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RESUMO: Desde os anos 1960, Cildo Meireles traz as “narrativas” como indicadoras de 
dimensões interpretativas da complexidade problemática de seu trabalho, que exige, de 
modo particular, uma “biografia” construtiva. Sob este eixo, em Elemento Desaparecendo/ 
Elemento Desaparecido (2002) este artista se apropria da narrativa e a traz como uma 
espécie de pulsação lúdica e expansiva da “biografia da obra”. E, esta, repõe em questão 
um sentimento de mundo ao se relacionar com a transmissão radiofônica de Orson Welles, 
A guerra dos mundos (1930), sendo a interseção o trato que ambas as obras dão à estreita 
fronteira entre arte e realidade. 
 
Palavras-chave: Arte contemporânea. Narrativa. Cildo Meireles. 
 
 
SOMMAIRE: Depuis les années 1960, Cildo Meireles s’approprie du « récit » en tant 
qu’élément constitutif de l’enjeu de son travail, qui exige, particulièrement, une 
« biographie » constructive. Dans son œuvre Elemento Desaparecendo/ Elemento 
Desaparecido (2002), le récit prend un sens expansif et ludique en se rapprochant de la 
transmission radiophonique d’Orson Welles, A guerra dos mundos (1930), pour y remettre 
en cause les frontières entre l’art et la réalité.  
 
MOTS-CLÉS: L’Art Contemporain. Récit. Cildo Meireles. 

 

Na trilha do conceito de “sintoma”, como empregado por George Didi-Huberman, 

tratado como um campo de imagens, multidimensional, receptivo ao anacronismo do 

tempo e a historicidade de que emerge, se encadeia uma questão que é recorrente 

na obra e nos dizeres do artista Cildo Meireles, assunto desta comunicação. 

Inferimos que este artista, desde os anos 1960, traz as “narrativas” como 

indicadoras de dimensões interpretativas da complexidade problemática de seu 

trabalho, que exige, de modo particular, uma “biografia” construtiva, ou segundo sua 

fala: “[...] cada trabalho tem uma espécie de biografia”.1 

Nesse sentido, as “narrativas” criam conceitos, dão partida à ideia que vai se 

formalizar, estão ligadas a diversos tipos de situação - experiências vividas, 
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acontecimentos políticos, imaginário popular, histórias religiosas e literárias - e se 

deslocam por temporalidades impuras, dialéticas. Para tanto, as narrativas se 

inserem na “biografia” da obra, e não somente pontuam uma conexão entre a 

construção da coisa escrita ou contada e a forma, como colocam em situação a 

dialética entre a prática plástica e a montagem teórica. Retomando a fala de Didi-

Huberman, “a obra pensa”, e para Cildo Meireles, a arte deve encorajar o pensar, 

seduzir.  

Cientes que a linguagem artística em Meireles se desenvolve numa dialética porosa 

entre a prática artística e o pensamento teórico, e que tal relação processa-se de 

maneiras unilaterais, mas que é a [pro]posição do artista que a define, buscamos 

essas premissas em seu trabalho Elemento Desaparecendo/ Elemento 

Desaparecido (Passado Iminente), datado de 2002 [Figura 1]. Seu processo é 

vinculado ao “mundo-da-vida”, e traça confronto com seus próprios dados: incorpora 

relatos de experiências, envolve o cotidiano, a condição da existência do homem 

como matéria-prima, e se entrelaça ao conceito que lida com o tema de inserção e 

dispersão. Neste, a relação entre o universo da língua e o objeto plástico da arte 

compreende um jogo de estratégias, cuja regra é escapar da possibilidade da mútua 

eliminação. E, tomar o título Elemento Desaparecendo/ Elemento Desaparecido, é 

lidar com um discurso ininterrupto de questões diversas - conceitual, sonora, poética 

– que implica em repotencializar as coisas, transgredir o real. 
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[Figura 1] Cildo Meireles Elemento Desaparecendo/ Elemento Desaparecido (Passado Iminente) (2002) 

Para explicar, de início, o que surpreende e desconcerta em Elemento 

Desaparecendo/ Elemento Desaparecido, a narrativa do próprio artista se impõe: 

[…] Um dia, depois do almoço, eu decidi ir até essa rodoviária. [...] 
Quando eu me aproximei mais vi uma outra coisa estranha: os 
picolés [...]. Tinha os de 1,50 que era leite, 1,00 que era fruta e aí 
perguntei: “vem cá e esse de 0,50?” O menino respondeu: “Esse é 
só água”.2 

