978
5. sem título | caneta hidrocor e crayon sobre papel | 15.5 x 12 cm | 1963

6. sem título | caneta hidrocor e crayon sobre papel | 23.2 x 15 cm | 1963 e 1978

6
5

169

1

2

3

4

sem título | nanquim e crayon sobre papel | 59 x 50 cm | sem data
1. sem título | nanquim e grafite sobre papel | 13 x 13 cm | 1960
2. sem título | nanquim e grafite sobre papel | 25.5 x 19.5 | 1960

3. sem título | nanquim e caneta esferográfica sobre papel | 15.2 x 17.2 cm | 1960
4. sem título | nanquim e caneta esferográfica sobre papel | 14.5 x 13.8 cm | 1960
5. sem título | nanquim e caneta hidrocor sobre papel | 24 x 17.4 cm | 1960
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6. sem título | nanquim e caneta esferográfica sobre papel | 16.5 x 13.2 cm | 1960

5

6

VLSTEMF Ave Cósmica nº 1 | acrílica sobre eucatex | 60.5 x 50 cm | 1989
sem título | acrílica sobre eucatex | 50 x 45 cm | 1984
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sem título | grafite e crayon sobre papel | 14 x 18 cm | 1959
sem título | grafite e crayon sobre papel | 23 x 17.7 cm | 1959
sem título | grafite e crayon sobre papel | 17 x 12.5 cm |1959
[página ao lado] sem título | grafite e crayon sobre papel | 17.5 x 22.6 cm | 1959
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Adri,
Olha só, recebi este mail da kamilla ontem, onde ela me reenvia uma correspondência
com anexos entre ela e a Sandra Meyer, que, ao que parece, encontrou mais uns
manuscritos inéditos do pai e quer se reunir com a gente pra ver o que pode
acontecer.
Adoro situações insólitas... Simbora?
Beijo-beijo
Martinha

---------- Mensagem encaminhada ---------De: marta.martins@terra.com.br
Data: 15 de abril de 2011 13:58
Assunto: Fwd: material inédito
Para: Kamilla Nunes <kll.nunes@gmail.com>
Martinha,
Recebi este e-mail da Sandra hoje de manhã e ainda não sei bem o que
fazer com esse material inédito. Por favor, dá uma espiada, nem que
seja rápida! Preciso sentar e conversar com ela, contigo e com a Adri,
p. gente elaborar alguma coisa disso tudo, mas também porque, como
bem dizia o Meyer Filho: “a língua humana continua sendo um dos mais
rápidos meios de comunicação”.
MaIS do MESMo
Marta Martins

Um beijo,
Kamilla
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---------- Mensagem encaminhada ---------De: Sandra Meyer Nunes <sandradanca@globo.com>
Data: 15 de abril de 2011 13:58
Assunto: material inédito
Para: Kamilla Nunes <kll.nunes@gmail.com>

Kamilla,
Estou zonza! Encontrei ontem na biblioteca, mais um caderno do Meyer
com anotações datadas entre 11 de setembro de 1957 a 19 de fevereiro de
1959!!!
Isso estava espremido entre um volume da “Viagem ao centro da terra” e
as “Reinações de Narizinho”.
Kamilla, estou emocionada, mas também aflita com a descoberta desse
material. Passei a noite acordada transcrevendo tudo para o computador,
e o resultado dessa primeira etapa é o que te envio abaixo. (Fiz um corte

14 de setembro de 1957:
-São geralmente muito dignos nas suas maneiras e apresentam-se com um ar de
autoridade.
-Outra característica é que carregarão sempre um caderno ou pequenos pedaços
de papel, constantemente escrevendo lembretes ou desenhando fatos importantes.
Tendem às vezes a deixar a sua imaginação funcionar afastando-se com eles.

29 de outubro de 1957:
-Odeiam críticas e qualquer um que tente erguer-se demasiado nos seus assuntos,
não será bem tratado.

30 de novembro de 1957:

e cola aqui mesmo, sem adicionar anexo).
Tentei te ligar mas não tinha ninguém em casa e teu celular estava
desligado. Me liga assim que receberes este.
Um beijo,
Sandra

11 de setembro de 1957:
- São frequentemente brilhantes, mas não muito práticos. São hesitantes e confiáveis.
Nascidos sob o signo da sinceridade têm uma personalidade floreada e colorida e
são meticulosos em tudo o que fazem. Tendem a ser bem organizados e preferem
planejar bem todas as atividades. São altamente inteligentes e geralmente bem
instruidos. Também exibem um grande senso de humor e são eficazes e persuasivos
oradores. Amam a discussão e o debate e exibem pouca hesitação em falar no que
lhes vai à cabeça, sendo pertinentes nos seus pontos de vista.

- Eles tendem, também, a exercer vida social, gostam de frequentar festas. Geralmente
têm um círculo grande de amigos e têm facilidade em fazer contatos. Tendem também a
ser interessados pelo ambiente, casos humanitários, e em qualquer coisa que afete
o bem-estar dos outros, porque têm uma natureza muito sensível importando-se com
o que se passa à sua volta, estão sempre dispostos a ajudar os menos favorecidos.
(Vou tentar!). Geralmente têm uma família grande e, quando pais, têm um interesse
particularmente ativo na instrução dos seus filhos.

13 de abril de 1958:
- São extremamente leais aos seus sócios ou colegas de trabalho, enquanto estes
lhes permitirem perseguir todos os seus variados interesses.
- Muito distintos na aparência e, se o trabalho permitir, usam uniformes com
orgulho.
- Não são avessos à publicidade, escolhendo, de preferência, ser o centro das
atenções sempre que possível.
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19 de março de 1959:
Achei essa lindeza de história numa enciclopédia portuguesa na Biblioteca Pública
de Florianópolis, enquanto tinha que fazer uma pesquisa sobre os mapas do Brasil
colônia pras aulas de geografia do meu filho:
“O cruzeiro do séc. XVI, situado em Barcelos, e que integra o espólio do Museu
Arqueológico da cidade, está associado à lenda do galo de Barcelos, símbolo desta
cidade. Conta então tal lenda que os habitantes do burgo andavam alarmados com
um crime de roubo e, mais ainda, por não se ter descoberto o criminoso que o
cometera. Certo dia, apareceu um galego que se tornou suspeito. As autoridades

cacarejos das “irmãs” foram me dando muito sono, então distraído fiquei a folhear
uns livros do padre que estavam sobre a mesa e de repente acordei atento, quando
encontrei isso que anotei:
“A Missa do Galo é celebrada à meia-noite, na passagem do dia 24 para o dia 25 de
Dezembro. Apareceu no século V, pelas mãos dos católicos romanos.
Em relação a esta missa surgem duas questões: “Saber o porquê de a missa ser
celebrada à meia-noite” e “saber a razão pela qual esta missa é chamada de missa
do galo.”

resolveram prendê-lo e, apesar dos seus juramentos de inocência, ninguém o

No que se refere à primeira questão, à razão pela qual a missa é celebrada à meia-

acreditou. Ninguém julgava provável que o galego se dirigisse a Santiago de

noite, parte-se da seguinte ideia:

Compostela em cumprimento duma promessa; que fosse muito apreciador do santo que
em Compostela se venerava, assim como de São Paulo e de Nossa Senhora. Por isso,

Já que nessa missa se celebra o nascimento de Cristo, ela deve ser celebrada à mesma

foi condenado à forca. Antes de ser enforcado, pediu que o levassem à presença

hora do nascimento Deste. Ora, como se pensa que Jesus terá nascido à meia-noite,

do juiz que o condenara. Concedida a autorização, levaram-no à residência do

a missa deve ser celebrada à meia-noite em ponto. A segunda questão cria maior

magistrado, que nesse momento convivia com alguns amigos. O galego voltou a

discórdia, existem várias teorias que tentam explicar qual o motivo da denominação

afirmar a sua inocência e, perante a desconfiança dos presentes, apontou para um

de missa do galo. A explicação mais comum é a da lenda que conta que o galo foi

galo assado que estava sobre a mesa e exclamou:

o primeiro animal a presenciar o nascimento de Jesus, por isso ficou com a missão
de anunciar ao mundo o nascimento de Cristo, através do seu canto. Até ao início

- É tão certo, eu estar inocente, como certo é esse galo cantar quando me

do século XX, a tradição ditava que a meia-noite era anunciada, dentro da igreja,

enforcarem.

através do canto de um galo, real ou simulado. No seu início, a missa do galo era

Risos e comentários não se fizeram esperar, mas pelo sim e pelo não, ninguém
tocou no galo. O que parecia impossível tornou-se, porém, realidade! Quando o
peregrino estava a ser enforcado, o galo assado ergueu-se na mesa e cantou. Já
ninguém duvidava das afirmações de inocência do condenado. O juiz corre à forca
e com espanto vê o pobre homem de corda ao pescoço, mas o nó estava mal feito,
impedindo o estrangulamento. Imediatamente o homem foi solto e mandado em paz.
“Passados anos, voltou a Barcelos e fez erguer o monumento (o tal cruzeiro) em
louvor à Virgem e a São Tiago.”

uma celebração jubilosa, longe do caráter solene que existe nos dias de hoje. Até
princípios do século XX, manteve-se o costume do privilégio de serem os primeiros
a adorarem o Menino Jesus estar reservado aos pastores congregados ali. Durante a
adoração ao Menino, as mulheres depositavam doces caseiros e em troca recebiam pão
bento ou pão do Natal. Outro costume era o de se guardar um pedaço desse pão bento
como amuleto, ao qual só se podia recorrer em caso de doença grave. Uma tradição
que existia em algumas aldeias portuguesas e espanholas, era o de se levar um galo
para a Missa do Galo, se este cantasse era um prenúncio de boas colheitas para
esse ano. Com o advento do regime republicano e com a falta de párocos em muitas
freguesias, fizeram com que a Missa do Galo começa-se a cair em desuso. Na França, as
Missas do Galo mais famosas, como a de Notre Dame e a de Saint Germain des Prés, são

3 de maio de 1959:
Fui hoje à missa com a minha mãe (apesar dela ser espírita), e depois da

muito concorridas; nestas é necessário reservar lugar com bastante antecedência,
até porque durante a noite de Natal, também há apresentações de belos programas de
música sacra. (Cansei, sigo isto depois).

celebração ela tinha que conversar com o velhaco do padre e com umas beatas, não
entendi bem por que, acho que tentavam sem muito sucesso, uma pequena chantagem,
como convencê-la de pagar umas contas da paróquia, em troca de fazerem vista
grossa à assiduidade dela no centro espírita. O sotaque italiano do velho e os
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19 de fevereiro de 1959:
Te abandonei caderninho, minha vida e minha arte me chamaram em voz mais alta do
que tu, mas hoje, acordei com a lembrança da missa do galo e da minha mãe. Por
que associei as duas coisas na minha cabeça, só Deus sabe, deve ser por causa
daquela visita à Igreja que fizemos uns meses atrás. Deve ser por causa de umas das
insistentes beatas ter voltado com pedidos de uma “colaboração espontânea” de novo
por estes dias.
Mas, naquele dia, na volta daquele mundo sacro de fantasias, chegamos em casa e,
emocionada, minha mãe retirou do fundo de uma velha e bela cômoda, onde estavam,
carinhosamente guardados, meu primeiro desenho, quando aos 4 anos de idade desenhei
uma pesca de tainha na praia dos Ingleses, e várias folhas de caderno escolar
(do grupo Escolar Lauro Muller) com os seguintes desenhos (com o nome dos mesmos
escritos embaixo): cavalo, “piru”, ganso, galo, galinha, igreja, auto, pássaro,
“amen”, “arioplãono”, canas (várias), vapor (vários), jacaré, outro “arioplãono”,
vapor, vapor, vapor (treis navios).
Em outra folha, um “assunto” que, muitos anos mais tarde, se tornaria uma constante
em minha arte: Um menino, munido de uma vara, tangendo os seguintes animais
domésticos: 3 (treis) gansos, 1 galinha (de frente) e um pinto (comendo milho), um

reprodução/original doado pelo artista para colecionador desconhecido.JPG
sem título/caneta esferográfica e crayon sobre papel/10.5 x 17.5 cm/sem data.JPG

perú e um galo!!! Mamãe escreveu neste desenho: Desenhos de Ernestinho. Julho 1927.

sem título/caneta esferográfica sobre papel/30 x 23.5 cm/1927.JPG
sem título/nanquim sobre papel/25.9 x 21.2 cm/1969 e 1977.JPG
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Galo Vidente/nanquim e crayon sobre papel/52 x 48 cm/1959.JPG

sem título/acrílica sobre eucatex/60 x 50 cm/sem data.JPG

sem título/crayon e nanquim sobre papel/38 x 52 cm/1957.JPG

Galo Galáxico VLSTEMF nº 3/acrílica sobre eucatex/50.5 x 50.5 cm/1990.JPG

sem título/acrílica sobre eucatex/40 x 45 cm/1978 a 1979.JPG

------ End of Forwarded Message

sem título | acrílica sobre eucatex | 60 x 50 cm | sem data

Galo Galáxico VLSTEMF nº 5 | acrílica sobre eucatex | 50 x 50 cm | 1990
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sem título | caneta hidrocor sobre papel | 20 x 17 cm | 1978
sem título | caneta hidrocor sobre papel | 27 x 21 cm | 1978

Árvore sêca com passarinhos em tarde sombria | nanquim e guache sobre papel | 54 x 45 cm | 1957
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FANTASIA E (É) REALIDADE
Salim Miguel

...atente bem, eu sou eu e me basto, não quero nem preciso ser inventado ou reinventado.
Não entendi.
Entender entendeste, tanso não és.
Obrigado, te explica.
Ora, ora, claro que me entendes, vens como quem não quer nada com tuas bicadinhas e logo-logo
tua cachola vai armazenando.
Armazenando o quê, cara pálida? Gostei do bicadinhas, diz muito contigo e com o que és.
Te conheço, vais indo pelas beiradas, pelo que eu chamo de bicadinhas e amanhã lá estou eu que
não sou eu, como no conto “Galo, gato, atog”. Sabes de uma coisa, estou com a garganta seca,
vamos deixar este banco de pedra e tomar uma geladinha.
Te cansaste desta frondosa figueira escorada em bengalas ou, quem sabe, bem – galinhas.
Te levanta logo, vamos ali no Miramar.
Que Miramar? O Miramar já era.
Já era? Ainda ontem estive ali tomando uma geladinha, passei até antes na tua livraria e comprei
um álbum do Van Gogh.
O teu “ontem” também já era, bem como a livraria e o Miramar, aliás ambos já eram quando ainda andavas por aqui. Teu tempo parou faz quanto?
Te explica, qual “tempo”, qual “eu”?
Bem disseste: “eu sou eu”, que “eu”? Eu, o chefe de família, o bancário, o ilustrador, o pintor, só
aí já temos quatro. A meu ver cada um de nós é um sendo vários; bom quando esse “um” pode se
realizar e deixar seu recado neste intranquilo mundo em que vivemos...
Filosofice mais besta; afinal, o que fazemos sob esta figueira?
Estamos tentando recuperar o tempo perdido; no centenário tronco desta árvore permanecem nossas vozes, as discussões, as brincadeiras, tu sempre querendo falar dos pintores que ias conhecendo, nós falando de teatro, de cinema, de poesia, ouve só, Cruz e Souza, escuta: “vozes veladas
veludosas vozes volúpias dos violões vozes veladas...” Augusto dos Anjos: “toma um fósforo acende
teu cigarro, o beijo, amigo, é a véspera do escarro...”, mas ninguém recupera o passado em sua
integridade, ele vem contaminado para...
Para, digo eu. Rememorar é bom, mas não quero saber dessa conversarada que eu escuto há
quanto tempo? Eu vim atrás de uma cervejinha. Afinal o que queres?

[página ao lado] sem título | caneta esferográfica e crayon sobre papel | 12 x 14.7 cm | 1962
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Deixa ver, conheci primeiro teu irmão, que ilustrou poemas do Ody Fraga e do Vinícius de Moraes
no número 2 da Revista SUL. Quando apareceste ele se bandeou para a fotografia, foi um excelente fotógrafo, e quem se abancou nas artes plásticas e nunca mais saiu foste tu.
Estás me acusando de ter tomado o lugar do meu irmão?
Nada disso, o que eu tou dizendo é que ele percebeu que o homem dos traços e tintas eras tu.
E fez bem.
Sim, e eu o que sou?

Vais me dizer que aprendeste isso em Marte?
Quem sabe, pois Marte é uma civilização muito mais avançada do que a nossa, lá também opinam
os galos e vai ver que foi por causa disso que me nomearam embaixador...
Estiveste lá tantas vezes quanto dizes?
Agora quase vivo lá. Vim para este papo, ver o que estão fazendo com minha ilha e arranjar um
substituto. Aceitas?
Grato, mas não tenho vocação.

Tu és o que és e continuarás sendo, mesmo não sendo mais.
Chega de tuas gabolices, desentendi o que tens dito até agora.
É bom às vezes desentender as coisas para mais adiante melhor entendê-las. Quando começaste
ninguém imaginava o que serias, e hoje és uma referência...
Que referência?
Agora és o que, entre sério e brincando, disseste que querias ser: o Picasso da América Latina.

