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Carlos Zilio celebra 60 anos de trajetória com exposição  
inédita na Fundação Iberê, Porto Alegre / RS  

Carlos Zilio, Tamanduá rothkiano, 2020-2021                                                                                                                      Foto: Divulgação
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Carlos Zilio: Pinturas exibe a obra de um artista fundamental na arte brasileira.  
Como poucos, Zilio soube traçar com rigor e coerência os vínculos entre vida,  

arte e política no Brasil e, ao mesmo tempo, trazer uma significativa reflexão sobre  
as contradições e os dilemas da pintura contemporânea

No dia 10, a Fundação Iberê inaugura a exposição  
Carlos Zilio: Pinturas, comemorativa aos 60 anos da tra‐
jetória do artista, que ocupa uma expressiva presença 
no cenário de arte contemporânea. Com curadoria de 
Vanda Klabin, a mostra apresenta 33 trabalhos do acer‐
vo do próprio artista e de coleções particulares, que 
contextualizam e refletem sobre uma série de obras 
produzidas entre 1979 e 2022 com o propósito de dis‐
cutir problemas específicos da própria pintura.  
 
O artista submete o seu olhar contemporâneo à diver‐
sidade da experiência cultural, a determinadas formu‐
lações plásticas e códigos visuais extraídos da icono‐ 

grafia histórica, realocando‐os transfigurados em suas 
telas. Zilio reconfigura o passado recente fazendo uma 
espécie de arqueologia da memória da pintura univer‐
sal e desestabiliza o olhar, pondo em xeque a linha evo‐
lutiva das imagens e, consequentemente, a história da 
arte, na mesma acepção proposta pelo filósofo francês 
Didi‐Huberman, em Devant le Temps. 
 
“Essa mostra revê a importante produção de Zilio ao 
longo de sua trajetória artística, que foi inicialmente 
marcada, nos anos 1960, pela investigação conceitual, 
pela experimentação e pela presença de objetos com 
contextualizações políticas. Após atravessar um longo 

Carlos Zilio, 3 em um, 1979                                                                                                                                                   Foto: Divulgação
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período em que a sua arte engajada tinha como 
foco uma produção estética investida de um alto 
teor político, ele abandona o contexto experimen‐
tal para se entregar ao exercício livre da pintura. 
O seu embate com a história da pintura como 
uma permanente indagação, com as suas tensões 
e contradições, fazem parte das questões funda‐
mentais que delineiam o desenvolvimento interno 
de sua linguagem pictórica”, afirma a curadora. 
 
Para Vanda Klabin, “a formação multidisciplinar 
com doutorado em arte na Universidade de Paris 
VIII, a fina erudição visual e o virtuosismo crítico 
consolidaram a presença efetiva de Zilio na arte 
brasileira e fundamentaram conhecimento de um 
viés significativo no pensamento contemporâneo 
de arte no Brasil”. A curadora trabalhou por 
muitos anos como coordenadora‐adjunta de Car‐
los Zilio no curso de pós‐graduação em História 
da Arte e Arquitetura na PUC‐Rio.     
 
Para Zilio, o que mais o atrai em seus anteces‐
sores é a maneira como eles captaram e sinteti‐
zaram toda a tradição da pintura universal: “Pin 
tar passou a ser, para mim, pintar a pintura”.  
O gesto pulsante que emerge dessa pintura  
reflexiva confirma tanto a autonomia criativa 
quanto o amadurecimento de um pensamento 
lentamente gestado e exercitado pelo artista em 
seu ateliê no Cosme Velho, no Rio de Janeiro.  
 
Ele transita pela história da pintura, apropriando‐
se de códigos, estilos e gramáticas visuais que, 

Carlos Zilio, Aquerela do brasil / o diabo e o bom deus, 1979                
Foto: Divulgação
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por diversas razões, o instigam, como as cores orques‐
trais e elementos geometrizados de Tarsila do Amaral, 
Alfredo Volpi, Alberto da Veiga Guignard; as questões 
plásticas de Paul Cézanne e Jasper Johns, determinados 
arabescos de Henri Matisse; a disjunção da pintura 
frontal de Henri Rousseau; a pintura planar de Piet 
Mondrian; a organização espacial de Barnett Newman; 
o minimalismo de Robert Ryman; a exuberância 
cromática de Mark Rothko, entre tantos outros. 
 