De fato, é a partir desse episódio ocorrido em 1974, na rodoviária próxima à casa de 

sua avó, na periferia de Campinas, Goiás, que Meireles relata como a ideia da obra 

surgiu. É daí que apropria-se da cena e do discurso verbal para a elaboração do seu 

trabalho exposto na XI Documenta de Kassel, em 2002. Ele diz: “Eu fiquei com 

aquilo na cabeça até esse dia lá em Madri em que contei para o Okui e ele falou 

para desenvolver isso”.3 

Para a montagem dessa obra, Cildo Meireles organizou e coordenou a instalação de 

uma pequena fábrica de picolés em Kassel, na Alemanha, envolvendo a criação de 

uma logomarca - estampada nos uniformes, carrinhos e embalagens dos picolés -, 

incluindo a aquisição de equipamentos e insumos, o acordo das relações contratuais 

com os fornecedores e funcionários, bem como a produção e venda do produto em 

diversos carrinhos que circularam nos espaços públicos da cidade no período de 

duração da Documenta. Os picolés foram produzidos como o “diverso do mesmo”, 

isto considerando a materialidade das cores azul, cinza e verde de suas 

embalagens, os títulos Elemento Desaparecendo/ Elemento Desaparecido inscritos 

nos palitos de plástico e por terem sido disponibilizados em três formatos diferentes: 

achatado, cilíndrico e cúbico, em acordo com as cores [Figuras 2]. Contudo, apesar 

da variação desses elementos, é preciso destacar que os três “tipos” de picolés 

eram feitos de água, portanto, incolores e insípidos. Também, ao ser usado as 

convenções visuais e conceituais de uma indústria, foi criado uma perspectiva 

contrária a sua realidade, por ser constituída sem visão de lucro ou mesmo de 

crescimento mercadológico, além de se estabelecer em caráter temporário, o que 

permite pensar na sua própria “evaporação”, e 
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[...] ficou desde o início acordado que os rendimentos líquidos da 
venda do produto (descontados os custos variáveis de produção e 
comercialização) seriam integralmente distribuídos entre os 
funcionários envolvidos, subvertendo, assim, a lógica de apropriação 
e acumulação de valor em que se ancora a produção capitalista.4 

 

  

[Figuras 2] Cildo Meireles Elemento Desaparecendo/ Elemento Desaparecido (Passado Iminente) (2002) 

O acionamento da inscrição Elemento Desaparecendo/ Elemento Desaparecido (nos 

palitos) não define se o discurso é abstrato ou político, mas permanece no limiar, 

entre uma coisa e outra, na fronteira. A inscrição no palito de picolé convida o 

espectador a refletir e interagir com a obra e pode provocar uma experiência 

desconcertante, um Acontecimento. E que significa isto, Acontecimento? Na 

definição de Deleuze e Guattari, o que acontece, o que é do Acontecimento porta a 

dimensão da revelação, do excesso. Contudo, a sua experimentação dá-se como 

uma falta, ou seja, a revelação do Acontecimento conflui como um excesso-falta, 

pela impossibilidade de se dizer o tudo/absoluto do que acontece/Acontecimento. 

Como explicar um só momento com diversas articulações? Sem se petrificar no 

passado ou no presente, o Acontecimento entrelaça o tempo e o sentido, ao produzir 

diferença no próprio sujeito. E, sem se confundir com o sujeito, o que acontece se 

atualiza num corpo, num vivido, como modo intensivo e flutuante, sem se petrificar. 

Nas palavras desses filósofos: “Nada se passa aí, mas tudo se torna, de tal maneira 

que o acontecimento tem o privilégio de recomeçar quando o tempo passou”.5 O 
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intervalo entre o ocorrido e aquele por advir dura um tempo perecível e conserva 

algo de visível e dizível, mas também de invisível e indizível, podendo se expandir 

em um seguimento de reiteração. 