Se qués qués, se não qués paciência.
Quero ainda te falar uma coisa: com teu jeitão desabusado e franco foste construindo uma mitologia toda pessoal que torna a realidade, fantasia e a fantasia, realidade. Ninguém vendo teu
trabalho se julga diante de um autodidata, pois dominas tua arte como poucos.
Poxa, por essa eu não esperava, fico te devendo mais que uma geladinha, e vou te dar um presente, toma:

Depois desta, na falta do Miramar, vamos procurar uma geladinha em outra galáxia.
Daqui a pouco. Agora quero relembrar duas historinhas de tua trajetória. O gerente do Banco do
Brasil te procurou e disse entre irritado e risonho: “Em lugar de trabalhar, hoje fizeste e jogaste no
lixo trinta e cinco desenhos”. “Engano, senhor gerente, foram trinta e seis, só que um me agradou
tanto que estou levando para casa”.
Memória de elefante, eu não me lembrava, aliás, a única coisa do Banco do Brasil de que me
lembro é que eu contava dia a dia o tempo para me aposentar.
E para te dedicares às tuas paixões: pintura e geladinhas.
Não só, tinha também minha família e amigos, que fui arrebanhando ao longo dos anos...
Falar nisso, não seria bom recordar a exposição de 1982, organizada pelo crítico Georges Racz,
na galeria de arte Realidade, do Rio de Janeiro, e lembrar que na véspera estivemos na casa dele
e enquanto bebericávamos umas bebidas honestas, como diria Jair Hamms, tu pediste algumas
folhas de papel e na saída cada um de nós recebeu um belíssimo desenho.

Oba, se não recuperei o desenho de 1982, agora recupero este boi de mamão de 1957.
Estás contente? Eu ainda não, quero deixar aqui minha marca registrada:

Cadê o teu?
O meu já era, deixei-o em cima da mesa no quarto do hotel e a camareira gostou tanto que até
hoje continuo procurando-o. Quem sabe me fazes outro.
Quem sabe.
Não sei se tiveste ciência, mas os que duvidavam de tua arte deixaram de duvidar quando Sandra
organizou uma exposição, que ocupou todo o espaço do MASC, e lá estava não apenas o artista bem
comportado dos primeiros galos e fundos de quintal, mas o criador que inventou galos fantásticos
e logo os trabalhos com altas doses de erotismo. Por que isso?
Sei que és um pudico empedernido, mas posso te dizer que o erotismo está em tudo, nos pássaros, nos quadrúpedes, nos peixes, nas árvores, nas flores, até nas pedras, sem erotismo nós não
existiríamos.
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[página ao lado] Boi de Mamão | caneta hidrocor sobre papel | 15 x 10 cm | 1957
[página ao lado] sem título | caneta esferográfica sobre papel | 11 x 9 cm | 1966

- Agora sim, gostaste? Então adeus, até mais ver.
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sem título | nanquim e crayon sobre papel | 27.3 x 36 cm | sem data

sem título | crayon e nanquim sobre papel | 20.8 x 28 cm | sem data
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1

2

3

sem título | nanquim sobre papel | 41 x 32.5 cm | sem data
[página ao lado]

1. sem título | nanquim sobre papel | 16 x 12 cm | sem data

2. sem título | nanquim sobre papel | 20 x 31.2 cm | sem data

3. sem título | nanquim sobre papel | 19.5 x 19.5 cm | sem data
4. sem título | nanquim sobre papel | 36.5 x 32 cm | sem data

4
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sem título | nanquim sobre papel | 24 x 16 cm | 1954
sem título | nanquim sobre papel | 22.5 x 18 cm | 1954
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sem título | nanquim sobre papel | 32 x 23.5 cm | 1958
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sem título | guache sobre papel | 28 x 19.5 cm | 1974
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sem título | acrílica sobre eucatex | 45 x 40 cm | 1975
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sem título | acrílica sobre eucatex | 50 x 43.5 cm | 1977
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sem título | acrílica sobre eucatex | 67 x 61 cm | 1973
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IMagInatIOn EXErcIsE

sem título | nanquim e crayon sobre papel | 46.3 x 45.5 cm | 1957
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Imagination exercise

(preface)

SANDRA MEyER, KAMILLA NUNES AND TERESA SIEWERDT
The organization of (Imagination Exercise) was based on issues, actions, discussions and sketches from the life of Meyer
Filho, which was linked, without distinction, to art. The book is divided into three
sections: (With), (About) and (From) Meyer
Filho, which are completed by the (Implacable Archives).
Listening to the voice of Meyer Filho
creates the opportunity to combine the
performatic elements of his life with the
sensitive, thorough and at times explosive gesture of his drawings and paintings. Countering the laconic, Meyer always
risked completing and reiterating acts, as
he repeated the stories and tales that he
had told many times. The purpose of the
book is to reflect on his artistic production
from the 1950s to the 1990s, by combining critical and theoretical articles, as well
as work by contemporary artists that are
presented as visual texts.
The imagetic eruption found in Meyer
Filho’s work cannot be separated from his
accounts of his trips to Mars, from his autobiographical and insightful notes in documents and accompanying his art, from the
interviews he granted to the media about
his personal life and as a bank worker, or
from the backyards and gardens organized
as spaces for creation. The artist’s voice
and opinion is presented in the multifaceted manner that as a chronicler he consistently presented his city and his work.
Now a parenthesis: (Imagination Exercise), a small, undated study by Meyer Filho, found amid the thousands of sketches
in the arquives, which are today under the
care of the Instituto Meyer Filho, synthesizes the qualities described above. He created his poetic through drawing, principally in studies that visited the “isms” of art
history, without settling specifically on any
one. The series of “quick and very quick
drawings,” as he called them, exemplified
the unchecked search for his own language.
On the right side of the sketch from which
the title of this book was taken, is seen a
finger print. This is a Meyer Filho trademark that is present throughout his work
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from his first artistic expressions.
With this inclination, (Imagination Exercise) takes a look at the image of the artist
and simultaneously offers a contemporary
view of the work he left. It makes visible
that which is exterior to the work, which
confuses reality and fiction, like yesterday
and today. This exercise is also extended to
the guest authors, who produced both historical analyses as well as essays and fiction, works of art and narratives, about and
based on Meyer Filho.
(WITH)
The (With) portion presents three texts
by Meyer Filho: “Respectable Public,” an undated manuscript that treats a critical relationship between he and Orson Welles, New
york and Florianópolis; “The Marvelous and
Mysterious Gardens of the Planet Mars,”
a chronicle that describes Meyer’s cosmic
landscapes as ambassador of the red planet; and an interview with a Santa Catarina
newspaper, also about his trips to the planet. In these three texts, Meyer Filho tears
apart, idealizes, embellishes and perverts
reality. He transforms the world for himself,
gives the world another devir. Meyer exercises the imagination to escape the commonplace. Just as he could be found walking barefoot through the streets of the city
in a tuxedo, at times clucking, repeating the
same story like he repeated his drawings of
roosters, by the thousands, tirelessly.
(ABOUT)
(About) is a group of critical, theoretical and historical analyses that address the
diversity of perspectives stimulated by and
for Meyer Filho’s artistic production. In the
text, “Eros and Poiesis in the work of Meyer
Filho,” Debora Pazetto proposes a philosophical discussion based on the originally
Greek concepts of Eros and Poiesis, appropriated and interpreted by Hölderlin and
Heidegger, offering an interpretive key to
the artist’s work.
In the text “Meyer Filho, Philosopher of
Provocative Allegories – Themes and Issues
in an Artist’s Repertoire,” critic and cura-
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tor João Evangelista de Andrade Filho tells
about how he met the artist, and analyzes
his trajectory from the time of this encounter. Evangelista describes specific works
that indicate a dialog with the context of
the time.
In the essay “An Ingenuous and Daring
Poetic,” the art historian and critic Maria
Amélia Bulhões refers to Meyer Filho’s
black and white drawings, establishing
from them a few dominant perspectives in
the artist’s personal aesthetic and reflecting on the conditions of his interference in
the local artistic scene.
Marlen de Martino, an art historian
and theorist, in his essay “The Marvelous
Literary Shenanigans of Meyer Filho: Orson Welles in Florianópolis,” begins with
an investigation of the artist’s personal
archives and expands the understanding
of the countless adventures and fabulous
stories that he read. De Martino refers to
the manuscript published here, “Respectable Public,” relating Meyer’s writing to his
incursions in science fiction.
(FROM)
The (From) section includes fictional
and visual texts. Meyer conceived literary
and visual narratives that establish bridges
between Earth and the cosmos, especially
in his accounts of his trips to the planet
Mars, counterpoints bordered by a utopian
humanity of his invention.
The writer and literary critic Cristhiano
Aguiar, in the e-mail that accompanied the
short story he prepared, shared the process
and the conditions of his writing: “I would
like to think that after a month living with
the works of Meyer Filho, this story was, in
a certain way, a letter written to someone
who never met and knew nothing of him. It
is actually more than a letter! It is a dialog:
because Meyer Filho’s work helped me create this story, which I present to you; and
I think that based on the drama lived by
my characters, I add one more possible
reading of the work of this Santa Catarina artist. [...] Thus, here is the shattered
story of a man, amid women narrators; a
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story that, like Florianópolis, is formed by
diffuse, secretive and drifting geographies,
faces that are erased in that which we call
“skin” and “waters.”
In harmony with the Meyerian vector,
the artist and essayist Marta Martins pays
homage to the peculiar poetic-narrative inventiveness of the artist through a fictional
experience. As the author reports, “the text
is an exercise of (meta) fiction, where I,
Sandra Meyer, Kamilla Nunes and Adriana
dos Santos with true names, live an imaginary experience, through electronic correspondence. Meyer’s notebook is, largely, fictional, although the lesson of the Borgean
trap of the erroneous attributions was experimented with, and in some passages,
includes true writings by the artist. At the
frontier between the true and false, is the
attempt to find a certain verisimilitude.”
Writer Salim Miguel created an atemporal dialog with Meyer Filho in the text
“Fantasy and (is) Reality.” In it, he and
Meyer sit under the centuries old ficus
tree in November 15th Plaza in Florianópolis, and share and remember historic and
common situations that create a game of
coming and going in space and time. As an
indication of memory or ghosts from his
imagination, the writer gives echo to the
voices that populate a capital buried under
changes, both cultural and geographic, as
well as political and social.
The artist Fernando Lindote prepared
four paintings inspired by a series of Meyer
Filho’s rooster drawings. Returning to this

constant theme in Meyer’s work, he also
uses colors that are frequent in the modernist’s drawings and paintings, to create
an interlocution between his own creative
process and that of Meyer Filho.
Rafael Campos Rocha, artist and illustrator, uses a graphic novel style to
establish a junction between image and
text. He humorously reconstructs Meyer’s
trips to Mars, bringing to life the initiation
of the modernist movement, when Meyer
illustrated regional journals. Rafael uses
the colors most common in Meyer Filho’s
erotic drawings, realized above all in the
1970s and 80s.
Walmor Corrêa, for whom Meyer Filho
is an artistic reference, hired an astrologist
to prepare an astrological chart for the artist. Based on this procedure, Walmor situates Meyer’s life and work at the indistinct
crossing between art and science, reality
and fiction. The drawing that grew from
this investigation is a portrait of Meyer with
the heart of a rooster, surrounded by the
astrological map, symmetrically drawn by
Walmor, where one can glimpse the interferences of the planet Mars. In this sense,
Walmor appears to make a reference to the
title of Salim Miguel’s text, but this time as
an affirmation: Fiction and (is) Reality.
(IMPLACABLE ARCHIVES)
For over 50 years Meyer Filho collected
countless documents and works that register his artistic trajectory, initiated in a
then provincial Florianópolis. In newspaper

and magazine articles, always stored in
quantities of more than five issues of each,
and in the “illustrated little chronicles,” in
a combination of words and drawings he
sketched a landscape of the time on Santa
Catarina Island, and its “legends and random adventures.” Practically isolated from
the Brazilian southeast that was home to
the country’s vanguard, Meyer Filho and
other Santa Catarina artists and intellectuals of the 1950s and 60s created their
own strategies to realize their modernist
perceptions and inclinations.
In order to recover the “shards” of history to reconstruct some possible visions of
our time, Kamilla Nunes and Teresa Siewerdt, conducted research at the archives
provided by the artist’s family, to prepare
a chronograph entitled (IMPLACABLE ARCHIVES), a term used by the artist to refer to the documents he stored. Divided
in two parts, the first with texts from the
artist himself, and the second with texts
from the period about him, (IMPLACABLE
ARCHIVES) the items permeate the publication, allowing the reader immediate access
to the main facts that occurred during his
personal and professional life. Pointing to
the importance of a new re-writing of history, it seeks to escape from a past, often understood as inert, to contemplate the movement of an eternal “making of history”.
We would like to thank all of the writers and artists who collaborated with this
publication.
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respectable Public:
ErnEstO MEyEr FIlhO

Moscow, 1962: Upon leaving an exhibition
of contemporary art, nIKIta KhrUshchEv,
stalin’s gravedigger, let loose the dogs: Judging
by what I just saw, the secretary general of the
Ussr said to the artists: “you are nothing more
than a band of pederasts and for this deserve
10 years in prison.” the gravedigger just dug
up his most illustrious cadaver. and once again,
socialist realism went back into fashion in the
Ussr. It is not the first time, nor will it be the
last.... In their eagerness to “democratize,” everything, the soviets brought art down to its lowest level, making it “socially useful and educational.....”. the artists who did not leave, die or
kill themselves (such as MaIaKÓvsKy) from
disgust etc., etc., etc. (sérgio augusto, reporter
for the newspaper Folha de sP, 2.3.1986).
Florianópolis (santa catarina Island),
1957: it was from this time, 5 (five) years before
the above mentioned affaire in Moscow, that, as
an illustrator of the young literary and artistic
movement of the journal revista Sul, edited in
Florianópolis, I began to “see” films of this type.
In the opinion of the illustrious members of the
cOMMUnIst Party and no less illustrious intellectuals of the PartyIng lEFt, by exchanging the (beautiful) drawings of the workers and
“the masses,” for roosters and fantastic characters, and surrealists, I had simply practiced
a typically capitalist “crime”!!! Imagine me!!!,
who, upon having retired as a bank worker,
on what for me was the historic day of July 22,
1971, after working for 30 years and 61 days, I
did not receive a single extra cent because I had
not opted for the gUarantEEd FUnd.!!
In my beautiful catalog-poster, entitled
Meyer Filho – 60 years, from 1979, I mention among other things, that I have drawn for
as long as I can remember; I did thousands of
fast drawings and studies, at a certain “coffee
break”; I was, from among the artists living in
santa catarina, the first to have an individual
show in Museums and art galleries of Florianópolis (the Museu de arte de santa catarina, 1958), rio de Janeiro (galeria Penguim,
1960), Belo horizonte (Museu de arte de Belo
horizonte, 1961), são Paulo (casa do artista
Plástico, 1963, 1964) and Buenos aires (galeria
lagart, 1976). I have had 24 individual shows,
Florianópolis, Porto alegre, cascavel, curitiba,
são Paulo, rio de Janeiro, Belo horizonte, Buenos aires and Mar del Plata, and I participated
in more than 80 (eighty) collective exhibitions.
there are entries praising my work in the dicionário de artes Plásticas do Brasil, by roberto
Pontual; grande Enciclopédia delta larousse,
dicionário Brasileiro de artistas Plásticos (with
a beautiful photo) of the I.n.l – MEc; 22 pages
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in Mito e Magia na Arte Catarinense, by adalice
Maria de araújo; 4 pages in História de Santa
Catarina, edited by grafipar, curitiba; Santa
Catarina –Terra e Gente, by Marcos Konder reis,
hoyêdo de golvêa lins and domingos cavalcanti; and Espreita no Olimpo, by Péricles Prade,
among others ... But, so that you don’t think that
my life as an artist has been an immense “sea
of roses,” living in the then small and bourgeois
Florianópolis, the land of sun, sea, south Wind
and rain, hundreds of kilometers from the centre of rio-são Paulo, in reality, I tell you: “For
years, the Floriapolitanos saw Meyer Filho with
the same ironic eye that they give to the “harmless crazies.” “For all this time, he was the only
one who believed in his talent” (Flávio de aquino, revista bilíngue Módulo, number 19, 1960).
yes, if you are really the artist that you say you
are, why don’t you quit your job at the bank and
try to live from your “art,” and thus prove that
you really are an artist? I was nearly speechless,
because for many many years, I always gave the
same response: I won’t do that, for two important reasons: 1) I’m an artist but I’m not dumb;
2) Just because victor Meirelles de lima, the
most famous painter from santa catarina died
hungry on a sunday during carnival in rio de Janeiro, I do not have the minimum obligation to
imitate him, by dying, also of hunger, on an ash
Wednesday of carnival in Florianópolis. countless times I, at just 160 centimeters tall, would
be introduced to strangers as a “upper level”
bank employee. to which I always added, “yes, I
am a bank worker because of the circumstances
of life, but, as soon as banking hours are over,
I BEcOME, as if by “magic,” the painter Meyer
Filho!!! and the rare “options” for someone to
“PrOvE” that he is an artist, were: to have an
official “diploma” as an artist (preferably from
the Escola nacional de Belas artes); to paint
hundreds of mediocre and repetitive portraits
of politicians and other civil, military and Ecclesiastic authorities, and finally, dedicate the
catalogs of the exhibitions to these authorities,
and “pay homage” with his paintings, to the distinguished wives of the local bourgeoisie...
to conclude this unpretentious chronicle
I’ll tell you what are the strange and fantastic differences between the film-maker Orson
Welles, the painter MEyEr FIlhO and the city
of nEW yOrK and FlOrIanÓPOlIs........
It was in the blessed year of 1938. Orson
Welles, using the texts of h. g. Welles’ famous
novel The War of the Worlds, created enormous
panic, monstrous traffic jams and even suicides,
by announcing, on the microphones of a powerful radio station in nEW yOrK, that the MartIans had invaded the United states of ameri-

