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Xilogravura de Ellwanger*

Nelson Ellwanger, aos 26 anos, é gravador e professor da 
Universidade Federal de Santa Maria, com apreciável currículo 
artístico, sendo detentor de uma dúzia de prêmios e já tendo 
participado de quinze mostras coletivas, afora três individuais.

Já o apreoiamos, em 72, em exposição pessoal, no Atelier 
Livre da Prefeitura e ei-lo, agora, no Museu de Arte do RjGS 
com outra.

É uma panorâmica de trinta e quatro labores de proporções, 
tendo dois trípticos e vários de unidade dupla, aqueles justapos
tos e estes superpostos.

Carlos Scarinci, professor da UFSM, é o critico oficial do 
movimento do plasticismo santa-mariense e aqui faz a exegese 
do labor de Ellwanger.

O grafismo de Nelson Ellwanger é através de um sensível 
xilogravurismo, de composição ampla, sintética e abstrata, ten
do um bom corte e contraponto entre o preto e o branco e a cor, 
nessa primando no azul e suas tonalizações, o mesmo acontecen
do com o verde, já no vermelho tendo ainda problemas, aqui e 
ali já em experiências que mostram melhores possibilidades.

O caligraíismo geométrico curvilíneo ou não é de boa con
jugação e a captação do espaço na superfície de sua redução
mostra bons planos.

É de artesanato limpo, élan gravurístico de inspiração bem 
sucedida, com inúmeros labores repassados de uma animação 
temperaaa, com obras em que a técnica e a estética são dosa
das por um labor apreciável.

A presente mostra no MtARGhS e pela SEC promovida conta 
com os auspicios do Centro de Artes da UFSM e Centro Franco- 
Brasileiro.

Até a efeméride de São Pedro, padroeiro do’Rio Grande do 
Sul, estará a mesma aberta.
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PROMOÇÃO : DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS DA SSC, 

ATRAVEZ DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO/
SUL
CENTRO DE ARTES DA UFSK 

CENTBO PRATICO BRASILEIRO

LOCAL : MTJSEÜ DE ARTE DO EIO GRANDE DO SUL 

.ALTOS DO TEATRO SÃO PEDRO

PERÍODO DA EXPOSIÇÃO : 15 a 28 de junho de 1973 

N&ERO DE OBRAS t 3k 

TOTAL GERAL DE VISITANTES : 5kS pessoas 

CIDADE DE POSTO ALEGRE : 505 pessoas

INTERIOR DO E3TAD0: 35 pessoas

(Sta* Maria, Alegrete, Sao Luiz Gonzaga 

Caxias do Sul, Taq.uari, Pelotas, Viamão 

e Canoas),

>

OUTROS ESTADOS : 6 pessoas

(Sao Paulo, Bahia a Recife)
OUTROS PAÍSES: 2 pessoas

(Argentina)
NUMERO DE ARTISTAS ;iiT.TE COMPARECERAM : 2o

NUMERO DE OBRAS ADQUIRIDAS POR COLECIONADORES : 8

Nesta oportunidade, o artista doou una da suas obras 

para o ACERVO do MT SEU br ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ♦
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