O instante de subtração do picolé (evaporação do líquido) instaura uma experiência 

equivalente a uma “espera infinita que já passou infinitamente”.6  O efêmero se 

aproxima da noção de Acontecimento, o que na leitura de Deleuze é também 

chamado de “entre-tempo” e pode ser descrito como algo sem localização temporal 

precisa, ou segundo suas palavras: “o presente passa (em sua escala), ao passo 

que o efêmero conserva e conserva-se (na sua escala)”. 7  Sem reduzir, na 

coincidência da evaporação do líquido do picolé com o aparecimento da inscrição 

“elemento desaparecido”, o espectador pode produzir (ou não) uma reflexão crítica e 

redirecionar o processo estético que subsiste nessa experiência, ou seja, que 

persiste no tempo, naquilo que se envolve com a linguagem, tornando possível sua 

expansão. 

Elemento Desaparecendo/ Elemento Desaparecido sinaliza a possibilidade real de 

mudança de estado de determinado elemento e isso vale também para a própria 

fábrica criada por Meireles, já que ela subverte sua relação de vínculo com o 

mercado. Seguindo quase um efeito cascata – do picolé à fábrica – a livre 

apropriação de uma noção de evaporação emerge, e uma paradoxal noção de vazio 

se coloca no imaginário do trabalho. Com o fim contratual estabelecido, os 

funcionários/colaboradores repartem os rendimentos da fábrica que, construída com 

uma definição extrema de duração condicionada ao período do evento, é então 

encerrada. Contudo, a experiência com a obra como elemento construído para a 

manutenção de um memorial (documentos, projetos, desenhos, fotos, e mais), e 

também tecida na rede das relações verbais, fomenta questões de âmbito social e 

econômico, sem perder de vista o próprio sistema de artes. 

O trabalho funciona como industrialização de objeto artístico pela própria 

organização, já que é uma fábrica. Daí, Cildo Meireles classificar esse trabalho, 

assim como Camelô (1998), como “poemas industriais”. Sobre esta questão já foi 

dito que: “Esses dois trabalhos parecem atestar, pela precariedade evidente dos 
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objetos que lhes dão corpo, a batalha desigual da poesia contra a indústria”.8 Nesse 

confronto, o produto final de Elemento Desaparecendo/ Elemento Desaparecido é 

então oferecido na forma de mercadoria de consumo individual e privilegia aquele 

que pode comprar. Mas, aqui se flagra a troca, não só de um objeto ordinário para 

um “objeto artístico” como também da noção de público de arte pela aquela de 

comprador. Quando indagado sobre sua visão do circuito de arte e o ambiente 

cultural brasileiro, o artista comenta: 

Ocorreu, então, a seguinte distorção: não apenas a propriedade do 
objeto de arte continuou privilégio de uma minoria como o próprio 
conteúdo dos trabalhos passou a dizer respeito a apenas uma 
parcela pequena da população brasileira, esquecendo as demais.9  

É claro que o picolé de água, mesmo no contexto de uma exposição de arte, acena 

ao poder de compra de determinado artefato. Isto, para uma parcela que se dispõe a 

interagir com o objeto picolé em uma exibição de trabalhos artísticos. Nessa obra, o 

espectador, antes de consumir o picolé, lê no palito “elemento desaparecendo” e, 

após seu consumo, lê no mesmo palito “elemento desaparecido” [Figuras 3]. Da 

materialidade do picolé, vai restar apenas o palito com o registro das frases que 

abarcam uma efêmera experiência. E, por mais que se busque visibilidade para essa 

imagem, ela nos escapará, porque não é apreendida pelo retiniano, escapa ao 

campo de percepção visual, pois inclui um processo de tempo e de ações não 

constituídas como visíveis. E já ao comentar isto, retomamos Deleuze que 

esclarece: “As visibilidades não se definem pela visão, mas são complexos de ações 

e paixões, de ações e reações, de complexos multissensoriais que vêm à luz”.10 A 

experiência é passageira e efetua-se como processo, por meio de uma ação. O 

verbo desaparecer conjugado no gerúndio e no particípio dirige o foco para uma 

extensão de tempo refletida nas particularidades do objeto picolé de água, que se 

desmaterializa, evapora. Vai deixar para trás apenas o palito com as inscrições das 

iniciais do artista, das frases do enunciado e da data do ano da realização da obra. 
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[Figuras 3] Cildo Meireles Elemento Desaparecendo/ Elemento Desaparecido (Passado Iminente) (2002) 

Nos dizeres de Meireles, a interação entre a linguagem e a fala do sujeito anônimo 

independe do meio da arte, daí seu trabalho assumir uma exigência de exercitar o 

olhar e sustentar o real e “[…] essa eficácia não se funda mais na quantidade de 

ocorrências, mas no seu próprio enunciado: ela se cumpre ao enunciar-se, ao 

explicitar-se. Uma prática eminentemente social e perceptível como prática 

artística”.11 Assim, interessa fazer aparecer à multiplicidade de sentidos que irrompe 

com a potência da obra, e proporcionar a circulação de uma narrativa que se 

constitui como parte de sua trajetória, das histórias que a geraram, no momento em 

que vem a público. 