ca, and were rapidly approaching new york!! I,
properly authorized by my superiors from the
Planet Mars, in the late 1960s, announced in a
clear strong voice on a Friday night, to the incredulous and stunned patrons of the 4 (four)
most popular bars and coffee shops of the 4
corners of the city that I had been to the Planet
Mars!!! I then showed them some designs of
Martians and animals from the distant planet.
the human tongue continues to be one of the
fastest means of communication. the next day,
and on many other days, journalist Manuel de
Menezes, owner of the radio station “a verdade,”
during his daily radio program “Mesa Quadrada,” made repeated requests for me to appear
on his radio program, to tell my adventures on
that planet. I then sent a telegram in the following terms: as ambassador from the Planet
Mars to the entire Brazilian territory, from the
rio Oiapoque to the arroio chuí, I would only
appear accompanied by the “Mugnatas” who
were a group of young and talented musicians
- including my son Paulo Meyer – that was a hit
at night in the clubs of Florianópolis and other
cities in the interior. and, finally, on a sunny saturday afternoon, the time had arrived for the
long awaited “show.” With the help of the “Mugnatas,” who performed many numbers in their
varied musical repertoire, and the participation
of the staff of “a verdade,” in a program more
than 4 (four) hours long, rebroadcast a number
of times, with a great wealth of detail I talked
about life on the planet Mars and its immense
superiority to life on our planet Earth, which
until today, unfortunately, is ruled by hunger,
vulgarity, shamelessness, poverty and incredible stupidity and idiocy in relation to life...
the “practical” and “immediate” results
of these 2 (two) “PErFOrMancEs,” realized
by artists of different nationalities, in different hemispheres and decades, about the same
theme (Mars), but perceived from completely
different angles and conditions, could not, logically, be indifferent: the film-maker, play-write
and illustrator OrsOn WEllEs, broadcasting,
directly on the microphones from a famous
new york radio station, immediately earned
fame and the global status of a “genius.” and the
graphic artist, cartoonist and painter Meyer Filho, communicating over the microphones of a
modest radio station of Florianópolis, capital of
the then unknown state of santa catarina, enormously increased his regional fame as a “nut”
who worked in a government bank and had the
habit of telling everyone that he was an artist!!!
I confirm this and give full faith and credit.

The Marvelous Literary Shenanigans of Meyer Filho:
Orson Welles in Florianópolis
MARLEN DE MARTINO
There is nothing more epic than the sea.
Of course, we can relate to the sea in different
ways. We can, lie down in the sand, listen to
the waves, or collect shells strewn along the
shore (...) But we can also roam the sea, with
many objectives, or with none at all. We can
cross the ocean, with no land in sight, just sky
and sea.1
The city of Florianópolis woke up on
April 3 with flames burning at the central
square – Plaza XV de Novembro - from the
most beautiful books from the shelves of
one of the largest bookstores in the city:
“Livraria Anita Garibaldi” owned by Santa
Catarina writer Salim Miguel and his partner, Armando Carreirão. It was located at
the corner of Rua Conselheiro Mafra, at
the Praça XV, and was the first bookstore
to work with books imported from Argentina and Mexico, the reason for which it
was broken into and its books tossed into
the ravishing fire: the year was 1964. The
criminal fire destroyed many hard cover
and beautifully adorned books. It was ordered by officials of the new regime who
sought to sterilize the growing debate
around social and political reforms. The
military regime that staged a coup d’état
supported by conservative segments of
society installed a political regime that
lasted 20 years. After the dramatic incident, artist Ernesto Meyer Filho had lost a
meeting place...
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Salim Miguel says that in the heyday
of the Livraria Anita Garibaldi, while it
was operating, in the 40s and 50s, Meyer
Filho was one of his most regular customers. That’s how, through friendly conversation and avid reading, the literary world of
Meyer Filho was formed.
Upon leaving the bookstore he would
ask his friend: “Please, let me know if any
book I would like arrives!” He was particularly interested in books related to art, including those from the French editor Skira,
which had collections about European
painters with exquisite images.
Meanwhile, the critic and collector from
São Paulo, Theon Spanudis, an admirer of
Meyer Filho, made the following declaration
about the work of the Santa Catarina artist in Revista Habitat in 1965: “A somewhat
popular and dream-filled surrealism that is
nothing like the intellectualized surrealism
of most surrealists.”2 Despite the generous tone, the affirmation repeated a critical position that, as kind as the intention
may have been, relates Meyer Filho’s work
to a certain spontaneous folkloric work of
an unknown, exotic and idyllic south. And
that´s the point we wanted to reach!
Ernesto Meyer Filho’s theory about his
trip to Mars was always the fruit of countless joking by people who do not accept that
the artist had sufficient proof of his trips to
Mars, beyond his absence. We read in one
of his playful interviews, the report of his
celestial adventures and first contact with
beings from another planet, when at three
o-clock in the morning he was approached
by a Martian who knocked on the door of his
hotel room: “I asked: ‘who are you, young
man?’ He responded: “I am a citizen from
the planet Mars.” And I want to interview
you for my dear red planet because you are
spiritually a Martian citizen.”3
Walking among the stands of the Instituto Meyer Filho, which holds countless
volumes that he bought, we find a myriad
of books that transport the researcher to a

wide range of literary references from the
field of art, science fiction, in addition to
cosmological analyses, fantastic themes
and those of a spiritual nature about the
celestial universe.
After examining the books read by the
artist, we realize that his affirmations, although they are allegoric and fun, were
nourished by travel literature ranging from
Julius Verne, and H. G. Wells to Monteiro
Lobato. Among the countless adventures
and fabulous stories read by Meyer Filho,
we find many works in the artist’s personal
library with curiously specific titles about
the theme: “Space Travel.”
Meyer Filho, in addition to painting,
loved to converse and write. In some of his
work, when it provides details analyses and
comments on his work, we find the writing
gradually incorporated to the other picturesque elements. On other occasions, one
notes the intense presence of texts in which
the artist exposes his ideas and questions,
as in the case of the manuscript below,
read in the 1980s on the radio program of
Manoel de Menezes, where in one performance, to the sound of the Mugnatas, a band
in which his son Paulo played, Meyer Filho
told readers the following story:
It happened in the blessed year of 1938.
Orson Welles, using texts from the famous
novel by H. G. Wells, “The War of the Worlds,”
caused enormous panic, monstrous traffic
jams and even suicides, upon announcing
over the microphones of a powerful radio station in NEW YORK, that the MARTIANS had
invaded the United States and were rapidly approaching New York!!!
I, also properly “authorized” by my superiors and higher ups on the Planet Mars, in the
late 1960s, announced, loudly and clearly, on
a Friday night to incredulous and astounded
patrons of the 4 (four) most famous bars and
luncheonettes of the 4 corners of the city,
that I had been on the planet Mars!!! I then
showed them some designs of Martians and
animals from the distant planet.4
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The text used for Orson Welles’ narration came from the book “The War of the
Worlds,” published by H. G. Wells in 1898,
where he reported the presence of evil and
powerful beings who in a few hours would
destroy the technologically inferior planet.
Wells was revolutionary in discussing in
his texts phantasmagorical questions of
modernity that permeated the Western
imaginary, like scientific experiments and
nuclear wars. In the text cited, Meyer Filho
reported his experience as an artist and
intellectual facing the provincial mentality
of his city, establishing a parallel between
himself and the American filmmaker Orson Welles:
The film-maker, theater director and designer ORSON WELLES, promoting himself,
directly over the microphones of a famous
New York radio station, immediately acquired,
global fame and “genius” status. And the designer, cartoonist and painter MEYER FILHO,
communicating through the microphones of a
modest radio station in Florianópolis, the capital of the then nearly unknown state of Santa
Catarina, increased, enormously, his regional
fame as a “crazy” who worked in a government bank and went around telling everyone
he was an artist!!! I confirm this and give full
faith and credit.5
The names of the cities: New york and
Florianópolis are underlined , as are Orson
Welles and Meyer Filho, making an allusion between each city and the visionary
artist who lived there. Orson Welles in New
york, and Meyer Filho in Florianópolis, created imaginary worlds and dared to brave
ethereal universes, with, however, distinct
perspectives, both on the radio: Welles,
upon unleashing collective tumult and hysteria, and Meyer Filho by promoting a performance in which he discussed questions
about relations between Mars and Earth.
Establishing parallels located through
the highlights proposed in the text, supposes a certain assimilation attributed by the
artist between apparently disconnected insular particularities: the island of Manhattan and the island of Florianópolis, through
the binomial: New york – Florianópolis and,
later, the highlighting in capital letters of
the two visionary creators: Orson Welles
– Meyer Filho. At the end of this equation
there is a dissonance, given that, despite
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the pretension of similarities between
spaces and artists, there is the presence
of public opinion that, in Florianópolis, appears to attribute insanity to the creation.
Despite comparing him with Orson Welles,
it concludes by affirming that both radio
broadcasts wound up with different results.
Upon visiting Meyer Filho’s library we
find a curious volume that leads us to another consideration. We run across on his
shelves a finding, the book: A vida no plazneta marte, [Life on the Planet Mars] psychographed by Hercílio Maes, in an edition
of 1965, in which the spirit Ramatis narrates in the form of an interview the wonders of the planet Mars. The Santa Catarina artist, in addition to being a reader of
science fiction, was raised with a strong education in the Spiritualist doctrine of Alan
Kardec, which led to his interest in reading
of trips to other planets that were also told
in the form of psychographs.
The title of one of the most instigating
chapters is called: “Interplanetary travel.”
Meanwhile, chapter 14: “Painting,” the following question arises: What is the meaning of painting on Mars?” The spirit Ramatis responds: “It is in conformity to the
evolutionary degree of its people; painters
work closest to the real purity of color (...).
Martian painters, in addition to artists, are
highly mental scientists; and are able to
control the ethereal, invisible field where
the ‘leaps of electrons’ that create color
take place.”6
The fourth dimension was a theme that
permeated the imagination of Western
man even in the 19th century. While scientists believed in the existence of a hidden
fourth dimension, which due to electricity
could be manifest in bodies, Spiritualist
circles at the time conducted sessions that
credited to the fourth dimension the refuge
of souls; these encounters sought contact
with what would be called the fourth dimension. About this specific affirmation,
we find the following information from
Ramatis, in one of his chapters: “Man is
a miniature condenser in the ocean of cosmic magnetism.”7
Although Ramatis’ theory is founded in
Kardeckian Spiritualism, which prescinds
an evolutionist view, where the animal
would have a lower spiritual development

than man and humans are understood to
be less elevated than interplanetary beings, the hypothesis of intelligent life on
Mars appears to have been widely absorbed in Meyer Filho’s discourse. Nevertheless, in a less progressive manner, we
find in his paintings three modalities of being coexisting in juxtapositions and super
impositions, to establish the most improbable combinations stemming from a reading with a divergent spiritualist base and
to combine the beings in a hybridism that
inaugurates the poetic from a nearly pagan
alterity. Man, animal, extraterrestrial, appear as beings that inhabit various ethereal
and erotic spaces.
Both H. G. Wells in the 19th century,
as well as Orson Welles in the 1930s, and
spiritualist theoreticians were interested in
mapping the imaginary worlds of beyond,
where Earth and Martian creatures lived.
Meyer Filho conceived the Martian universe
differently than H. G. Wells, whose fey presentation of aliens attests to the monstrosity to which the human being is submit,
impotent before the supernatural forces
that plague a mysterious blue planet. The
pessimistic tone led by the narrative of
H. G. Wells is subverted by Meyer Filho’s
Martian conceptions: his interplanetary
beings are evolved and friendly, they are,
therefore, disposed to carnal commotions
and cosmic-maritime feats conceived in an
erotic and saline kingdom, where the inhuman, the animal, the man and the alien coexist and merge.
One of Meyer Filho’s activities was
stamp collecting. He kept old stamps that
were part of his arsenal of peculiarities
and stored them inside his favorite small
envelopes. Among the various yellowed
stamps filed in boxes, one faded envelope
carefully selected by the artist was set
apart. Opening and checking its content
reveals hidden identical stamps where the
image of Mercury appears separated from
the others. It could only be he: the messenger of the worlds.
Upon making associations with the universe of Wells, Meyer Filho also appears
to establish a familiarity with Mercury –
Hermes, the god who conducts feats upon
traveling between the spheres transmitting
messages through symbols, cryptographic

codes and enigmas, like those that the artist used in manuscripts, brought from his
experience as an employee at the Banco
do Brasil: “ABACV, SJEAG, SIzEz, SNEPA,
SOCyD, MACAC and MABUI.”8 The initials
used regularly in a bureaucracy acquire
poetic status in his writing, because they
appear to have an alien characteristic, signaling transmissive modalities among his
extraterrestrial figures. His work shifts the
bill from the banking world to a fictitious
branch covered with literary tones.
Unlike the popular imaginary about his
work, Meyer Filho demonstrates critical
clarity by affirming: “I came to the planet earth on a special mission: to improve
the intellectual and cultural level of Santa
Catarina.”9 The declaration he propagated
would challenge a simplistic understanding

of the artist and his dream universe, according to which he reiterates his images of
an island settled in a time before progress
and modernity, that does not appreciate
the imaginary wealth of an artist who supplied himself with books purchased in the
bookstores of the city and whose various
readings encompass the great novelists
of world literature, spiritualist theory and
children’s tales tempered with influences
of the great navigators and celestial explorers, in addition to the scientific discoveries
and the infinity of the cosmos proposed by
Jean Charon and Carl Sagan.
Orson Welles, H. G. Wells and Meyer
Filho, Mercurial creators, who explore the
seven seas and the celestial spheres. Meyer
Filho, a reader of the cosmos and of salt!
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3 Meyer Filho: Um incrível (e cósmico) pintor. Jornal de Santa Catarina. Santa Catarina, 7 de junho de 1981.
4 MEyER FILHO, Ernesto. Respeitável público. Manuscrito. Acervo Instituto Meyer Filho. Florianópolis, sem data.
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7 Ibid, p. 206.
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Meyer Filho, philosopher of the provocative allegories
Themes and subjects in an artist’s repertoire
JOãO EVANGELISTA DE ANDRADE FILHO
To begin, I can confirm, that the artist
Ernesto Meyer Filho has many and ample
talents. To generalize, however, I believe it
would be correct to say that most of them,
and that from which the others are derived,
is his power to generate his own light, the
virtue of which is to both comfort, on one
hand, those who among us, admirers, do
not appreciate satellites as much, and on
the other hand, to sketch for history – of
interest to everyone - a lonely path. This
script shines even more to the degree that
in it we look for the scintillations still not
imagined among those we have already
enjoyed in the artist’s exhibitions and the
publications about him.
The marks on the path – if they are
marks and not reiterations along the way
– are all preserved at the foundation in
the artist’s name [the Meyer Filho Institute]. We find there thousands of drawings
and a convincing number of paintings.
Combined, they form the collection of an
institution for which the family heirs are –
enthusiastically - responsible. Those who
care for this documentary body, as archivists who respect it, have passed it through
the technical processes of classification
and cataloging, and guarantee researchers
the facilitated access they need.
I mentioned: “reiterations along the
path”. Perhaps, they produce, in various
twists and turns, and even with differing
skills and inspirations, although always to
support one and only vocation - or, if we
like, the same central perspective. In this
vocation, without us knowing all of the
hows and whys, although we know, with
assistance from the archive, in how many
proposals it unfolded, we recognize the will
to enchant, and within this will was always
the supposed conflict between the selfish
desire to possess a treasure and the altruistic determination to share it with all.
What treasure? Certainly the marvelous
world that Meyer Filho recreated in a new
way and which contrasts death and life,
nothing and everything, and which also
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smiles in the face of melancholy. Upon
speaking of behavior, moreover, we recognize the noble side of the boastfulness
that led the artist to present himself, not
like one who is selling a product, but as
one who has the awareness of the fabulous
universe that he would leave.
Within the Foundation’s archives there
are many modalities of this central perspective. And they exist like the testament
of the lonely adventurer who, to many observers may appear like a magical talent,
but whom to all should appear as one with
a superior ability to present fables with syntax and effectiveness, without impediments
and which aren’t restricted by frontiers.
This has me slipping into memory. And
I recall heading to Florianópolis in the ides
of 1958. At the time, we were still touched
by the slowness of the days. Whether because we were young or because there were
no computers, or because in a small provincial society things moved slowly and we
could stretch time to fit our lack of urgency.
One of these days, after I had taken Martinho de Haro’s place as the director of the
Museum of Modern Art of Florianópolis, a
man happened to come to me with some
drawings in his hand, it was the artist Meyer Filho, already not very modest and, by
what I imagined, a bit discredited, because,
for what I knew, he had not been accepted
until then, if not for some illustrations he
had done for the magazine Revista Sul, the
foundation and pioneer of the modernist
movement in Santa Catarina State. In any
event, while the public of the magazine
Revista Sul, was indeed respectable, it was
not a large public, that is the vast public.
As soon as I pored over the papers, as
modest as I found them, I could not help
but feeling, upon seeing them, a bit of vanity, upon realizing that I had been sought
by someone of enormous talent who had
implicitly conferred in me the status of an
authority. I do not remember what he said
of himself; I do remember what I felt. And
what I felt was the presence of an aura that

