
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONSELHO DE DKSENVIMENTO CULTURAL DO KST/DC DO RIO GRANDE 

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
DO SUL

Prx=> ^ €L A \J R A 1AJO %

Q> 1 i Cl e>c w

Frouoçao :

cj /Uefcí a ;£Local :

lí2 de peças :

«•

OS7 °6/ a >V 0<*/Período t

Observações :

»

;

*
.

*

”7



SiriiMM

tj ornai:

°L i >£,.
í 1 -Az£~r£...

M Mtfs .
(/.., ............ T--.7B3V,"

Data•___ /
?

; <» * ...... f. •

■■
■- r

' ' i+tà |fó
U • » 'II .n .V :,.U I l j. .;n«f {

SEGUNDOTIMOTHY LEARY E 
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ZERO HORA - TERÇA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 1996

Um maldito expõe no Margs
O gaúcho Waldeny Elias apresenta a partir de hoje sua série mais recente de pinturas

EDUARDO VERAS DULCE HEIFER/ZH

Mulheres são um dos temas 
favoritos de Elias e dominam 
a série As Amorosas. Ali, apa
recem prostitutas e antigas na
moradas, com destaque para 
Helena de Hamburgo, que foi 
amante do pintor por mais de 
30 anos. Em algumas telas, 
um auto-retrato se insinua pe
los cantos. “Sou um sátiro, um 
velho lascivo”, ele debocha.

Todos os trabalhos têm aspi
rações eróticas, reproduzindo 
lírios ou folhas de seringueira 
como se fossem órgãos se
xuais masculinos e femininos. 
Na composição, estes elemen
tos são pintados com detalhis- 
ino e nuances de cor. As figu
ras principais seguem a linha 
mais livre e carregada do ex- 
pressionismo.

“E possível ver, em Elias, o 
poder e a intensidade simbóli
ca, capazes de catalisar e de 
sintetizar as idéias e os ideais 
de sua geração”, afirma Mari- 
lena Pieta no livro A Moder
nidade da Pintura no Rio 
Grande do Sul, lançado no 
ano passado. No ensaio O 
Tempo sem Vento, ela destaca 
o papel do pintor na contesta
ção da arte acadêmica e na 
consagração dé um novo pro
jeto no Estado, a partir dos 
anos 50. “Seus passos”, escre
ve, “são os passos para o en
contro do sentido da moderni
dade na região cultural, bem 
como a constatação das suas 
diferenças.”

O próprio Elias diz que sua 
carreira de pintor foi pontuada 
por obstáculos. “Estou aqui de 
teimoso”, orgulha-se. Ele 
acredita que, se tivesse segui
do a carreira do pai, estaria ri
co. O imigrante libanês Wady 
Elias era proprietário de uma 
loja de armarinhos, na esquina 
das ruas Marechal Floriano e 
Riachuelo, onde se compra
vam roupas baratas e artigos 
de linhagem. Waldeny chegou 
a trabalhar como balconista 
por alguns anos e se divertia 
rabiscando caricaturas dos fre
gueses. Quando finalmente 
anunciou aos pais o seu desejo 
de ser pintor, a mãe, Adélia, 
jogou as cartas e fez a profe
cia. “Você deve comprar ter
ras”, previu. “Com pintura, 
não vai ter futuro algum.”

m pintor que já foi 
chamado de profeta da 
modernidade e hoje se 

esconde “no limbo, em Guaí
ba”. tem sua produção mais re
cente em exposição a partir 
desta terça-feira na galeria 1 do 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Margs). Waldeny Elias, 
65 anos, apresenta 16 pinturas 
da série As Amorosas, em tinta 
acrílica sobre tela e eucatex.

Saudado pela pesquisadora 
Marilena Pieta como “a mais 
completa e representativa pre
sença no campo cultural do 
Rio Grande do Sul entre 1958 
e 1970”, Elias é uma espécie 
de maldito na seara gaúcha das 
artes plásticas. No final dos 
anos 50, ele fez parte do grupo 
Bode Preto, em uma mistura 
de vanguarda e irreverência. 
“Cheguei a desfilar pela Rua 
da Praia só de cueca samba- 
canção, cartola e bengala”, re
corda. Estudou no antigo Insti
tuto de Belas Artes de Porto 
Alegre e na escola de Artistas 
Independentes de Buenos Ai
res. Foi aluno de Ado Malagoli 
e Aldo Locatelli. Fez o retrato 
de operários das minas de São 
Jerônimo e de senhoras da alta 
sociedade. Dirigiu uma galeria 
comercial nos anos 80 e hoje 
se diz fora do circuito.

Elias está morando nos fun
dos da casa de amigos, em 
Guaíba, utilizando a própria 
parede como cavalete e des
cansando tintas e pincéis sobre 
um caixotinho de madeira. 
Não pinta mais por falta de 
material. “Tive que vender tu
do”, conta. “O câncer roeu a 
minha vida.” O pintor se des
fez do apartamento e do ateliê 
que mantinha em Porto Alegre 
para pagar o tratamento da 
mulher, morta em fevereiro do 
ano passado. Em mais de 60 
telas, ele pintou a lenta agonia 
de Maria Rute. “Depois de um 
tempo, destruí tudo.”

O artista planeja voltar para 
a Capital antes do final do ano 
e já imagina uma série de 
grandes telas em tinta acrílica: 
personagens femininas de cor
po inteiro, imóveis, congela
das, semelhantes às figuras 
dos antigos murais do Egito.