Quando Elemento Desaparecendo/ Elemento Desaparecido se expõe, estabelece 

uma relação estreita entre a arte e a realidade. Esta obra envolve questões da vida 

cotidiana (coisas, sensações), da condição do humano (pensamento, ideia), e mais 

especificamente de sua sobrevivência (água). É impossível ignorar a condição 

política e crítica da obra que aponta para a escassez da água potável no mundo, e o 

faz colocando em questão o próprio sistema de arte. Diante da força do discurso 

verbal em torno desse trabalho, os objetos e os fatos, as coisas e as palavras se 

articulam e se conectam, o que pode ainda ser expandido através das 

reapropriações de experiências vivenciadas por aqueles que interagiram com a obra 

e dão sequencia a sua narrativa. Como elemento informal, a narrativa versa a obra e 
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é aguçada pelo impacto do espectador frente a ela. Contudo, cabe dizer, entre a 

intenção do artista e a concretização da obra, e entre esta e a interpretação do 

público, há abertura e temos sempre “ruídos” de interpretações, representações, 

transformações, etc.  

A obra aponta para o eixo da investigação entre um real dado e um jogo conceitual 

articulado pelo artista, num processo que deixa de ser um a priori e que ganha 

potência em sua imbricação com o cotidiano, a cultura e a política. Desse modo, 

Meireles “faz emergir o trabalho de arte no corpo social, discute seu estatuto 

mercadológico e, quando solicita a participação do espectador, dá à obra uma 

dimensão ampliada de autoria”.12 Se a narrativa funciona como sinal das variações 

do tempo, 13  tem-se no efêmero sua força expressiva, que no impacto sensório 

encontra um pensamento rizomático. Por esse caminho, a arte oferece ao 

espectador possibilidades de explorar uma zona fronteiriça e infinita, permitindo 

alinhavos rápidos e provisórios entre a arte e a vida, recriando o contato para além 

do olho. E, nas palavras de Meireles, 

[...] num trabalho como Disappeared Element, que apresentei na 
Documenta de Kassel (2002), volto a discutir a desmaterialização da 
ideia da desmaterialização do objeto de arte. É como se finalmente 
surgisse a possibilidade de dissolver a fronteira entre arte e 
realidade, cuja experiência paradigmática – e até hoje não superada 
– foi a recriação radiofônica da Guerra dos Mundos de H. G. Wells, 
realizada por Orson Welles.14 

Nesta fala, o artista salienta e relaciona a transmissão radiofônica de Orson Welles, 

A guerra dos mundos (1930), com seu trabalho Elemento Desaparecendo/ Elemento 

Desaparecido, sendo a interseção o trato que ambas as obras dão à estreita 

fronteira entre arte e realidade. Por isso, recorremos à recriação radiofônica de 

Welles para interagir com nossa indagação: que contribuições e aspectos dessa 

“experiência paradigmática” aproximam-se do trabalho de Cildo Meireles? Como 

referência de elaboração e construção artística, que pistas permitem confrontar a 

realidade e a arte quando investigamos as narrativas como um elemento construtivo 

da “biografia da obra”? 

Contornando a enumeração dos detalhes do evento, já conhecido e debatido, eis 
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que na noite de 30 de outubro de 1938, véspera do Dia das Bruxas, Orson Welles 

deu início ao programa Mercury Theatre on the Air da CBS (Columbia Broadcasting 

System), de uma maneira fora do habitual. A recriação radiofônica - adaptação do 

romance A Guerra dos Mundos (1898), uma das obras mais conhecidas de H. G. 

Wells (1866-1946) - relatava a invasão de centenas de marcianos que chegavam em 

naves na pequena cidade Grover’s Mill, localizada em New Jersey. 