[ DECLARATION / P. 39 ]
would be, perhaps, the gift of having the
artistic work speak to us.
Not very well versed in the plots of
Santa Catarina culture, especially popular
culture, I did not realize that the fascination that sprung from those sheets of paper with designs and water colors related
to a tradition that persisted in the local
oral folklore with its many legends and beliefs; in the boi de mamão (Southern Brazil’s version of the bumba meu boi [theatrical street dance]); and in the floats of
the Island’s carnival. In addition, I did not
know that lace making was the most notable collective expression of this memory. I
will soon return to mention the lace.
So, on that day, I was attracted by the
aesthetic value of the designs. They were
mostly “Back yard scenes,” true visual poems. It seemed that a lyric identity lurked
there: bars of sapphic odes, or that is,
Pindaric, which flickered through vegetable labyrinths through the reverie of a
calm rhythm, simultaneously telluric and
foggy. I thought: they are so sensitive that
if the Argentine critic Jorge Romero Brest
had seen them in the celebrated traveling
show organized by Lúcio Costa, as he saw
the work of Guignard that he admired so
much, he would not have placed exclusive
interest in the modernist master of Europe, Switzerland and Minas Gerais. Later
he had the opportunity to determine that,
superior to those of Aldemir Martins, the
illustrations of Meyer Filho, among those
of this nature, were matched only by those
of Carlos Prado, Álvaro Apocalipse and our
own Guignard.
The samples shown were part of a
body of daring as well as scrupulous creations. Drawing. Drawing by Ernesto Meyer
Filho. At the time I could not imagine that
they were part of a utopian aesthetic,
which would be refined in a type of system and become forged. I could not know
that beyond the spontaneous verve harvested in the immediacy of the impulse,
beyond the resourcefulness of the hand

[ P. 49 ]

and the eye that became elliptical in the
urgency of expression, the drawings (often with gouache) revealed the basis of a
visual organization that later in his painting would obtain the prestige of finished
work; which over the years, however, would
continue to be increasingly incisive in its
peculiar status. They would emerge as a
complete univocal being; sufficient in skin
and bones, witness of a total notion of artistic construction. As I have said on other
occasions: “the only element of artistic
construction that could be simultaneously
in the foundations and the rafters.” The
drawing established itself in such a way
that it was no longer a compulsive mode of
common expression to be perpetuated as a
vector and base on its own.
Since Meyer Filho’s art is palindromic,
those “Backyards” would have more distant repercussions, at times simplified, in
the clarity of hideaways in the interior of
the Island, in other drawings or paintings
that the artist would do with acrylic on particle board. They are figurations that are
rigorously elaborated in each flower along
the path, in each brick in a house, in each
bird in a tree, in each living element of nature, which the artist introduces to tergiversate about the appearance of the world.
Everything is realized with a virtuosity not
later surpassed in quality and that there,
exposed on paper, did not fail to translate,

pardon my suggestion, the musical sophistication of the trilled chords that a Patápio
Silva would play on the flute (in “Alvorada
das rosas”, for example) or in the lucid
arpeggios that Liszt would call from the
instrumentalists who would play his Jeux
d’Eau. The images are controlled with
mathematical precision. But, upon triggering the sensual pleasures of eye or touch,
they first contribute to the sense of hypnosis that suspends us. We confirm, however,
a paradox: notwithstanding the appearance of spontaneity and swiftness, flagrant
constructs could be found. When we add
them up 2+2 are 4. The standard that this
Pythagorean vision reveals does not leave
space for a tree leaf to shift one millimeter, nor that it would be one more or less
larger or smaller. Just like the bobbin lace
from the lace makers who are guided by
the whims of the pins and whose magnetism hides the variety of textures obtained
by changing the alignments.
Let us return to the lace. We can learn
on the Internet that the presence of lace
in Brazil is linked to the sea and fishing.
“Where there are fishnets there is lace,”
goes one refrain. In the fishing communities on Santa Catarina island, “to cross
the bobbins” is to work with thread, that
is, with line; it is to extract, to braid, intertwine the threads, the stitches, the
weaves, the patterns with names such as

daisies, coconut candy and duck bills. Like
lacework, like Meyer Filho. Without conducting “re-readings;” it is evident, lacking
“measures,” evident it is, without anything
at all, with only a quill pen, he revives the
traditional craft and, by conceiving linear
acrobatics in the designs, à jour, frequently
reaches the refinements of stylization. The
black background designs, for example,
display mirific complexities, which in addition to creating beauty, prove the saying
that in art, there is in fact, 90% perspiration to maintain 10% of the inspiration.
Bird feathers: lace; rooster tails: lace. In
Meyer Filho’s trajectory, it was through
drawing that painting reached the domain
of the lace bobbins, I say this figuratively.
Countless times he experimented in “studies” and more “studies,” which for the sake
of all or nothing he constructed through
the days; usually on the back of small
sheets from booklets and other documents
from the bank where he worked, and many
others with no care for their support, on
which he would stamp, with care and as a
precaution, his right thumb. The lace in the
design and, later in the painting, was born
from the stroke that pulls the knot and
braids, twists, rolls, loops and points. Not
as an addition to the capricious drifting but
through the weft and warp. With no sterile
schemes. And as the spider’s web catches
the fly, Meyer Filho’s lace catches us by
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the eyes thanks to the miniscule movements that he conducts around us, until in
the needed syncopes closes the circuit, by
imposing the cuttings of the non plus ultra.
Far from being a loose rein, Meyer Filho’s
lace begins and ends in the emotional and
“scientific” circularity of the visual.
Upon visiting the Institute, I must have
seen, next to the “Backyards” the “Coqueiros Landscape” made with more succinct resources. The composition recalls
a patchwork. Conceived as profiles, the
stamped patterns dialog with the blue sky
and the yellow-ochre earth and as in the
“backyards,” in which the electrical lines
and barbed wire counter the wrinkled bark
of the trees, giving cadence to the planes,
the material values here are also more suggested than patent. In any case, the inventiveness of the resources present in a single work is multiplied.
In 1974 the heirs of those backyards
and that landscape appeared. They are
scenes from the interior of Santa Catarina Island, painted with acrylic on particle
board. I would dare to affirm that these
vedute coincide with the more poetic moment and the more perfected style of the
aesthetic ratio in Meyer’s work. These are
paintings in which the white and the black
(which was of great concern to Van Gogh,
judging by his correspondence) maintain
a fundamental value in the chromatic relationship and in which the sinuous line is
trimmed with discretion. We could say they
are “post cards” [as beautiful landscapes
are known in Brazil] conceived by an extraordinary talent.
I must have also seen the enigmatic
water color of 1957. Also a landscape, but
different. The tendency towards dépaysement is found there in the geology charred
with blacks and blues, and in those extinct
volcanoes that would return, insistently, to
visit the artist’s imagination in the future:
species of cosmic chimneys that do not
lead us to evening in any landscape of the
island. They do lead us, on a galactic route,
to immediate contact with the unknown
planet that, henceforth, he would regularly
frequent.
In that encounter I came across drawings in ink and colored pencil. They sought
to form a line reminiscent of the mood that
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Van Gogh would make visible in his Dutch
period, when he would return to social
themes, and also to neutralized colors that
“spoke to each other” (as Van Gogh himself
would say) nearly without tonal shades. The
works of this genre by Meyer Filho always
maintain low tones, which are dominated
by ochre, which is actually the background
color. They were street scenes. The characters were no longer alone and dejected, to
the contrary, they participated in popular
revelry: a lonely peddler carrying baskets;
a poor devil sitting on a doorstep. At times,
to dramatize the event in carnival scenes or
with the boi de mamão, the linear and the
chiaroscuro are contrasted. Other times,
the street scenes establish a more festive
dialog between the color pencils and the
ink, with their unorthodox resources of azurados [a design filled in with fine, parallel
lines originally to represent blue enamel in
heraldry] that appear like gravel, scales,
villus and granules, curly and studded as
the pen runs along. I purchased a “Boi de
mamão” for the Museum. I have the impression that the institution did not have
funds to pay off the piece it gained, which
nevertheless became incorporated to the
MAMF (now MASC) collection and stood
out as the embryo of a “Santa Catarina”
collection soon to be enriched with works
by Eli Heil, Vecchietti and Rodrigo de Haro.
The acid tones, demoted, drawn in the
color of wrapping paper and bricks, in blue
greens, in dry closed roses, would return in
aquarelles much later in the special series
“Bom Abrigo” (the name of an urban beach
considered a locus magicusi of the city and
to which is linked a tradition of witchcraft).
When synthesized by the painter, the less
shows that - in fact - it is more. Thus, we
unveil the scenes of the bewitched beach,
scenes that compose a series where the divergence between the improbable and the
convincing does not fit, or that between the
idiosyncrasy of the personal universe and
the fabulous and anonymous telluric quality while, from the perspective of the viewer,
space is left in the mind for the fruition of
pure aesthetic values.
The condensation of the planes is part
of this gradual simplification of forms on
the route to flattened surfaces. The tendency appears to heed back to the beginning

of the artist’s career. In the evocative scene
of the “First Dance at Curitiba” one already
perceives the concern with the composition in series of parallel horizontal areas
that creates a tectonic quality to the space,
while they are not transformed in superimposed friezes that try to completely blur
the perspective of the scenographic cube.
There are surprisingly victorious attempts to harvest the instantaneous, in human figures that at times appear similar to
Brazilian drawings of the 1940s, those of
Percy Deane, for instance. The studies of
the little horses in the boi de mamão are
notable. These designs prove the modernist origin of Meyer Filho’s work.
Soon came the titillations from the sea,
whose whiteness is contrasted to the blueblack of the sky and highlights the enormous sun-flower, which are hidden in the
water (certainly of the bays of Florianópolis) while the bather dips her feet (1966).
With time, the “semi-aquarelles” arrived, made with pencil, capable of agitating with the complacency of certain winds,
the tails and manes of lucky horses.
At the right times, there would be
cock fights, which are true linear acrobatics, gymnastic gestures with electrically
charged traces. One of them, from 1965,
in blue and red, exhibited a show of agility.
Cockfights and confrontations are archaic,
nearly proto-historic motifs. In Meyer Filho’s design, they correspond to allegories
of the spirit of combat, given what they
stir in us. Haikus and elegies would surge:
humorous and even picturesque verses
that were traced on those bank books and
could attain the style of a page of the da
Vince code, as in the case of a late study of
birds in movement.
Accordingly, amid the analyses, there
would be syntheses, full of constructive
rigor. One of the many is the “Playful mermaid” watercolor. The blue sea under the
yellow sky presents an encounter of two
island natives and a small flying fish. This
little fish was located in the only place that
convenience (which should be understood
in the sense used in treaties on Renaissance art) reserved for it; not one millimeter to either side. It divides the image. It is
the great pause which, by necessity, stands
between the tail and the body of another

much larger fish, from which emerges from
one side the tale, and the other the rump
that is offered to the mermaid who comes
to place herself there.
There are other syntheses that present
themselves with freshness. I refer to that
which occurs in the drawings in blue ink.
They reveal landscapes of Santa Catarina
Island where timid birds fly and pose.
In another register, to not dwell in the
bucolic, the artist would suggest expressionist modes, obtained through the use of
rich textures that the pen or brush sought
to discover on each occasion. He used
these resources to present the “Expulsion
from Paradise” or the “Death of the Infernal Knight.” The textured phase incudes
many items, like some that are presented
to exemplify a “study” that composes a
close up of old houses in the city. We can
discern in this work a brief incursion into
the terrain of Cezanne (1967).
But nothing is exhausted in Meyer Filho’s work. From among the jewels of the
imaginative exercise rises a small ink drawing called “Homage to the Automobile.” As
in the wordplay of a crossword or puzzle,
the artist is pleased to juxtapose visual
charades invented at the whim of instant
knowledge.
The watercolor that carries the number
“I” reproduces an Eden-like scene from
which the tempting serpent is not missing.
Given that there is also a fish, a horse, an alligator and a bird, it is clear that the bucolic
predominates. Who is missing is Adam,
who, therefore, is unaware of the destiny
that awaits him. Luminescent, in its decline, the sea adventures in a baroque outcrop of rocks. It happens that the numinous
appearance of the sky on one side becomes
apocalyptic, with the presence of a bloody
moon and an enigmatic fire that rises in the
upper left corner behind the mountains.
Drama is in the air. The red “resonators,”
like the moon, contain well achieved shadows from a plastic-dramatic perspective
and display the solidity of the structure, the
suitability of the expression. The ruby moon
is a component that is renewed as a sign of
the scenic drama, always in agreement with
the argument that the occasion calls for.
In another scene evocative of the Garden of Eden, but less sibylline, the devil,

who is found playing among the papers of
these “studies,” substitutes Adam who is
still in refuge. The drawing is called “Eve
and the False Adam.” Poor Adam, or poor
devil, in an identity crisis.
In some games, Meyer Filho questions,
subverts and provokes. This is found in the
design entitled: “The Devil Loves Flowers.”
Look at it, it is legitimate to ask: where has
the demonic essence gone, which is nothing other than the corrupting annihilation?
Or is there at play an apotropaic attitude that would involve the invocation:
“demon, do not corrupt me since you love
flowers!”? There may be more versions.
Isn’t this all the creation of a new universe,
here, there and everywhere?
We also have, but not finally, examples
of the byzantine presence: images isolated
in their frontal plane, like insignias. This
is the case of “Angel in the Cosmos”; the
green of her body leaping out so we can
better find the sophisticated chromatic
construction. The trend is renewed in the
emblematic precision of certain dragons:
effigies frozen in the plane, which contrast
with the organic vivacity, when they are
usually inserted in another context, that of
the scenic agility. We are surprised by this
once again in a unicorn-alligator accompanied by three birds (1960). The series
of roosters, which we will speak of below,
reinforces this trend.
We do not consider certain associations to be fruits exclusive to Meyer’s practice. The companionship of the woman and
the brute, a motif canonically manifest in
the artist’s repertoire, is found in the fable
The Beauty and the Best of which it is the
core. But it is not just the beauty and the
beast. Meyer Filho’s fables are consummated by a variety of relations between
beings that incarnate energies that are as
opposite as they are complementary.
From the vigorous and monumental
phase, even if it is riddled by humor and
enigma, it is necessary to mention a certain drawing: that of a witch riding a whale,
in that same “tintinnabulating” ocean of
which we have spoken. In this drawing, the
white, blue-black and red are exemplarily
confronted in the sun-flower that lies in
careless and flamboyant foreboding.
In another occasion, the silent and the

loquacious pair up when the knight, another essential character in fairy tales, who
appears to question the sky in the company of the leopard.
In most of the landscapes, the horizon
is inclined; sharpened in bold diagonals.
But the artist´s compositional savoir faire
clued him to neutralize the clear imbalance
that this would cause. Disliking perceptive
disorder, in addition to shifting the principal focus of the construction, he resorts
to calibrated repercussions that bind the
rhythm and re-establish, when this is the
case, the majesty of what are nearly miniatures. The inclined horizon calls our attention, composed of two vertically juxtaposed planes, where the heraldic nocturnal
bird is placed. He is presented frontally to
the viewer, flanked by the moon that darkens the upper quarter in blue-black (1959).
Meyer Filho also knew how to create
a wide variety of graphic means - scales,
gaps, points, dashes, scratches, etc. – to
give tone to the textures on the surface of
the paper. Providing a back and forth, a
slow or fast, depending on the case, and
the intrigue peaks, dissolves or is stamped,
depending on the artistic intention. This is
seen well in the “Torment” of 1961, where
the articulation of the white textural elements on the black background of the sky
create a nearly frenetic sense of drama.
No one could possibly contain the
stigmatiferous and cursive agility of the
rooster flying about (1962). In contrast,
the bernunças (fantasy animals from the
boi de mamão), who also return in the
1960s, sketched in pencil, know how to express our own roughness. They belong to
the traumatic genre.
Given that the Adam and Eve drawn in
pencil are preserved in a clean environment
as septic objects, the “Amphibious Mermaid” (1974), in turn, would belong to a
notable sequence of black and white drawings that stand out for their limpidity and
the presence of the millefleurs that reappear. These flowers and millefleurs that assiduously frequent Meyer Filho’s works are
not sparse, because of a fortuitous hand,
led by impulse. The Institute’s archives
have at least one design, a true and unique
study, which shows the artist’s wise concern, attentive to the future use of a com-