Seus trabalhos recentes têm como tema central e 
recorrente a figura do tamanduá. Por conta de uma 

história familiar, o tamanduá, animal de estimação de 
seu pai quando criança, tem uma natureza intrínseca, 
pois sempre aparece em queda nas suas represen‐
tações e adquiriu um aspecto vivencial que sublinha a 
afetividade e a nostalgia. Mas também, segundo ex‐
plica o artista, o tamanduá carrega o sentimento abis‐
mal da história, ou seja, uma representação à queda  
da história, das utopias.  
 
“Os tamanduás rothkianos destacam uma outra ca‐
mada de passado que se torna presente nesta arque‐
ologia pictórica”, explica Zilio. São uma espécie de laços 

Carlos Zilio, Submerso, 1986                                                                                                                                                 Foto: Divulgação
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inconscientes que se manifestam espontaneamente, 
cúmplices daquilo que o artista quer expressar: uma 
modesta tentativa de estabelecer algum contato com 
as pinturas de Mark Rothko. 
 
Carlos Zilio teve uma proximidade e intensa convivência 
com Iberê Camargo. Foi seu aluno de pintura no antigo 
Instituto de Belas Artes da GB (atual Escola de Artes Vi‐
suais do Parque Lage) de 1962 a 1964. Após um 
período de produção marcado pela Nova Figuração e a 
arte conceitual, o reencontro de Zilio com a obra de seu 
mestre ocorreu em 1979, quando o artista viu uma 
mostra de  Iberê na Galeria Debret, em Paris.  
 
Esse fato coincidiu com a data em que Zilio retomou a 
pintura como questão central da sua produção. Mais 
tarde, declarou que “a força e a atualidade de Iberê 
residem no aprofundamento de um antigo saber: a pin‐
tura”. Ele manteve contato permanente com o pintor 
gaúcho, mesmo após o retorno definitivo de Iberê para 
Porto Alegre, e ficou trabalhando no ateliê de seu 
antigo mestre em Botafogo por mais de duas décadas. 
 
SOBRE O ARTISTA  
Carlos Zilio (Rio de Janeiro, 1944) vive e trabalha no Rio 
de Janeiro. Estudou pintura com Iberê Camargo e par‐
ticipou de algumas das principais exposições brasileiras 
da década de 1960, como Opinião 66 e Nova Objetivi‐
dade Brasileira, no Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro, e de mostras com repercussão internacional, 
entre elas as edições de 1967, 1989 e 2010 da Bienal 
de São Paulo (9ª, 20ª e a 29ª), a 10ª Bienal de Paris 

(1977), a Bienal do Mercosul e a exposição Tropicália, 
apresentada em Chicago, Londres, Nova York e Rio de 
Janeiro, em 2005. Na década de 1970 morou na França. 
Retornou ao Brasil em 1980 e participou de diversas 
mostras coletivas e individuais. A mais recente foi no 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (2011).  
 
Em 2008, a editora Cosac Naify publicou o livro Carlos 
Zilio, organizado por Paulo Venâncio Filho. O artista 
possui trabalhos em acervos de importantes institu‐
ições, entre as quais  o MoMA de Nova York. 

 Carlos Zilio e Iberê Camargo                              Foto: Arquivo pessoal
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CARLOS ZILIO: PINTURAS  
Por Vanda Klabin / curadora*  
 
A exposição Carlos Zilio: Pinturas com curadoria de 
Vanda Klabin, contempla um conjunto significativo de 
telas em grandes formatos, realizadas na década de 
1979 até os dias atuais. Tem por objetivo apresentar 
uma leitura pública dos trabalhos recentes e total‐
mente inéditos do artista, já consagrado no cenário 
artístico nacional e internacional. Carlos Zilio teve sua 
pintura Cerco e Morte, realizada em 1974, adquirida 
para integrar o acervo do MoMA de Nova York. A obra 
participou da exposição realizada em 2015 pelo museu 
norte‐americano: Transmissions: Art in Eastern Europe 
and Latin America, 1960‐1980. 
 
O pluralismo de sua fluida linguagem artística, híbrida 
e saturada de história, evidencia‐se pelas pontuações 
rítmicas, usando os métodos tradicionais do fazer artís‐
tico na tela, tinta a óleo, espátulas e pincel. Mesmo 
com interrogações e respostas diferentes, existe um 
solo comum de questões e diálogos que se explicitam 
ao longo de sua produção, uma permanente interro‐
gação sobre a pintura, suas modalidades, suas signifi‐
cações, seus dilemas, que se estabelecem através da 
própria história da arte e com o mundo ao redor: ser 
pintor pelas próprias qualidades da pintura. 
 