A linguagem específica do rádio transferida para o roteiro da peça permitia explorar 

a capacidade imaginativa dos ouvintes, por envolver o público pela repotencialização 

da imaginação. Para os ouvintes os recursos utilizados e as circunstâncias 

ofereciam credibilidade. Como uma “conversa ao lado da lareira”,15 o rádio “além de 

um meio de diversão e informação”, tornava-se “um dos principais instrumentos de 

controle político, com enorme capacidade de transmitir e fazer multiplicar credos e 

ideologias”.16 Com isso, ao escutar os relatos de primeira mão (sobre a invasão de 

centenas de marcianos), os ouvintes tomados pelo impacto da notícia vão levar 

adiante a história que, sob interferência voluntária ou não, vai se alterar sem perder 

alguns dados procedentes. Ou seja, valendo-se do universo da palavra, o rádio 

consegue estabelecer uma relação estreita com a realidade ou lugares-comuns do 

público, e, o narrador, mesmo distante, ao narrar uma história e ao utilizar dados já 

conhecidos por um grande número de pessoas pode se aproximar e abrir um campo 

de intimidade com o espectador atento ao relato. 

Uma narrativa inserida na “biografia da obra”, parece ter semelhança com esse tipo 

de relato. Sua articulação no processo da obra pode forjar o pensamento expansivo, 

fazendo emergir tensões na percepção e no sensorial, que persistem na experiência 

e podem se repotencializar a cada vez que é [re]visitada, revelando-se alguns 

detalhes o omitindo-se outros. Contudo, a sua ideia original é preservada. Nas 

palavras de Meireles:  

[...] se pensarmos bem, veremos que a oralidade é o elemento 
essencial das relações sociais no Brasil [...]. O seu dinamismo se 
passa sobretudo no seu plano da criação verbal cotidiana, e não há 
razão para que os chamados artistas plásticos não explorem esse 
fato. Gostaria que meus trabalhos pudessem ser “manipulados” 
mesmo por aqueles que tenham apenas ouvido falar deles. Mesmo 
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porque, como a língua, a arte não tem dono.17 

 

Essa proposição reafirma uma forma de experiência já formulada em “O Narrador” 

(1936), por Walter Benjamin. O “narrador” ao qual Benjamin se refere “[...] por mais 

familiar que seja seu nome, o narrador não está de fato presente entre nós, em sua 

atualidade viva. Ele é algo distante [...]”.18 Ao conduzir o princípio desta problemática 

Benjamin propõe ao entendimento ativo, ao que se encontra materializado nos 

modos de percepção que extraem de uma experiência um sensorium específico. No 

decorrer de seu texto, Benjamin enuncia um paradoxo e dele extrai uma afirmação: 

descrever o narrador, ele diz, “[...] não significa trazê-lo mais perto de nós, e sim, 

pelo contrário, aumentar a distância que nos separa dele. Vistos de uma certa 

distância, os traços grandes e simples que caracterizam o narrador, se destacam 

nele”.19 E sob este ângulo, formula a sentença de que “uma experiência quase 

cotidiana nos impõe a exigência dessa distância e desse ângulo de observação”.20 

Esta fórmula solicita, acreditamos, a capacidade de revigorar uma “experiência 

cotidiana”, de reter sua essência para a expandir em novas formas de partilhas de 

mundo. 

Walter Benjamin afirmava então que a arte de narrar definhava, o que implicava 

parte do desenvolvimento de forças seculares produtivas e “nada seria mais tolo que 

ver nele um “sintoma de decadência” ou uma característica “moderna”.” 21  A 

narrativa, independente da técnica industrial e sem ser explicativa, se mantém livre 

para interpretação e solicita o olhar atento. Sua força se encontra na arte de ser 

contada novamente, daí quando não é revigorada pode se perder. Se não há 

alguém que a entrelace, a história desaparece. E, passar adiante uma experiência 

requer do sujeito disposição para fazer [re]viver a vibração que ela abarca. Não há 

uma fórmula para o processo de narrar histórias e, nas palavras de Benjamin, a 

narrativa “não está interessada em transmitir o puro em si” da coisa narrada como 

uma informação ou um relatório”, ela “mergulha a coisa na vida do narrador para em 

seguida retirá-la dele”.22 

Na experiência radiofônica de A guerra dos mundos, na adaptação do romance à 
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peça, o roteirista simplificou a história ao máximo para a dramatização ir ao ar, 

incluindo o rádio como meio de transmissão - incorporando todo o seu cenário, com 

aparato e recursos próprios da época -, o uso de técnicas jornalísticas e a 

ambientação sonora, bem como os ouvintes. Com sutil inversão, traz os 

personagens-leitores da história (no jornal) para uma interação direta com o meio 