219

ponent that should serve him competently.
The form of a skull is repeated on many
opportunities. Whether over the table as if
it belonged to a moralizing still-life, as in
a work from the 1600s, or to dialog with
another companion head; or to appear
escorted by the bird of death (in a drawing from the 1950s returned to in October
1963), or inserted, finally, in the breast of
the heraldic bird, cloning life. In each of
these cases, and in others, it is submit to a
special and opportune denotation.
Microscopic beings and nanoids grow
in Meyer Filho’s repertoire such as snails,
bees and the like creating a bountiful table
for the appetite of the fabulist.
Sullen seriousness characterizes a rosary of heads that appear like ex-votos.
Mostly feminine, some are only sad, while
others are threatening.
There are hundreds of fabulous images.
In many of them the characters, humans
or animals, are hollowed out by circles. Are
they windows or watchmen who give access
to a hidden interior? Or only a decorative
tool? There is a dancing dragon, riddled
with these circles. They arouse great interest. Meanwhile, another fabulous scene
shows a bearded centaur who we surprise
in the act of offering a bouquet of flowers
to a mermaid. She has a circus-like elegance and, under the watch of six stars,
wields a colorful parasol. Simultaneously,
an isolated snail takes the liberty to pass
nearby. It is a fantastic scene, but not surreal. In this pure fabulation, we recognize
the theme of the offering, one of the most
pleasing to spring from the artist’s imagination. In the centaur making the offering,
we identify the prince of popular tales. The
dragon, indeed, is a victor or a victim, depending on whether it is flying, happy or
buckling under arrows that mortally wound
him, at times cursed by satanic birds.
That young man who appears in a few
places would be a hero, - but a hero executioner. He has the manner of Gilgamesh
the executioner, with an enormous tiara
and a red dagger. The hand that wields
this dagger will certainly not fail to cast a
fatal blow. We realize that to increase the
enigma, the scene includes those extinct
volcanoes that we spoke of and whose
meanings remain a mystery.
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Given that, over time, the planes are
constantly smaller, the composition winds
up with the flatness of a mosaic or weaving. It is the period of the landscapes from
the interior of Santa Catarina Island, a series of acrylic paintings, which in my view
may be the high point in the artist’s work.
It coincides with an “erotic” phase, a sequence in which the painter dreamed up
intricate demonstrations that took place
in a cosmic sexual academy. Or better,
in which he produced an incontestable
pansexual Kama Sutra.
Day by day, hour by hour, the exercises
accumulate. There are thousands of only
roosters. These “studies” (as the artist
called them) compose a type of Mayan or
Aztec calendar, like those made of stone.
They are hieroglyphs reinvented ad perpetuum. Their superabundance is intriguing to
those who consult the Institute’s archives.
The studies patent the carefree astuteness of the author’s hand – at one point
an elegant shorthand, in others, a more
constructivist, glyptographic, sphragistic
geometry. One by one they correspond to
a type of ideogram that composes an alphabet of signs. They form an endless text
waiting for a researcher who is capable of
identifying distinct affinities of the graphic
project and classifying all the directions
and deviations of the themes.
Looking at them again, I am reluctant to
consider the representation of the rooster
as a case in part. Although I recognize that
of all the figures that populate Meyer’s universe, the rooster is the most present, the
most available to variations, and that which
most stuck in the imaginary of the residents of the city. I should even report the
case in which the winner of a competition
of carnival costumes was someone - with a
strong sense of humor - who came dressed
as a “Meyer Filho Rooster.” I suspect that,
due to the excess production, and even because of the rudimentary nature of certain
decorative schemes, the rooster is not the
most interesting theme in the work of this
master. Nevertheless, it cannot be denied
that it is the icon par excellence of Meyer
Filho’s work. It disorients the profusion of
inventive resources applied to his representation. His year of the rooster was 1970,
while some would be redone in 1977 and

1978, transposed to paintings. If the rooster, as a design, is always disarticulated into
its constitutive parts, when it loses its analytic character or its hieroglyphic nature,
for me it increases its ability to enchant. I
particularly admire an “offering” angel with
a rooster under the arm and two birds on
the head (1970). This design alone solidifies the artist’s reputation.
If we consult the bibliography of the
symbol in legends, history, art and literature, we find more than one book dedicated to the rooster. One of these books,
which I have not read, is that of yves Denis
Papin entitled Le Coq. Checking the meticulous way that specialists in symbols treat
their objects of study, when it comes to the
rooster, we can name a long sequence of
attributes: pride, vigilance, communication, virility, prophecy, courage, combat,
etc. Of this list I would like to highlight two
related and universal appanages: 1) the
rooster is a solar animal; 2) the rooster is
the animal of life and resurrection. When
Meyer Filho insists so arduously in the representation of the animal, he relates to this
dual trait which is revealed, as essential to
the sense of his work. Even, and above all,
in the erotic context, where we find the pun
on the word cock, supported by the rhyming and a false etymology in the [Portuguese] words: galo [rooster] and falo [phallus]. The solar rooster is equivalent to an
emblematic allegory of a life dedicated to
living. As a blazon, a horoscopic element,
a character from the Gospel, a guardian
and informer on Obatalá [a yoruba deity
or orisha in Brazil’s candomble], in Meyer
Filho’s art, the rooster, even when it appears as an object of sigillography and appears as a seal from ancient civilizations,
is always a portrait of fun, of the idolatry
of the vital, of identity. And thus, it is even
an alter ego. “Le Coq c’est moi” Meyer Filho
may have well declared.
It is fitting to emphasize that the
breadth of the theme in Meyer Filho’s work
is due more to the modalities with which
the subjects are treated than their plurality.
In reality, the entire agenda revolves around
Santa Catarina Island, its backyards, gardens, houses and beaches with their palpitating spirits of nature; its secret or substance-lacking face. To the beliefs, to the

[ P. 58 ]

unborn although palpable creatures that
the vernacular imagination created, the
painter adds facets enriched by increasingly more capricious idiosyncrasies. The
bestiary is at one moment highlighted in
the condition of effigy, and at another ventures into formal vicissitudes of this world
and others, according to the imagination
that the moments uproot. Linked to this
second strand, the artist opens the gates
of the erotic panorama that we mentioned.
From the private world it has a picaro and
perhaps innocent mood, while from the incontinent - going beyond a sexual content,
full of “flying phallics” that recall Pompeii,
which are in reality modal or fortuitous they denote the pansexuality inherent to
the reproductive force of the universe. In
this sense, it is radical, that is, from the
root: something that is in the atavism, in
the incarnation, in the soul of the world,
“a-modal” and irrelevant. In any of these
facets, thanks to the treatment given to the
picturesque material, the gaps between the
improbable and the convincing are erased.
There is no equivocality in the drawing
and painting of Meyer Filho. Not among
the anomalous beings that the fantasy proposes. Contrary to what may appear, neither are there metamorphoses. The painter
and drawer is anti-Darwin. While the things
of the world are evolving, in Meyer Filho’s
world they are understood to live forever,
unbroken, with an essence locked in since
the beginning. Or that is, since the initiation that created them.
It is not important to study the ety-

mology of the word drawing [desenho in
Portuguese] or its meaning. In relation to
Meyer Filho’s drawing, it is more important
to highlight, instead of the desígnio, the
semantic charge and the language that we
find in the designare; the field of “designation.” That is: the naming and not the
preparing; the instituting and not the supposing; the expiating and not the propensity; the leaping and not the trudging; the
purging and not the reforming. Even when
the author considers a work to be a study,
we see in the drawing a what, and not one
that...; the prototype and not the attempt;
the ceremony and not the protocol. Even
when playing – as he does so often – in the
place of puerility we sense the vigor. Even
if the quality varies, we see the erroneous
or the exact, never the uncertain.
Therefore, less planning than Gestaltung: not an arbitrary way of dealing with
forms, but one dedicated to free will, to
choice, to postulation. Ideographic in
its stylizing effort, the encounter of the
means for the sculpting of sets of signs
leads us to thought, to knowledge, and
finally and completely to writing. When,
prolonging the gesture, it flows, certainly,
however, it identifies itself as a diagram
of ideas-images. Trance+narration; daily
bread+mythic banquet. From there proceed the complete Calvinist and Cartesian structures. Hence we find the entopic
graphomania, the visual reasoning, the
tension between the haptic and the visual;
the dispute between description and legend. Finally, this drawing is entertainment,

scherzo and a profession of faith. As a result, it is a new reality that comes to light
through syntax raised in the conflict of the
days, in a dialog that does not always accept supports and schemes: lines, points,
forms, rhythms, patterns, structures. That
is, the doing and the done.
Even when more “of the sign” than “by
design,” the drawing is a process that contains more of the dialectic than the other
visual artistic media. And of all the supports, perhaps it is that which most subtly
captures the “voices of silence” (Merleau
Ponty) - as much as it may be, as is the
drawing of Meyer Filho, instructive.
Perhaps there are those who think we
are alleging that drawing has more value
than painting. This is not the case, but it
is not untrue to say that there are differences between the two which would make
one dominant in some ways, while in different moments the other would be superior.
Perhaps drawing is a scene while painting
is the scenery. As much as it arises as nominative, drawing knows the secret of the
gaps, while painting results as harmony,
having overcome antitheses. As Plato said,
harmony does not come from things which
are dissimilar, “For no harmony can arise
from the grave and the acute whilst yet they
differ. But harmony is symphony; symphony is, as it were, concord.” (The Banquet of
Plato, Translation by Percy Bysshe Shelly
1908). Drawing takes place in the space in
which opposite elements are still seeking
agreement; it harbors the dialectic. Painting presents itself, when it is good, in its
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completeness; it forgets what has past, and
captures without a rush. It will never be a
pious exercise; it is heaven or earth; it will
never have the imprecision of limbo.
I recognize that I have spoken a lot of
drawing. And Meyer Filho’s painting? Without being simply colored drawing, it has
its origin in drawing. It presents itself like
enameled mosaic or stained glass where
wisely contrasted colors come to life amid
coal blacks and sugarcoated whites. A halleluiah, an outcry that helps us hide bitterness, and stimulates resistance to the
platitude of existence, to which we are exposed. Meyer Filho’s painting emancipates
sadness or routine and releases the prejudices that bind us, sharpening our sensations. It reinvigorates us, gives a pinprick
to our contented lives.
It must be affirmed that the designation “surrealist” that is customarily applied
to Meyer Filho’s work, originated with the
artist himself. He declared, upon registering retrospectively on a drawing from
1957: “First surrealist drawing by Meyer
Filho made on the Currency Portfolio of the
largest bank of Latin America, during coffee break...” Nevertheless, because what
is visionary in his drawings and paintings
is supported by vernacular, nearly folkloric
fables, or because his individual genius,
even if it constantly invented those extraordinary and intriguing pantomimes, it is a
kind of premeditated nonsense and not at
all necessary to connect it to an art movement, which, by means of theory, makes
automation and oneiric inspiration its aesthetic creed. In the work of Meyer Filho,
the images do not live for themselves. They
are deliberate profiles that cleanse without
purging the unconscious. The artist’s fantastic realism recruits its characters from
tradition, when he uses terrible beasts of
ancient, pre-Azorean historic ancestry, and
when he brings to light daring relations,
but those which obey lucid determinations
and which are invoked and proclaimed
to sustain sentimental and erotic forces
of a nearly always alert spirit. Evocation,
pansexuality, offering, struggle and romanticism appear in this panorama where human experiences loom. To illuminate them
he uses the tools of lyric poetry, comic
theater through which act the hocus-pocus
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of ideas and the acrobatics of relations
that catch the audience off-guard and leave
them marveled. He creates a theater of the
absurd to apologetically manifest truths
that are found at the heart of man. The realist context of execution is distorted with
gradual marks of stylization, analysis and
finally synthesis. This does not signify a beyond reality, but an attempt to preserve the
pure emotions that translate to utopia. They
appear and reappear under mutant disguises. The earth, the vegetable kingdom,
the sea, birds, the omnipresent rooster, the
horse, the dragon, the skull, the devil and
the mermaid are in rotation. If they are not
all “real,” they are all plausible, pre-filtered
by sedimented beliefs, made tangible by
this permeability unique to the groove that
the artist’s imagination accentuates in that
of the spectator, who is able to recognize
them, and recognize herself in them and
rejoice in this. They are translations of a
hemisphere in which fantasy plays, and enjoys itself without limits, idiomatically designing the topos of the land of Cockaigne.
The subjects, fruits of a common exchange, are life, death, the ludus, the awe,
the exaltation, the utopia, the desire, the
yearning, the gift, the improbability, the
persecution, the homage, the essential
solidarity of living beings, animated and
inanimate, human, vegetable, telluric. But
the text, despite being fantastic, is a volumen that unfurls according to the discursive intelligence. Logic is imposed, even if
it operates in an alternative scenario. The
movement leads to farce, to parody or even
to magic, we concede part of the extrinsic for the intrinsic. Despite the delirium,
Meyer Filho’s art is mathematical; like
lace. Since the imagination is not always
symbolic, the universe in which his work
captures us is supported in a carpentry
from “beyond.” Even if it is from Mars,
where he, I and many of those of our age,
when children, circled in the improbable
spaceship of the now corny Flash Gordon.
It is a fiction that the artist did not create, but which comes to flow with his blood
of Orpheus to the beat of poetic rhymes.
Rosângela Cherem gave the fine paper that
she dedicated to the Santa Catarina artist
a suggestive title: “Meyer Filho, a Modernist Sprung from the Lyre.” As the writer

suggests, if I understand her correctly,
Meyer Filho’s repertoire approaches the
picturesque object of the experience of
song and adventure. I would add, theater
and lyre as well, capable of maintaining a
consented and cultivated rapture.
Concerning the ideological differences
of the image, the artistic project and the
formal syntax, a comparison of Meyer Filho
with other artists from Santa Catarina Island, Eli Heil and Franklin Cascaes is inevitable. With them, he was one of those most
responsible for the concept “Island of Magic,” which came to be applied to the capital
of Santa Catarina State, and which would
later be used by the tourist industry. In any
case, as we see, it is correct to say that the
theme of the irrational is treated in Meyer
Filho’s art with the methods of reason, thus
it is not characterized by its helplessness in
light of the power of the unconscious, but
by the command of its artistic and ideological objectives. For this reason, the language that it generated is not like that of
Eli, whose basic raw material is the unconscious. While Eli’s works are dominated by
the tremors of the interior world, Cascaes’
work is marked by its didactic nature; while
she transports the individual mythology
from within to the exterior, Cascaes is driven by the consecrated and explicit narrative
of the anthropological context. Meyer Filho
takes another route: he is focused on the
aesthetic in the name of which he narrates
and expresses himself. He is not carried
away by the flow, he seeks being; hence, the
hundreds of representations of the same
objects. The imaginary adheres to our credulity and thus makes us better, more innocent. Upon creating a dual world, rational
and senseless, with the voluptuousness
of vitality, he sabotages the expected and
plants tricky mines in the land of the predictable. This he did, we repeat, with the
articulated meticulousness of a lace maker
who never tangles her bobbins.
In terms of Meyer Filho’s work, but
also in general, I would like to consider
an operative concept: that it is appropriate to distinguish between theme and subject. We can relate the Greek word thema
to the figuration, the material, the topic,
the appearance of the image. Connotative,
it gives form. The word subject (from the

Latin assumptu = assumed) relates to text,
to meaning, the root, the plot. Denotative,
it is in the realm of content. In general the
theme makes explicit; the subject leads us
to the problem. The theme is usually not
“ingenuous” (ingennus, that is, not altered
by an outside force). The subject can be
ingenuous (in + gignere = generated in).
In the theme, is found verification (verum
+ facere); in the subject, inspection (in +
specere). In the theme, the looking; in the
subject, the seeing. The theme concerns
the images; the subject, that which is affirmed behind the images. The theme
would be iconography, the subject would
be iconology. Therefore, the theme responds to the question: what image? The
subject responds to the question: what is
it? The theme states, the subject provokes.
The red flower in the sky, which could be
the sun or the moon, is a theme; the compassion of the forces of nature, represented in a bloody flower, expresses the Einfühlung with the macrocosm: it is a subject.
The themes (motifs in French) are the
backyards, the houses, the erotic feats, the
rooster, the dragons, whether or not they
are pierced by arrows; they are mermaids,
horses or pegasuses, centaurs and other
hybrid beings, men with legs of bushes,
chimerical figures. As extraordinary as
they may be, they allude to the concrete.
What alludes to the abstract are the subjects, or that is: the mild spring in the nostalgic hideaway, the reproductive power of
nature, the feathered animal that represents bravery, the fabulous beast that can
both suffer and rejoice, the mystery surrounding a woman disguised as a fish, the
ability to conquer heights, the brutish man
capable of a tender gesture, like the offering of flowers, the ability to be another that
resides in each personality or thing, that is,
the marvelous hidden in life.
In sum, as I tried to suggest, Meyer
Filho is the author of visual eclogues to be
converted, on one side, into an armorial
landscape, and on another, into a heroic-

erotic cinematic one. In both facets act
- domesticating the currents of fantasy original modes of constructive portraits,
often eccentric, but always controlled. To
employ the analytic method - and at times
concomitantly at times successively the
synthetic - submits the intuitionism in the
transposition of traditional themes, giving
them peculiar meanings. The visual quality
continues the gradual trend towards a flattened treatment, despite indications of the
survival of Euclidean perspective. While the
artistic procedure functions with the discipline of a watch, the ideographic transmutation and the subjects that emanate from
the themes are always charged with ludic
and vital energy. In strange, but not surreal,
drawings and paintings, after the extravagance engraved its decrees; after the images filled them with surprises and the formal
structures lavished creative solutions, the
candid fatality of the poet remained.
To conclude, I would say that Meyer
Filho behaves as an instinctive transcriber whose mister was to translate to the
modernist language - and like Tarsila do
Amaral did so anthropophagusly - the potentialities that the “last ramification of
mythology” (M. Loeffler-Delachaux) would
provide. That is, the enchanted hideaways
that the childhood of the peoples created.
The world of the hero princes, of animals
that speak, of enchanted forests, of beings
that no one knows how they fly, of dwarfs,
of the woman healer and the evil witch; the
world of the waters, of the rituals of Eros:
of life, the dream, death and initiation.
It was a significant feat for Meyer Filho
to be popular and continue to be popular
in a world as anesthetized as is ours today.
Was it to catalyze virtues that are sparse
in men in general? Men who, living in the
skyscraper forest, have nostalgia for the
backyards? Men who, accustomed to robotic heroes, miss flesh and blood heroes?
Who among the artists from Florianópolis can compete with him? Eli Heil, deserving of her Museum, called the “Mundo