O nosso olhar percorre um emocionante itinerário es‐
tético, tendo como eixo condutor a pintura, seu principal 
veículo expressivo e sua primeira vocação, reveladora 
de um caráter grandiosamente pictórico de seu pensa‐
mento. O caminho dos temas vem contrariar o modo 

de representação, que se move no território entre a abs‐ 
tração e a figuração. O élan poético está presente nos 
diversos trabalhos do artista e reivindicam o legado das 
manifestações pictóricas do cenário contemporâneo.  

 
Foi aluno de Iberê Camargo no antigo Instituto de Belas 
Artes da GB, a atual Escola de Artes Visuais do Parque 
Lage, de 1962 a 1964. Após um período de produção 
marcado pela Nova Figuração e pela arte conceitual, o 
reencontro de Zilio com a obra do Iberê só ocorreu ao 
ver a exposição deste em 1979 na Galeria Debret, em 
Paris. Esse fato coincidiu com a data em que retomou 
a pintura como questão central da sua produção. Mais 
tarde, declarou que a força e a atualidade de Iberê resi‐
dem no aprofundamento de um antigo saber: a pin‐
tura. Ele manteve um contato permanente com Iberê 
mesmo após o retorno definitivo deste para Porto Alegre 
e ficou trabalhando no ateliê de seu antigo mestre, em 
Botafogo, no Rio de Janeiro, por mais de duas décadas.  

Carlos Zilio, Lute (marmita), 1967             Foto: Divulgação
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Zilio participa de importantes exposições como Opinião 
66 e Nova Objetividade Brasileira, em 1967, ambas re‐
alizadas no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, 
com novas propostas para a prática artística e um posi‐
cionamento político‐ideológico das vanguardas artísti‐
cas brasileiras, ligadas a discussões conceituais. Produ‐ 
ziu obras que ficaram fortemente marcadas em sua 
iconografia, como a mala de executivo recheada de 
pregos, uma caricatura de existência repleta de ironias, 
intitulada Para um Jovem de Brilhante Futuro (1973) e 
Lute (1967), uma máscara com um rosto  anônimo mol‐
dado em resina de cor amarela dentro de uma em‐
blemática marmita de alumínio, pensada como um  
panfleto para ser distribuída em portas de fábricas. 
Esses objetos representam estratégias diversas de in‐
serção da arte nas tramas sociais, o engajamento social, 
os fluxos coletivos como uma possibilidade política.  
 
Em sua guinada para as telas, Zilio travou embates pic‐
tóricos com o trabalho de importantes artistas, estabe‐
lecendo um compromisso ético com a densidade de um 
processo histórico ao manter um diálogo sólido com a 
própria arte, sendo que pintura passa a ter sempre uma 
remissão a alguns artistas importantes.  O seu caminho 
na pintura foi decidido num período de contradições e 
de uma aguda crise da arte contemporânea, sendo de‐
clarada a morte da arte.  
 
O seu amigo e crítico de arte, Yve‐Alain Bois, escreveu, 
no catálogo de sua exposição, sobre o prazer do artista 
em aprender um ofício que parece estar desapare‐
cendo. Optou por um caminho singular: colocar a arte 
não num problema circunscrito ao século passado, mas 

pensá‐la dentro de uma longa tradição, questionar as 
bases que fundamentam a questão da pintura. Por isso, 
escolheu um desafio que se tornou permanente ao 
longo de sua trajetória: fazer pintura pensando em pin‐
tura, como seu ponto nodal. Assinala que o que de fato 
caracteriza este processo é o desafio permanente de 
pintar a pintura. 
 
Carlos Zilio imprime suas marcas no mundo e nos dá a 
oportunidade de acompanhá‐lo nas suas experiências 
estéticas que guardam infinitos enigmas. Sua produção 
artística sintetiza o desejo permanente de pintar a pin‐
tura e está aberta a novas indagações. Essa mostra cons‐ 
tituiu uma importante oportunidade de tomarmos con‐
tato com a produção de um artista fundamental da arte 
brasileira, que soube traçar com rigor e coerência os 
vínculos entre vida, arte e política no Brasil e, ao mesmo 
tempo, trazer uma significativa reflexão sobre as con‐
tradições e os dilemas da pintura contemporânea. 
 
 
* Vanda Klabin é cientista social, historiadora e curadora 
de arte. Nasceu, vive e trabalha no Rio de Janeiro.

Carlos Zilio, A queda do tamanduá, 1986                 Foto: Divulgação