(no caso, o rádio), traça, assim, a “atualização dos personagens-leitores de jornal, 

passivos; agora, os personagens falam pelo rádio. E, mais do que falar entre si, 

falam diretamente aos ouvintes”.23 Welles substitui o jornal pelo rádio, adequando a 

narração a uma tecnologia do momento e, ao dissolver a marcação temporal de 

abertura radiofônica com a emissão das notícias, talvez tenha alcançado o mesmo 

efeito da gazeta na literatura de Wells. Em um primeiro momento a apresentação da 

peça associa-se à emissão de notícias. E, apesar de inserida no seu enredo, sua 

interpretação se aproximava da emissão de notícias da época, “dificultando a 

percepção da linha divisória entre realidade e ficção”.24 Para a fusão de contextos, 

Orson Welles “[...] atualizou o presente da narrativa, transferindo ‘o olhar invejoso e 

sem simpatia dos marcianos’, originalmente postado na vida inglesa do fim do 

século, para o contexto americano em 1938”.25  

Em Elemento Desaparecendo/ Elemento Desaparecido (2002), Meireles se apropria 

de um contexto vivenciado, por ele próprio, e o transforma em elemento constituinte 

de uma instalação artística. Quando buscamos a distinção entre a experiência do 

artista e a obra materializada, observamos: no primeiro caso, os preços dos picolés 

diferem e o sabor varia, enquanto no segundo, a diferenciação está na embalagem e 

no formato do produto, sem alteração de preço e de sabor. Dentre os aspectos de 

semelhança e singularidade, permanecem o picolé de água e a oferta de três 

produtos, que funcionam como jogo de sedução para uma escolha aparente. Aquela 

experiência vivida no interior da cidade de Goiás (provocada pela oferta dos três 

tipos de picolés – água, fruta e leite) é reativada, ela vai engendrar a instalação da 

fabrica de picolé que oferece uma marca singular disponibilizada em três formatos 

diferenciados mas com um mesmo “sabor”: água. No criar convergências entre os 

espaços da arte e da política, é enunciado um discurso crítico que pode inferir na 

sensibilidade do público versus a crescente exiguidade da água, o “elemento 
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desaparecendo”. A partir de uma série de carrinhos que vendem os picolés de água 

e que circulam tanto pelas vias públicas da cidade quanto pelo circuito da arte é 

produzido um jogo perceptivo que faz a perfeita mediação da especulação de 

mercadoria e do eixo político. Ainda, a constituição e o fechamento da fábrica 

combinados com a desmaterialização do seu produto, “elemento desaparecido”, 

longe de interromper a problemática simbólica construída, só faz ampliar o processo 

de diálogo fluido entre a intensa fragilidade do elemento vital - água - e os paradoxos 

sutis de conceber e de habitar o mundo. 

Sabemos que o processo do trabalho de Cildo Meireles traça interações e 

repotencializa experiências vividas ou narradas. Inevitavelmente, este processo 

exige diversas articulações e, ao enfatizar na construção do conceito “sua elegância 

formal” aporta um valor de importância relativa à “manifestação física” do trabalho. É 

o artista que diz: 

Quando falo de aspectos formais, falo sobretudo de uma ideia. Com 
isso me refiro não apenas à materialização do trabalho, mas à 
formalização do próprio conceito. Busco elegância formal até mais no 
conceito do trabalho do que em sua manifestação física.26 

Isto aponta para uma sutil determinação moderna da relatividade, ou seja, a arte 

com a supremacia de inserir o enigma, provocar a operação do descontínuo, 

quebrar qualquer questão cômoda, para afirmar o deslocamento que otimiza a 

potência do olhar. Muito mais do que oferecer dado contorno à obra é poder 

proporcionar certa dinâmica de repotencialização poética, de pertencimento do 

mundo. Como afirma o artista, seu trabalho traz um confronto com o incessante 

pensar que transgride códigos, problematiza a ideia. É nessa perspectiva que tanto 

em Cildo Meireles quanto em Orson Welles, a narrativa se movimenta naquele eixo 

proclamado por Benjamin, no qual “o narrador retira da experiência o que ele conta: 

sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à 

experiência dos seus ouvintes”.27 Por isso mesmo, é o movimento de coisas tão 

diversas que vai organizar a “biografia da obra”, e essa partilha é sua constituição 

estética, o que a identifica. 
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