Ovo,” has a larger and more international
audience. But certainly, despite being an
outsider artist, she requires, because of the
nature of her work, a more sophisticated
fruition. Cascaes became the property of
the Anthropology Museum of the Federal
University, whose excessive zeal entangles
the broader promotion of his valuable work.
The post-modern only reach restricted circles of local aficionados. Martinho de Haro,
a solid modernist, a reference of the first
great generation in the constellation of Brazilian art, had his work dispersed through
private collections not always disposed to
making loans to large retrospective exhibitions. Who thus emerges is one who knew
how to synthesize the romantic good humor
that created the ribald devils, eloquent horses and composite beings that we are - we
who have days of centaur and days of flowers and who may feel, at a given moment,
half alligator - half unicorn. This is quite a
lot for someone who began his self-taught
itinerary copying advertising images from
second-class magazines. The “respectable
public” made Meyer Filho what he made of
all of us, assimilating us to one of his characters, the well intentioned dragon who receives the bouquet of flowers, the allegory
of the generous essence of his art.
To conclude, once again, I will leave a
statement that is a bit autobiographical.
My ancestor, Francisco Almada de Andrade, in 1753 became the only Brazilian
to be born at the Anhatomirim Fort. He
served Florianópolis (then Desterro) for
16 years, leaving his military career with
great satisfaction. Serving for 15 years
at the Museum of Art of Santa Catarina,
this descendent of his had the mission
of discovering, supporting and launching
the careers of Eli and Ernesto Meyer Filho,
this philosopher of provocative allegories. I
judged myself to be beneath this task, yet
I received with great pleasure the invitation
to take the responsibility to represent the
artist in this timely book dedicated to him.
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Eros and Poiesis in the work of Meyer Filho
DEBORA PAzETTO
Although they are completely foreign to
the mimetic paradigm, Meyer Filho’s designs and paintings surprisingly concretize
one of the Platonic ideas related to art. It
is evident that we are not referring to the
Plato who expelled the poets from the Republic, but that Plato found in the Phaedrus
and in the Banquet amid apologies of love
and beauty. In these dialogs, the philosopher presents Eros as a force capable of
girdling the totality, because its essence
is to dismount dualisms and unite opposites. The meaning of the concept is based
on the experience that everything that we
perceive is composed of isolated individuals. Nature is a multiform manifestation of
individualities, singularities and contingencies. Nevertheless, in parallel, it appears to
contain an element that congregates particulars, and causes everything to unite:
Eros. When the world displays itself erotically, beauty and love emerge, conceived in
harmony or the interconnect between all
things. Thus, Eros is a vital force that operates as the counterpart of individuality as
a longing for union and appears concretely
as beauty and love.1
Works of art can always be analyzed
and evaluated through a myriad of perspectives, profiles and emphases. We maintain
that the originally Greek concepts of Eros
and Poiesis, appropriated and interpreted
by Hölderlin, Heidegger and many other
thinkers can function as an interpretive key
for the art of Meyer Filho. They can at least
open a dimension in which some works appear under a different focus. Meyer’s creative potential and formal liberty are, above
all, erotic and poietic. The Greek word
Poeisis originally meant creation, action, confection. The artist toasts us with an unprecedented orb in which everything appears to
be invented from an inexhaustible ingenuity, where all creatures mutually recognize
each other, greet each other and interact in
infinite possibilities, with gestures that are
at times enigmatic, although loaded with
meaning. The humanoids are seductive, the
genitalia are latent or explicit, yet always
present, the roosters emanate fascination
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and virility and even the stars are frequently sexualized. Even more closely, all shapes
are worked with the same precision and occupy the same plane without hierarchies,
all of the figures perform an equally important scenic role; the tiniest flower finds its
own exclusive space amid the picturesque
composition - minutia that exhale the harmony between all things. Meyer’s work exudes eroticism in the broadest sense.
Speaking of eroticism, we remember
the notorious poet Hölderlin, who wrote
short philosophical texts, in his youth, in
which he describes Eros as a magnificent
power that reaches the most remote regions of the spirit, “where the soul of the
world emanates its life in a thousand drives
of nature, to where the fluent forces return in their incommensurable circle.”2 In
contrast to the Cartesian tradition, Eros is
extolled for overcoming the classic dichotomies between spirit and nature, single and
multiple, subject and object. Note that
Hölderlin uses it as an existential and precognitive concept. Or that is, a cognitive
attitude towards the world, which seeks
to learn through reason or understanding,
through the laws of logic, physics, of science or any attempt of conceptual explanation does not belong to the scope of the
erotic. This involves foremost an experience
in which things are understood intuitively in
an immediate form. The subject realizes an
immersion in existence, experiments the
union with the totality, and everything appears as being one, as part of the same living texture. The individual intuitively senses
that his body is made of the same flesh
as all things, that the flesh of the world is
only one, to use a terminology coined by
Merleau Ponty. In sum, the central point is
that the essence of the world, or of nature
or of spirit or of life, however one would
like to call it, cannot be understood theoretically, but only experienced through this
aesthetic-erotic experience. This leads the
thinker to the affirmative, contrary to the
tendencies of the preceding philosophical
tendencies, from the autonomy of the aesthetic plane, which is thus superior to the

logical-rational plan. The consequence; the
abandonment of theory in search of beauty and the sublime, the leap from theory
to poetry. Indeed, this is the bibliographic
route taken by Hölderlin.Maintaining his
philosophical convictions as the tacit foundation for his poetry, in Hipérion, Hölderlin idealized humanity as a conciliation
between the divine and animal, spirit and
nature. It is, therefore, reasonable to weave
- on the elastic temporal web - a point that
links the romantic eroticism of Hölderlin
with the more carnivalesque eroticism of
Meyer Filho, creating a new approach for
deciphering the breadth of his work. We
can risk affirming that the Santa Catarina
artist forcefully, if unexpectedly, presents
the visibility of the precepts of the German
poet. If Hipérion, the hermit hero, had
been successful in encountering the primordial unit, i.e. the aesthetic and erotic
union with the totality, if he had not been
“condemned to err without rest across the
earth,” he perhaps would have encountered a universe similar to that imagined
by Meyer. After all, from his first sketches,
the artist invented animal-human fusions,
intersections between nature and divinity,
meltings of the sacred over the profane, of
the eternal over the ephemeral. All sorts
of flora and fauna are coupled, men, gods
and animals copulate, cross cultures and
savagery – and the result is the indelible
cosmos of Meyer Filho.
The harmonic union among all the
things Meyer painted appears covered by
the same film as all that is primordial,
ahistorical and pre-rational. In this sense,
the artist is closer to truth than to theory,
given that he glimpses and makes visible
the “soul of the world,” which cannot be
conceptually explained. The artist receives
a privileged role – even if this comes coupled to various romantic notions typical of
the 19th century about the idea of “genius”
– above all because for Hölderlin, the beautiful is the coded language of the harmony
between man and the world. Logically indecipherable, this harmony can, however, be
expressed and celebrated by art. Meyer’s

work, independent of its formal, stylistic
and historic qualities, is constituted mainly
by the groundbreaking attitude of populating a world - populating it with beauty, joy
and eroticism. Stones, sequined trees, anthropomorphic animals, personified stars,
bushes, moonlit houses, mythic monsters
and flower-clouds share the same anti-hierarchical space that is raised as witness to a
primitive totality in which all things coexist
in accord with the “thousand drives of nature.” Beyond aesthetic, this option is also
moral: a proposal to inhabit the world with
creativity and liberty, to celebrate nature
and all its real and imaginary possibilities.
On the outskirts of an enchanted island,
Meyer toasts us with an aesthetic of the
festive and with the moral of a smile.
Thus, Hölderlin suggests that it is in the
poetic act and in the erotic immersion, and
not in the rational filing of concepts that
the heart of the world reveals itself as a
source of everything that is, was and will
come to be. It is by following similar routes
that the philosopher Martin Heidegger –
who not by chance was an assiduous reader
of Hölderlin – affirmed that all art, as the
“letting happen of the advent of the truth
of beings, is as such in essence poetry,”3
and Poiesis is the creation of a spring of
truth. Like Hölderlin, Heidegger’s phenomenology discards from the start theoretical
behavior, in the traditional sense of the
investigative process whose object is to
define something, as a method to obtain
philosophical responses. For this reason,
Heidegger affirms that phenomenonlogy
is descriptive and not explanatory, and it is
descriptive not in the sense that it involves
the subject on the very horizon of the rise
of the phenomenon investigated. In the
case of a work of art, this means that its
phenomenological description implies the
abandonment of the theoretical posture
and the existential immersion in the realm
in which art originates. Thus, Heidegger
abandons theory when facing a work of art
to submerge in the network of mundane
remissions that it implies. Because the
work is not only that which is represented

as painting in a frame, but the work that it
unfolds when we are before it. This is clear
in the case of Heidegger’s analysis of the
peasants’ shoes painted by Vincent van
Gogh, which he affirms reveals the world
of the peasant, his daily life, the repetition
of unflagging work, to go beyond mere representation with paint of a pair of shoes:
“from the dark opening of the misshaped
interior of the shoe, the tired steps of the
work give us a fixed gaze.”4
That is, each work of art is not summarized by what is represented, but points to
something beyond itself, to a phenomenic
field in which it can originate and find meaning. According to Heidegger, art is the letting happen of the truth because everything
that it manifests is the direct expression
of the historic world in which it originates.
Heidegger’s language may appear hermetic,
but, based on his philosophical detailing, he
is basically saying that: the origin of a work
of art repeats the event in which a world is
installed at each epoch. When we create a
work of art, we create a new possibility, a
new network of meanings, a new arrangement of the world. In art, the coming to be,
which is the foundation of everything that is,
is presented under the focus of light. The
creative act of the artist gives origin to a new
cosmos, creates a new sphere of unveiling of
the being. Not that art is the paradigmatic
experience of the truth, or that the artist is
capable of expressing the truth through poetic inspiration, but simply, that the art appears as the place of truth because through
it the truth itself arises as a disposition of a
way of being of or in the world.
Meyer is a poet in the broad sense. As
much as his consolidated characters and
his compositions enchant us, our enchantment before his works is based much more
in the fascination of his self-affirmation
as creator. It is the confidence of Meyer’s
never wavering poietic act, which is most
impressive. He creates universes, simply,
and his creations flow over the paper and
canvases with the naturalness of a spring
of water. If we risk an analysis of some
of his paintings in the Heideggerian style,

we can say that they do not consist only in
the representation of a multicolor diversity
of non-realistic figures. Objectively, this is
what we see, nevertheless, there is always
“something beyond” which is unveiled with
the imprecision of a dream: each portion of
the landscape carries a sweet and incomprehensible land, a land to inhabit with sacredness and good humor. Each humanoid
is coupled to a priestly expression that reveals a way of dealing with a world that is
full of magic and superstition. Each wrinkle
in the earth manifests the ties to an island
in which ordinary life coexists with mystic
beings, with fabulous explanations for the
most common occurrences, with witches,
centaurs and mermaids. The attentive iris
of each animal reflects a spirit of concordance and tenderness. The folklore, the festivals, the children’s games, the cock fights,
Sundays in the square, the conversations of
housewives, the superstitions the healers –
in each brushstroke Meyer unveils the tonic
common to an epoch and a place. From his
vigorous colors emerge a world in which all
appear to share a secret about life. A living
planet emerges full of mythic beings, in
which the individualities are solemnly ignored by the integration of a single stamp.
Meyer’s Poiesis is a highly personal universe
translated into a sophisticated esthetic
structure, with a colorful invitation to enter.
In sum, Heidegger sees the work of art
as Poiesis because it is an unveiling, it is the
opening of a world based on the creative
attitude of the artist. In the path of these
reflections, the philosopher distinguishes
the relationship of man with the thing-work
from his relationship with banal utensils
(Zeug), he refers to as things that are readily at hand, because they are constantly
available for human use. A work of art, as
Duchamp, Warhol, Beuys and so many others have shown, can be identical to a banal
utensil. Nevertheless, we never deal with it
through a common relationship of use, but
first one of creation, appreciation, reflection
or comprehensive interaction. The artist,
therefore, is that who causes the extraordinary to arise from the ordinary. He is one
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who can transform a pair of peasant’s shoes,
a face, a tree, a basket of apples and some
cups into paintings we cannot see without
a certain reverence. He is one who can appropriate a bed, soap boxes and a shovel of
snow to raise them to the exquisite status of
art. The artist is capable of transfiguring –
through confident lapses of creation – pages
of bank checks, napkins and cigarette packages into genuine works of art. Meyer Filho
creates himself through the rupture of the
manual and machine-like work of a bank employee by the creative work of the artist. From
the triviality of his common things, he creates
the marvelous and the fantastic. He thus declares himself a priest of the mysteries of the
genesis. He conceives and materializes what
without him would be inconceivable:
The essence of art, in which simultaneously
lies the work of art and the artist, is the settingitself-into-work of truth. It is due to art’s poetic
essence that, in the midst of beings, art breaks
open an open place, in whose openness everything is other than usual. 5
That is, the essence of art, as Heidegger
announced, is to cultivate a world beyond the
common world, it is to raise the extraordinary as a poetic possibility. Art corresponds
to liberty, given that it inaugurates and installs ways of being of man and the world. To
create is to produce something that had no
being, and will never have more being than at
the precise moment in which it comes to the
clearing of existence. The work of art affirms
its ontological peculiarity in the fact of being something unique and enigmatic, which
carries within it the circumstance of having
come to exist through a voluntary creative

act. It is the twin of the initial, of origin, of
everything that is patented, of amazement,
of the very appeal of the uncommon. For
this reason, even if it is visually indiscernible
from a banal utensil, a work of art is never
approached as something common place.
If we can “silence the man to let the work
speak,” we find that, free both of mimetic as
well as of expressive and purist functions, the
intimacy of Meyer’s works is found in the very
postulation of the truly creative moment. For
this reason they are properly treated with the
specialized concepts of Poiesis and Eros. His
work throws itself into space and opens up
as an creation of fantasies, of panchromatic
possibilities, of hybrid beings, of hallucinogenic situations, a whim of the inventive
power of the painter from Santa Catarina. He
remains always involved in the inexplicable
mystery of giving birth in the empty space of
the canvas. He confidently opens his space,
concedes his background and occupies the
gap that originates with his coming to be.
When Heidegger affirms that a work of
art is the primordial giving of the truth, we
should not understand that this involves a
logical-scientific truth in which a proposal
is adjusted to reality, or that is, the truth
of theoretical behavior. Truth is the horizon
on which things are revealed, it is the very
opening through which all things can come
to light. It thus involves, more a verb or a
dynamic than a consolidated state of things.
Truth is the play between clairvoyance and
withdrawal, light and obtundation. It is difficult not to suggest a parallel with that fluent
core of existence which, for Hölderlin, can
only be glimpsed through Eros. Truth is not

what exists, but the power of bringing to existence: “the more poetic, the more true,”6
in the words of Novalis. Meyer Filho permits
“putting truth to work” due to his power to
bring to existence, which opens, in common
banality, a budding cleft of the unreal, of aberration, of the new and extravagant.
Meyer’s images, observed from the lenses of Heidegger’s concept of Poiesis and
Eros, as they were appropriated by Hölderlin,
are redimensioned as ruptures of the habitual and of the individualization of the daily
world. His works, “more hybrid than pure,
contaminated and not clean, ambiguous and
not articulate, perverse, as well as interesting,”7 appear to spring from the presumption
that anything can be invented from anything.
In his poetry, everything can be created from
the facts of existence and their infinite possibilities of combination. Everything can be
interlaced, acquire new meanings and new
qualities in the filigrees of his strokes. Impregnated by Eros, the artist never ceases
to give birth to iridescent compositions from
a dionysiacal decomposition of forms. His
poetic fertility never stops propagating the
geography of the real. From the filtered light
of the museum, we have Meyer’s exuberant
colors. His paintings suspend the fabulous
truth that emanates from them. They exhibit
the majesty of an erotic dance in which life
itself establishes the similarity between the
characters and makes mirrors of each other,
as if life made them all equal, happily commemorating the coming, or the day after, of
nothing at all.