U

Eni Guaíba, no seu “limbo”, Waldeny Elias faz a parede de cavalete e descansa os pincéis num caixote

O QUE: As Amorosas, exposição de pinturas de Waldeny

QUANDO: de hoje a 30 de junho, de terças a domingos, das 
lOh às 17h. Abertura, hoje às 17.
ONDE: na galeria l do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfândega, s/n°).
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EXPOSIÇÃO
CASULOS — Cerâmicas de Ely Tocchet- 
to, na Galeria de Arte Professor Klinger 
Filho do Dmae (24 de Outubro, 200). 
WALDENY ELIAS — Pinturas na Galeria 
I do Museu de Artes do Rio Grande do Sul 
(P® da Alfândega, s/n°), até 30 de junho. 
BAHIA — Fotos de Marcei Gautherot re
tratam o Estado nordestino, no Gasôme- 
tro (João Goulart, 551). Até 7 de julho. 
CERÂMICA — Trabalhos de Aglaé Ma
chado de Oliveira, no Espaço Cultural Ba- 
nespa (Sete de Setembro, 1136).
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Porto Alegre. Ns 25, Ano 64. Segunda-feira ls de julho de 1996.

O que aconteceu a Waldeny Elias?
Tania Barreiro As flores que nao sao flores, os frutos 

que não são frutos, o pintor auto- 
retratado como um sátiro, fazem da 
série As Amorosas um trabalhoL egítimo representante do 

belo-terrível nas artes 
plásticas gaúchas, Wal- 

deny Elias continua carregan
do sua fama de maldito. A aura 
surgiu com a atuação no Gru
po Bode Preto, criado por 
grupo de artistas plásticos 
1958 com uma proposta pii 
rica de vanguarda, para at 
ao lado do Grupo Quixote, 
poesia. Considerado um dos 
primeiros nas décadas de 60 e 
70, Elias caiu depois em desa
grado. Que aconteceu a Wal
deny Elias? Alguns entendem 
que o artista - inicialmente um 
inovador - começou a repetir- 
se. Outros não mais suportam 
o seu trabalho, considerando- 
o transgressor às normas 
rais. Por isto ou por aquilo, o 
fato é que o artista caiu 
desprestígio e seus trabalhos 
sumiram dos espaços de arte 
particulares, embora não se 
discuta o mérito de sua arte.

Fugindo completamente ao 
modelo ortodoxo, Elias retra- , Ã 
ta temas terríveis, verdadeiros 1
desafios do inconsciente. É o 
caso da via-crucis da própria 
mulher, recentemente falecida, 
que ele retratou em vários es
tágios da doença terminal. O 
resultado deve ter sido de tal 
modo doloroso, que o próprio 
artista destruiu as telas. E 
lançou-se então à criação da 
série As Amorosas, que acaba 
de ser exposta na Galeria I do 
MARGS.

nao
apenas erótico, mas lascivo.
Elias acaba realizar exposição 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
reafirmando-se como artista que 
faz concessões ã moralidade burguesa

no

nao

mo-

em

As Amorosas
É&

SSKA2K I SSssf*Sf” ”“ír r *■» • -«—•que não existe nas telas de W. res que se misturam ao hn- A« fiAroo n!1A - - n precisaram ser removidos. Um bem Berta, da Ufrgs e da Pre-
Elias. A série compõe-se de mem-artista nos auto retra ns fruto* m ^ae-na°saf° flores> saldo melancólico para a expo- feitura Municipal de Porto Ale-
cerca de 20 trabalhos em acrí- tos ’ ‘ ‘ f S’ ° slÇao de um d°s “ais talento- gre. Em 1969, W. Elias con-
licoe óleo sobre tela, retratan- Os tons de vermelhos e ro- Stirn U“ f°? ftlstas gaúchos da atua- quista o Grande Prêmio de
do especialmente mulheres, xos predominam nas composi- rosas um trabalho não apenas " * p1“tura’ n0 11 Sala0 Cidade de
Mulheres que nos reportam a ções, que têm singulares ele- erótico mas lascivo Como tal *• forto Alegre e’ em 1974> rece'
uma fração de poema do Quin- mentos de fundo. E o caso dos escandalizou escolares e pro- RetrOSpeCtlVa be o prêmio de Pintura Aldo
tana, que diz Como a mun- carneirinhos, bandeirinhas fessores que visitaram a expo- dO Artista Locatelh no 2 Salao de Artes
dana^que pinta o seu rosto de brancas, barquinhos à vela e sição, movidos por obMvos di- V\suais da UfrgS- Em 1971' 0
ídolo ... Em pinceladas largas, florinhas de laranieira Até pQ/,Q„Lr J j°u artista representa o Rio Gran-
o artista retrata mulheres que mesmo as ruínas de São Mi tíimhém j 1Z0U,a u tos Waldeny Elias, é bom que de do Sul no Panorama da Pin- 
não cabem na sala de visitas se relembre, 6 personalidade tura Brasileira, promovido
de qualquer executivo. Mulhe- fundo de uma das telas Outra W.Elias transitaram3 ^ artls.tlca rec°nhecida nacional- pelo Museu de Arte Moderna

flores. Mulheres que se mis- dinhos. Por exemplo: Ele. Ela como se fosse pouco" gotóras d198P8.efeÍtUra ^