the marvelous and mysterious gardens of the planet Mars
ErnEstO MEyEr FIlhO

to begin the chronicle, I will tell you scared
reader, that the story that I will tell is absolutely
true. yes, it is completely true, believe it or not.
In my countless trips back and forth to our
dear red planet, many things have intrigued
and excited me. But, the great mystery, for me,
for a long time, were its gardens. yes, its marvelous and mysterious gardens, always green
and always full of flowers. as you know, plants
are like animals and men. they are born, grow,
wilt and die. how, then can you explain the perennial greenery of the extraordinary Martian
gardens?
like a good country bumpkin, I don’t want
to seem like one and ask my Martian friends the
answer to the mystery. I have a friend who, upon
visiting for the first time the “great são Paulo,”
got a taxi and gravely commanded: “Municipal
theater!” after traveling back and forth about
20 blocks, the taxi stopped, exactly 50 meters

from where it began. after all, it would “not be
good” if the Paulistanos knew that he didn’t
know the city.
disposed to brilliantly perform the role of
cosmic detective, I visited, alone, many Martian
gardens in each season of the year and at “nearly” all hours. But the solution to the mystery was
precisely in the “nearly.” and it came, by chance,
as unexpectedly as the discovery of penicillin.
On one of my trips back, for technical reasons, the powerful spaceship left for Florianópolis in the early Martian morning. and for the first
time, I woke up at the dawn of the Martian day,
three hours before the spaceship left. I dressed
quickly, had a fast breakfast and left immediately
in an early morning visit to the mysterious gardens. as soon as I arrived, at the largest and most
beautiful of them, an enormous surprise nearly
scared me to death. Instead of the many flower
beds, there were enormous circular, rectangular
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holes – or those of a thousand other shapes. had
there been an earthquake or geometric drop in
the earth in those places?
stunned, I sat down at the first bench. But it
did not take long and I, a sharp sidereal detective, had unraveled the strange and marvelous
mystery. yes, upon hearing way above my head
the already familiar hum of a Martian “overcraft,”
I looked up and saw many of them, smoothly
descending exactly in the places where the disappeared flowerbeds were located! the flowers
were exchanged in early morning, to avoid traffic!
you, stunned and incredulous, will naturally
ask: “and why cannot these things happen in our
poor and tormented planet Earth?” the response
is both simple and complex. In the dictionaries,
encyclopedias and newspapers of that planet,
one “word” was crossed out that among us, “consumes” many millions of human lives and billions
of dollars and other less noble currencies: “war”...
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Meyer Filho: Um incrível (e cósmico) pintor
ErnEstO MEyEr FIlhO

Jornal de Santa Catarina – Why are you interested in erotic art?
Meyer Filho – I began to make erotic designs
in 1941, when I became an employee at the
Banco do Brasil. What I am going to say is beyond question and undeniable: every Brazilian,
whether a socialite, a worker or a millionaire,
when the gang gets together, the discussion begins seriously and winds up in obscenities since
1941, when I entered the bank, I made my obscene drawings. then I would tear them up and
the gang would get upset. In 1963, for the first
time a santa catarina artist living in the state,
had a show at a gallery in são Paulo. I was with
friends who were journalists and critics, I made
some obscene designs and they loved them.

had an individual show in a large gallery in são
Paulo. It was three o’clock in the morning when
they knocked on my hotel door. I answered,
looked, it was a guy who was a bit different. I
asked: “Who are you, young man?” he responded: “I am a citizen of the planet Mars and I want
to interview you and take you to my dear red
planet, because you, spiritually, are a Martian
citizen.” I was.

Meyer Filho – two years ago I become terribly
worn out because I was painting day and night.
I was addicted! since I worked in the Banco do
Brasil, I only had time to work at night. so, hundreds, or thousands of nights I would paint until
the early morning. this left me terribly drained.
One day, I tried to speak but I had lost my voice –
for ten minutes I couldn’t say anything. I went to
the doctor and he said that I had a terrible heart
murmur. It’s not easy: my drawings, in addition
to requiring a lot of work, are highly technical –
there isn’t one brush stroke out of place.

JSC – how is the art from the red planet?

JSC – after that one-year “holiday” the painter
Meyer Filho appears to have returned at full
steam, painting once again at his customary
pace. Why did you stop for one year?

JSC- and the stories about Mars, are they true?
Meyer Filho – But of course! On Mars, I am considered the greatest painter on the red planet. I
came to the planet Earth on a special mission:
to improve the intellectual and cultural level of
santa catarina. they warned me: “look Meyer,
you are going to be called crazy for 30 years.”
and in fact I was. But I told them: “If the mission
is important, I accept it.”
JSC – When did you have the first contact with
the planet Mars?
Meyer Filho – the first contact with the planet Mars was in 1963, when for the first time a
santa catarina artist, resident in santa catarina,
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JSC – and how was the experience?
Meyer Filho - Marvelous.

JSC – What did you see in Mars?
Meyer Filho - I saw everything. I even went
to one of the underground bases on Mars and
saw a milk cow just like our “Jerseys” and “holsteins.” I asked: “What is this: this cow belongs
to the planet Earth.” he told me: “look, don’t
be surprised because we went there and stole
this cow.”
Meyer Filho – look I am considered a great exponent of painting on the planet Mars. I even go
there to teach art. On the red planet, everything
is taught electronically: I go there and in two
days I give a class. It’s fantastic. the citizens of
the planet Mars were not born there: they are
from other planets from another system, beyond
the sun. One of their missions is even to observe
the stupidity of the earthlings, who are using nuclear energy without the qualifications to do so.
JSC – how do Martians live and work?
Meyer Filho – Everything is underground
there: natural or artificial caves. I even saw an
american space ship land 50 meters from an
underground space station where I was with
my friends. they really got a kick out of that.
they throw out a magnetic field and a horrible
dust storm (made artificially, because there are
natural ones). If the inhabitants of the planet
Mars want, we could land on the red planet for
100 years without ever realizing that there is
life there. It is all underground...
(laughs). they even take the water from earth...
JSC – What do you mean?
Meyer Filho – you know those storms that we
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call “water spouts”? Well they use the “spouts”
to take seawater from Earth to Mars. Because
all the water there is hidden. the planet had a
great civilization in the past, but the water there
all dried up. so, they are taking water and air
from the planet Earth. When they need water,
they create the phenomenon “water spouts”
which takes the liquid to the planet Mars.
JSC – and the story about the milk cows?
Meyer Filho – Well, it’s like I said, I asked them:

how is it that these two breeds of milk cows
from the planet Earth reached Mars? do you
know what they said? look, two hundred years
ago, (it seems like a joke but it’s not), there in
the Old West of the United states, there were
those famous gold rushes. Many of them were
caused by Martians who would steal the american cows. But since they were not thieves, they
left the gold (which has no value on Mars) in return. they spread, five, ten twenty tons of gold
on the fields, lowered a spaceship on the american plains and took more than a thousand cows
at a time. (laughs). later, a Martian appeared
disguised as an earthling who showed them one
of the nuggets that they were spreading and
said: “look, what I discovered here.” and there
was the gold rush.” It was the same in alaska.

JSC – how was the trip to Mars?
Meyer Filho – this is a technical problem. the
trip is very fast. a Martian spaceship takes 20
minutes at most to make the trip. I even asked
what fuel they used. “Painter Meyer Filho,”
they responded, “this is...” (pause, Meyer does
not remember the name of the fuel). “On our
spaceships we use cosmic energy.” I did not go
into greater detail because, after all, I am only
a painter, designer, carpet weaver and illustrator and I don’t understand anything about space
engineering.
JSC – What was your last contact with Mars?
Meyer Filho – It was two months ago, when I
was invited to visit the planet Mars for the 20th
time. But, I have a commitment with the rosa
do stúdio de arte to present a large exhibit of
erotic designs in august. I thanked them for the
invitation but said to them to leave it for another opportunity.

JSC – how long do you usually stay on the planet
Mars?
Meyer Filho – Well, it’s fast: 1, 2, 3, 4 days at
most. at times the guys at Ponto chic (where
I go nearly every day to gossip) ask: “It’s been
four or five days since you’ve been here.” I don’t
say anything, the deal is I was on Mars.

JSC – do you remember the name of any Martian?
Meyer Filho – Of course. My best friend’s name
is Pitubiriba.

JSC – are there lots of roosters on Mars?
Meyer Filho – the roosters are the most important symbol of the planet. you can call me
a joker or anything else: on Earth, the official
symbol of France is the rooster. and the rooster
is also the symbol of the planet Mars. and it’s
my symbol as well.

JSC – In addition to fighting stupidity, what is
your other mission on earth?
Meyer Filho – In an interview that I gave to Manoel de Menezes, about 20 years ago, on the radio program “a verdade,” I declared myself the
“ambassador of the planet Mars” for the entire
national territory of Brazil, from arroio chuí to
the Oiapoque river.
JSC - Is there any diplomatic problem between
Brazil and Mars?
Meyer Filho – no because the relations are
spiritual. the nations of Earth don’t know this
anymore. they are supernatural relations.

JSC –how do Martians relate sexually
Meyer Filho – It’s practically the same. I even
asked: “how do you make love?” they said; “the
same way as you do, because we haven’t discovered a better way.”

JSC – your surrealist painting, fantastic – does it
have anything to do with the experience on Mars?
Meyer Filho – yes and no. since 1957, I became the first fantastic-surrealist painter from
southern Brazil. and I did not have the least
idea that one day I would become a citizen of
the planet Mars.
Meyer Filho: Um incrível (e cósmico) pintor.
Jornal de Santa Catarina. Santa Catarina,
7 de junho de 1981, p. 4 a 9.
Interview with the
Jornal de Santa Catarina newspaper.
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Hagiography
CRISTHIANO AGUIAR
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This story is dedicated to Wilson Bueno, who should be with us

1

The bottle on the ground, the necklace over the chair, the utensils encrusted with sauce, the leftovers, the mirrors, the furniture
in subdued tones, the mineral water with a French label, and Miska, the prostitute; on all fours, on top of the bed, with a bird tattooed on her ankle. Paulo held her hair, with his left hand on her
rear; Miska has many names and just as many simultaneous ages
– women braiding their hair, rubbing aromatic ointments and perfuming their heels –, fucking her is like chanting in a temple.
After coming he lies down, happy to be spent. The session is
nearly over, but Miska is still waiting the final request. Weeks ago,
she asked about his wife; he wanted more details of other tricks;
they exchanged answers as hostile as could be, words for closed
doors. Never again would they allow these types of questions.
– Lets go?
Paulo asked, upon giving Miska the book, which was under the
bed with the cover hidden. She gave an ironic look, kneeled on
the ground, opened to page 37 and began:

2

Paulo was breathing with the help of equipment. He’s 89 years
old. His granddaughter is sitting in front of him; a book is open
on her lap. He picks up the remote control and turns on the TV.
– I fell asleep?
– Do you want me to continue the story, grandpa?
– No! No! Save it!
– Save it?
– For your boyfriend.
– Ah, I don’t have one anymore...
– So for me.
– For you, of course! you must have been popular, right?
– Not at all, my dear.
– you liked women?
– What did your mother and grandmother say?
– That you were a son of a bitch! – She jokes and he laughs.
– your mother isn’t coming is she?
He looks at his granddaughter’s eyes. How many visitors had
he received in recent weeks? Just two: his lawyer and her.
– Grandpa, I have to go.
– So soon?
– yes... I have class this afternoon. Should I leave the book here?
– No. Take it.
– I’ll come back and finish the story. – She places the book on
the table alongside the bed. Paulo raises his body as much as he
can, grabs her arm, and, with the last of his voice, says:
– Take it. It’s yours. Keep it.
She kisses his face and leaves with the book. Paulo looks at
his own hand, without being able to recognize what he had just
lost. This surprise, not only because it’s good to lose something
at this stage of life, something that is not one’s own life. Even
then, he was still able to make choices and they echoed, overflowed, echoed – concentric circles born in water, while his body,
the weight of stone, sank into blindness.

3
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: this is what the poet’s verses say that Aninha read to Paulo,
his head on her lap; the poet–saint who spoke with animals and
battled demons in the desert regions of Iberia; the poet–saint who
spoke to that pair of lovers, 400 years before being made a martyr
by the Holy Writ. Aninha, Aninha, since Paulo will make you unhappy in coming years/ the lies, the loneliness that your daughter
would feel, the noise of the dishes, the cries; Aninha: married 22
years with her first and only boyfriend, with the man who needs to
continue to conquer women and who has a taste for whores; one
day before the divorce, you watch the sunset alone on the beach;
Now, as he hears the well–known story, Paulo clearly sees,
from a distance, the solid foundations of the distance within himself; Paulo: that little white girl, quiet, a virgin; a family girl; shopping center and ice cream on Sundays; but it is as if he loved her
from a vanishing point;
When, with the book closed, Paulo says “I love you, marry me,”
it would be wrong to say there is no love. It’s a schedule. It’s a
signed line.

voices, is coming from the TV room, and roughly sketches their
shadows. Gradually, Paulo sees the light decreasing. When he
turns his face towards the door, his daughter has closed it and
the latch stops turning – a strong slam is heard, the wood shakes,
while the father, his eyes startled, drops his tie on the floor.

5

4

– Daddy, where did you go?
Each Wednesday, Paulo gets home late, after the 8 o`clock TV
show and asks
Clarinha to tell him what happened in the program. At first,
Aninha liked it and cherished seeing her husband sitting on their
daughter`s bed, while Clarinha, in pajamas, at the edge of the
mattress, talked about the program.
– I already told you dear.
In recent months, however, as soon as Paulo arrived, his wife
would lock herself up, turn the key in the door, and only left the
next day, very early, to work.
– Daddy, where are you going?
The young girl asks, standing up at the entrance to her own
room. The father, tie rolled up in his left hand, waiting for her to
begin telling him about the TV show, looks at the ceiling.
– Come here, little girl.
The room is dark, just like the hall. Clarinha, fists clenched,
panting, doesn’t move. A blue and flickering light, mixed with lost

Her mother closed the book the moment the knight confronted
the horrible beast. At the time, that was her favorite story and he
would only sleep after Dona Mércia had finished telling it. “you’re
already sleeping, right?” she said, while caressing the boy’s curly
hair. “My baby,” she would repeat. Paulinho was always at the
hem of his mother’s skirt. He cried over everything with his finger
in his mouth and chubby cheeks.
His father was a bank employee. He yelled a lot and was a
partier, he was proud to be a provider. When drunk, he didn’t
like to hit, but shouted against everything, against the president,
against his wife, on the following day, feeling guilty, he bought
bouquets of flowers, or gave Dona Mércia miniature ships in bottles, which he made Sunday mornings.
“A saint, a saint,” he would say on Saturday afternoons, between sips of beer; “don’t tell your mother Paulinho, when he
took him to the whores; “Don’t you dare!” she screamed one
night when he was terrible, his hand on the point of the small
ship, and Paulinho had to run, grab his legs and plead for his
father; “Fleece me,” Dona Mércia implored when she slept with
her brother–in–law for the first time. The affair lasted eight years.
All his life, the lover observed, with melancholy: Paulinho running
and playing from one side to another during family dinners, he
was accepted to college, graduated in Administration, opened his
own business, became a father. They probably noticed his looks,
but now it doesn’t matter, because now there is no one to hear
the story, or to tell it.
Paulinho’s eyes are already closed and he can’t hear a thing.
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An ingenuous and daring poetic
MARIA AMELIA BULHõES

The important work of Meyer Filho has
been analyzed in different aspects, but his
black and white drawings are at times overlooked and deserve an analysis as a body
of work. Perhaps, because they constitute
annotations of studies and initial works,
they have not received considerable attention. However, they represent a significant
contribution to the understanding of his
work as a whole. They establish some dominant focuses in his personal aesthetic and
the conditions of his interference in the local artistic scene.
Modernism in Brazil was introduced
through a long process which, beginning
in the 1920s, was only consolidated in the
1950s, concentrated in the cities of Rio
de Janeiro and São Paulo. Other regions
joined this movement; in particular Santa
Catarina, which was triggered by the arrival in Florianópolis of the traveling exhibit
of modern artists, organized by Marques
Rabelo. The movement found fertile ground
and support from the group of intellectuals
of the Círculo de Arte Moderna, which was
responsible for the creation of the journal
Revista Sul, in 1948, and for the Museu de
Arte Moderna de Florianópolis (MAMF), in
1949. With a group of important modern
Brazilian artists, in its collection, MAMF
had a significant role in the consolidation
of the movement in the state. This group
included young artists who tried, painfully, to create in Florianópolis an artistic
movement outside the main Brazilian cities, including Meyer Filho, who developed
his self-taught education and collaborated
with illustrations for Revista Sul. The slow
consolidation of the movement can be
found in the fact that it was not until 1958
that an exhibit of a Santa Catarina artist
was presented at the Museu - that of Meyer
Filho. He stimulated the renovation, both
as a cultural activist and through his innovative and daring production, within an environment of late modernity, where the absorption of the movement was slow. Highly
praised for his work, Meyer Filho was criticized for his instability and for behavior
that escaped local conservative standards.
Drawing as an artistic category had a
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role in Modern Art that it did not have in
the academic world, and was no longer a
space merely for sketches and studies, and
was recognized as art work itself. In the
case of Meyer Filho, drawing has essential
importance, given that, as an employee of
the Banco do Brasil, he did not dedicate
himself to creative activity full time. He
thus found in this practice a fast and easy
transport to refine his ideas and develop
his proposals. His designs should be perceived as spaces of free and spontaneous
expression, while simultaneously more simple and lacking refinement and completion.
The designs performed an important
role in the development of his artistic research in search of a repertoire of images
that became both personal and tied to the
myths and traditions of his local reality.
In the analysis of his initial designs in the
1950s, at the time of his first individual
exhibition, he identified with the simplified lines and the typical regional themes
of modernism, focusing his interest on the
island’s folklore and on its popular characters. What he calls his “first surrealist
design” is from this time, demonstrating
a conscious identification with this movement. Surrealism had little repercussion
in the Brazilian art world, demonstrating a
unique option by Meyer Filho, who ignored
the dominant trends. These works register
quite informal moments, with personal
notes and observations, highlighted by
themes and approaches that became central in his trajectory, such as, for example
shapes with holes, which appear like surrealist styles, as well as unicorns and other
elements of a dream imaginary.
From the 1970s, ink drawings, in larger
sizes, became a space for the consolidation
of his personal poetic. They are sketches
that develop into the center of his aesthetic, lines and compositions that painting in
color would only complement. Meyer Filho
definitively connected with the surrealist
vector, nurtured by fantastic literature and
by brutalist art, giving continuity to his production based on fabulous themes, with
an emphasis on human figures combined
with animals, related to myths of different

origins. His hybrid characters, interconnecting flora and fauna with the constant
presence of phalluses, point to the erotic
emphasis of his work. His work mixes fantasy and reality in a fable world that the artist creatively invented with many details. It
is a unique universe, in which images are
repeated and transformed, disperse and
multiply. His visual reports are made by the
interconnection of different units in a series, his scenes do not pass through a logical, and linear sequence of time, but each
moment contains the previous ones, each
design is part of a whole. The firm continuity of the line of the drawing integrates varied forms and times, orienting the understanding of its apparently discontinuous
and heterogeneous visual elements. The
systematic of the design in series, with recurrent themes and formal solutions, also
reveals his genesis. The sequence of times
and events clearly allow the recognition of
a narrative in present time.
The composition adopted is revealed,
in most cases, as traditional and balanced,
where the complexity of the image is integrated by a strong design that establishes
the countless details that construct the image. The line in his drawings is continuous
and sinuous, functioning in the definition
of the images and the planes as a decisive element in the formulation of imagetic
space. The formal commitment emanates
from this structured fluidity where an unexpected encounter of ingenuity and daring
appears to be sought by the author as a
mark of his trajectory.
It is impossible to fail to observe the
frequency of a folkloric “imagnetic”, which
was peculiar to Florianópolis, allied to a
strong surrealist element in the works of
Meyer Filho, which reverberate in Franklin
Cascaes, Jarina Menezes, Eli Heil and more
recently in Walmor Corrêa. These different
poetics constitute a visual system that is
quite peculiar to the region, revealing a genealogy that articulates the set of works
to a tradition. To assume this memory is
to recognize its participation in a complex
identity constructed in an individual and
collective manner.

MARTA MARTINS

[ P. 177 ]

From: marta.martins@terra.com.br
Date: 15 de abril de 2011 13:58
Subject: FW: new material
To: Adriana Santos <persefone@gmail.com>
Adri,
Look, I got this e-mail from Kamilla yesterday, in which she passed along correspondence with attachments between
she and Sandra Meyer, who it seems found a few more unknown writings from her father. She wants to meet with us to
see what may happen.
I love unusual situations…lets go?
Kisses
Martinha

---------- Forwarded message ---------From: marta.martins@terra.com.br
Date: 15 de abril de 2011 13:58
Subject: Fwd: new material
To: Kamilla Nunes <kll.nunes@gmail.com>
Martinha,
I got this e-mail from Sandra this morning and I am still not sure what to do with all this new material.
Please, take a look, even a quick one! I need to sit down and speak with her, you and Adri, so we can do
something with all of this, but also because, as Meyer himself said, “the human tongue continues to be one
of the fastest means of communication.”
A kiss,
Kamilla

---------- Forwarded message ---------From: Sandra Meyer Nunes <sandradanca@globo.com>
Date: 15 de abril de 2011 13:58
Subjetc: material inédito
To: Kamilla Nunes <kll.nunes@gmail.com>
Kamilla,
I’m stunned! Yesterday in the library I found another one of Meyer’s notebooks with writings
dated from Sept. 11, 1957 to Feb. 19, 1959!!!
This was squeezed between a volume of “Journey to the Center of the Earth” and the “Reinações
de Narizinho”.
Kamilla, I am very moved, but also distressed by the discovery of this new material. I spent
the night transcribing it all into the computer, and the result of this first phase is what I am
sending below. (I cut and copied it and will put it right here and not attached.
I tried to call you but there was no one home and your cell was turned off.
as you get this.

Call me as soon

A kiss,
Sandra
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September 11 1957:
- They are frequently brilliant, but not very practical. They are hesitant and reliable. Born under the sign of
sincerity, they have a florid and colorful personality and do everything meticulously. They tend to be well organized
and prefer to plan all their activities well. They are highly intelligent and generally well educated. They also exhibit a great sense of humor and are effective and persuasive speakers. They love discussion and debate and exhibit
little hesitation to say what comes to their mind, and are pertinent in their perspective.

September 14, 1957:
- They generally have very dignified manners and present an air of authority.
- Another characteristic is that they always carry a notebook or small pieces of paper, and are always writing down
reminders or designing important facts. They tend to let their imaginations operate and run away with them.

October 29, 1957:
- They hate criticism and anyone who tries to rise too high in their affairs will not be well treated.

November 30, 1957:
- They also tend to exercise a social life, and like to go to parties. They generally have a large circle of friends,
and make contacts easily. They also tend to be interested in the environment, humanitarian issues, and anything that
affects the well-being of others, because they have a very sensitive nature, and are interested in what happens around
them, they are always ready to help the less fortunate. (I will try!). They usually have large families and as parents, they take an active interest in the instruction of their children.

April 13, 1958:
- They are extremely loyal to their partners or work colleagues, as long as they let them pursue all of their
varied interests.
-

They are very distinguished in their appearance and, if their work allows, use uniforms with pride.

May 3 1959:
I went to mass today with my mother, (even though she is a Spiritualist), and after the celebration she had to talk
to the old priest and with some pious old ladies. I did not understand why, I think they tried, without success, to
conduct a small blackmailing, to convince her to pay some of the parish’s bills, and in return they would overlook
her assiduous attendance at the Spiritualist Center. The priest’s Italian accent and the cackling of the “sisters”
were boring me, and I absent mindedly flipped through some of the priest’s books that were on the table and suddenly
became startled when I found this note:
“The Mass of the Rooster is celebrated at midnight, on the passage from Dec. 24 – 25. It appeared in the 5th century, at the hands of the Roman Catholics.
Some questions arose in relation to this mass: “Why was the mass celebrated at midnight” and “why is it called the
rooster mass.”
Concerning the first question, the reason the mass is celebrated at midnight comes from the following idea:
Given that this mass celebrates the birth of Christ, it should be celebrated at the same hour as his birth. Well,
since it is thought that Jesus was born at midnight, the mass should be celebrated exactly at midnight. The second
question stirs more disagreement, there are various theories that try to explain the reason for the name “rooster’s
mass.” The most common explanation is that of the legend that tells that the rooster was the first animal to witness the
birth of Jesus, and for this reason had the mission to tell the world of the birth of Christ, through his call. Until
the early 20th century, tradition said that midnight was announced, within the church, by the call of a rooster, real
or simulated. At first, the rooster mass was a joyous celebration, far from having the solemn character that is usually
found today. Until the early 20th century, the custom was maintained of reserving the privilege of being the first to
worship the Baby Jesus for the priests. During the worship of the baby, women offered homemade sweets in exchange for
receiving a blessing or Christmas Bread. Another custom was to save a piece of this holy bread like an amulet, which
could only be used in case of grave illness. A tradition that exists until today in some Portuguese and Spanish villages, was that of taking a rooster to the Rooster Mass, if it crowed it was a pronouncement of a good harvest for the
year. With the advent of the Republican regime and with the lack of priests in many parishes, the Rooster Mass fell
into disuse. In France, at the very popular Christmas Mass at Notre Dame and Saint Germain des Prés it is necessary
to reserve a place well in advance, especially because on Christmas Eve, there are also presentations of beautiful
programs of sacred music. (I’m tired, I’ll continue later).

- They do not shun publicity, choosing to be the center of attention whenever possible.
February 19, 1959.
March 19 1959:
I found this beautiful story in a Portuguese encyclopedia in the public library of Florianópolis, when I had to
conduct a study about the maps of colonial Brazil for my son’s geography class:
“The 16th century cross, located in Barcelos, and which is part of the collection of the city’s Archeology Museum,
is associated to the legend of the rooster of Barcelos, which is the symbol of this city. According to the legend, the
inhabitants of the city were alarmed with a theft, particularly, because they had not found the criminal. One day, a
foreigner appeared who became suspect. The authorities decided to arrest him and, although he swore he was innocent, no
one believed him. No one thought it probable that the Galician had gone to Santiago de Compostela to fulfill a promise;
and that he worshipped the saint that was venerated at Compostela, as well as St. Paul and the Virgin Mary. For this
reason, he was condemned to hang. Before being hanged, he asked to appear before the judge who had condemned him. He
was granted authorization, and they took him to the residence of the magistrate, who at the time was living with some
friends. The Galician insisted on his innocence, and, to the disbelief of those present, pointed to a roasted chicken
on the table and said:

I have abandoned you my little notebook, my life and my art called out to me more loudly than you, but today, I
woke up with the memory of the rooster mass and my mother. Only God knows why I associated the two things in my head.
It must be because of that visit to the Church that we took a few months back. It must be because a few insistent, old
ladies recently returned to ask for another “spontaneous collaboration.”
But, on that day, on the return to that Sacred world of fantasies, we got home and, my mother was moved and took
my first drawings from where they were affectionately stored at the bottom of an old and beautiful dresser. When I was
4 years old, I drew men fishing for mullet at the beach at Ingleses, and there were a few sheets of school notebooks
(from the Lauro Muller School) with the following designs (with their name below): horse, “piru” [turkey spelled incorrectly], goose, rooster, chicken, church, car, bird, “amen,” “arioplãono” [airplane spelled incorrectly], bamboo
(a few), steamships (a few), alligator, another “arioplãono”, steamer, steamer, steamer (three ships).
On another sheet, a “subject” that, many years later, would become a constant in my art: A boy, armed with a stick,
and the following domestic animals: 3 (three) geese, 1 chicken (in front) and a chick (eating corn), a turkey and a
rooster!!! My mother wrote on this drawing; Drawings by Ernestinho. July 1927.

- My innocence is so real that that rooster will crow when I am hanged.
They burst out laughing, but no one dared touch the rooster. What appeared impossible, however, became reality!
When the pilgrim was to be hanged, the roasted rooster got up on the table and sang. No one doubted the condemned man’s
pleas of innocence. The judge ran to the gallows, and was shocked to see the poor fellow with a cord around his neck.
But the knot was poorly tied, impeding strangulation. The man was immediately freed and sent in peace. “Years passed;
he returned to Barcelos and raised the monument (that cross) in homage to the Virgin Mary and St. Tiago.
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Fantasy and (is) reality
SALIM MIGUEL

[ P. 195 ]

...pay close attention, I am I and sufficient for myself, I do not want or need to be invented or reinvented.
I don’t understand.
Understand, you understood, you’re not dumb.
Thank you, explain.
Now, now, of course you understand me, you act as if you don’t want anything with your pecking and soon your head get full of
ideas.
Full of what white man? I liked the part about pecking, it says a lot about you and who you are.
I know you, you beat around the bush, by what I call the little peckings and tomorrow there I am in what I am not, like in the story
“Galo, gato, atog”. you know something, my throat is dry, let’s get off this stone bench and have a cold one.
you got tired of this leafy ficus tree propped up on crutches or, who knows what.
Get up already, let’s go over to the Miramar.
What Miramar? The Miramar is gone.
Gone? Just yesterday I was there having a cold one, first I went over to your bookstore and bought an album of Van Gogh.
your “yesterday” is also gone, just like the bookstore and the Miramar. Actually, they were both gone when I was still walking
around here. When was your time over?
Explain, what “time” and what “I”?
you said it: “I am I,” what “I”? I, the father and husband, the bank employee, the illustrator, the painter, that’s four already. The
way I see it, each one of us is one and a few; It’s good when this “I” can become realized and leave his mark in this uneasy world
we live in...
What a ridiculous philosophy; after all, what are we doing under this ficus?
We are trying to make up for lost time; our voices remain in the old trunk of this tree, the discussions, the jokes, you always
wanted to talk about the painters that you would meet, we spoke of the theater, cinema, poetry, listen, Cruz e Souza, listen:
“velvety veiled voices, voluptuous voices of the violins veiled voices...” August of the Angels: take a match, light a cigarette, the
kiss, my friend, is the evening of the phlegm” but no one recovers the past completely, it comes contaminated to...

Speaking of that, wouldn’t it be good to recall the exhibition of 1982, organized by the critic Georges Racz, in the art gallery
Realidade in Rio de Janeiro? Remember that just before it we were in his house and while we drank a few honest drinks, as Jair
Hamms would say, you asked for some sheets of paper and when we left each one of us got a beautiful design.
Where is yours?
Mine is already gone, I left it on the table in the hotel room and the maid liked it so much that I am still looking for it. Who knows,
maybe you can make me another?
Who knows?
I don’t know if you know this, but what they doubted about your art, they stopped questioning when Sandra organized a show,
which took up all the space in MASC, and there was not only the well behaved artist of the first roosters and backyards, but the
creator who invented fantastic roosters and soon the highly erotic work. Why?
I know that you are a stuck in the mud prude, but I can tell you that eroticism is in everything, in the birds, the four-legged creatures, fish, trees, flowers, even in stones, without eroticism, we wouldn’t exist.
Are you going to tell me you learned this on Mars?
Who knows, because Mars is a civilization that is much more advanced than ours, there they also have roosters, and you’ll see it
was for this reason that they named me ambassador...
Were you there as often as you say?
I practically live there now. I came for this talk, to see what they are doing with my island and to find a substitute. Do you accept?
Thanks, but I’m not cut out for it.
If you want to, fine, if not, patience.
I want to tell you one more thing: in your frank and impudent manner you built a completely personal mythology that made
reality fantasy and fantasy reality. No one who sees your work would believe you were self-taught, because you command art
like few others.
Wow, I didn’t expect this, now I owe you more than a cold one, and I’m going to give you a present, take it:

To, I say. Remembering is good, but I don’t want to know about this talk that I’ve heard for how long?
I came for a beer. After all what do you want?
Let me see, I knew your brother first, who illustrated poems by Ody Fraga and Vinícius de Moraes in the second issue of the
Revista Sul. When you showed up, he took off for photography, he was an excellent photographer, and you were the one who took
to the arts and never left.
Are you accusing me of taking my brother’s place?
Not at all, what I am saying is that he realized that you were the man of the sketching and the paints. He got it right.
yeah, and me, what am I?
you are what you are and will continue to be, even not being any more.
Enough of your bragging, you didn’t understand what I have said until now.
It’s good at times to misunderstand things to better understand them later. When you began, no one imagined what you would
become, and today you are a reference...
What reference?
Now what are you, part serious, part playing, you said that you wanted to be: the Picasso of Latin America.

Wow, if I haven’t gotten back the drawing from 1982, now I get back this boi de mamão from 1957.
Are you happy? Not yet, I want to leave my trademark here:

After that, since there is no more Miramar, let’s go find a cold one in another galaxy.
Soon. Now I want to recall two little stories in your trajectory. The manager of the Banco do Brasil came to you and said – half
irritated and half smiling: “Instead of working, today you made and threw away 35 drawings.” “you’re wrong boss, there were
36, just that I liked one so much I’m taking it home.”
Memory like an elephant, I didn’t remember, after all, the only thing that I remember about the Banco do Brasil is that every day
I counted the days until my retirement.
And dedicated yourself to your passions: painting and cold ones.
Not just that, I also had my family and friends, who were gathering over the years...
- Now, did you like it? Then goodbye, see you later.
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InstItuto Meyer FIlho
Associação civil sem fins econômicos criada em 05 de maio de 2004.
Além da organização e divulgação do acervo de Meyer Filho (Itajaí,
1919 – Florianópolis, 1991), tem como finalidade o desenvolvimento e
a valorização do patrimônio cultural e artístico catarinense e nacional.
o acervo de Meyer Filho é composto de obras em pintura, desenho,
aquarela, serigrafia, imagens fotográficas e fílmicas, catálogos, livros,
impressos e documentos. este acervo foi formado pelo artista entre
as décadas de 1940 e 1990, revelando fatos marcantes tanto de sua
trajetória, quanto do ambiente cultural e artístico do modernismo em
santa Catarina.
o IMF possui um espaço expositivo, o Memorial Meyer Filho, cedido
através do acordo de cooperação cultural com a Prefeitura Municipal de
Florianópolis e a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes.
está localizado no centro histórico de Florianópolis, Praça XV de novembro. Além de ser um lugar que preserva a memória de Meyer Filho,
abriga exposições de arte contemporânea.

realização

Patrocínio

