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A abstração de Kandinski, suas 
teorias, foram a 1 ‘Pole Position ’’ 
do comodismo e omissão. 
Inaugurando uma perfeita 
alternativa à futura alienação ao 
conteúdo. Descoberta a fórmula 
servil do ‘ ‘NADA DIZER. ’,’ foram 
se impondo, no bananão, os 
mandamentos de uma arte 
obediente ao marketing 
multinacional.
Institucionalizaram-se conceitos 
sectários e regrinhas acadêmicas do 
preconceito modernoso. 
Difundidas nas casas de comércio
de arte, pelo mundo oficial 
cultura,\ pelas escolas de arte e na 
mente oportunista dos críticos 
comprometidos.

Nesta inquisição ideológica,, os 
artistas desertores do batalhão 
submisso\ foram acusados de 

:os’,’ anedóticos,

da

serem “ó, 
regionalistas, nativistas, 
panfletários, acadêmicos, etc., 
etc.. Crucificaram o grande 
Portinan, a Siqueiros e aos 
muralistas mexicanos da



revolução. Estabeleceu-se um 
manual do esteta moderno a ser 
lambido ou defendido 
sonâmbulos acomodou 
indiferentes aos cínicos 
acontecimentos da espoliação 
social contemporânea. Receita ou 
travesseiro de espuma pré- 
fabricado sob medida para o 
repouso destas consciências 
domesticadas. A temática, a 
figuração, o título da obra, 
passaram a ser censurados ou 
descartados, 1 ‘expontaneamente ", 
pela “artepura".

— Não poderíam, ao menos, 
tentarem um certo equilíbrio 
entre forma-conteúdo?

Mas, pra muitos, o 
CONTEÚDO deve apenas se 
exteriorvzar como angústia pessoal 
ou noutro escafandrismo 
intimista. Quem sabe, 
camuflando frescuras ou bichismo 
em potencial?...

Recorro a este preâmbulo afim 
de melhor situar a apreciação do 
trabalho atual do escultor Gustavo

Nakle. Abreviando, não me 
deterei em considerações vivenciais 
do artista, apesar de ter também 
acompanhado suas atividades no 
Brasil. Artista de indiscutível

mensagem na propaganda. 
Incorporação de palavras e texto. 
Não ele como ufanista profissional 
da propaganda comercial, p 
sabe repudiar a “condição-
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talento. Confinado em bandeiras 
agressivas, defensor de verdades

anônima " do empregado artista 
na agência. Reflete, todavia, a 
técnica ' DO DIZER1 ’ tão 
esgnmadapelo publicitário. Sua 
mensagem, nos textos, colagens, 
acessórios, complementam a 
modelagem, deixando-a mais 
nítida nos propósitos de cáustica 
linguagem.

Amigas, suas banhistas de 
Alvorada não são as banhistas de 
Torres! Lã na Alvorada não 
acontece temporadas. Estão 
encarceradas nas condições 
meteorológicas que submergem 
canelas do distrito em seus 
aguaceiros. Notícia incolunâvel. 
Casa alagada, amigos, não 
Veneza...

A forma de suas esculturas 
(modelada sem preconceitos da 
moda), em terracota, pintada, 
patinada, colagens, acessórios e 
tecidos, nunca se exilando no véu 
subjetivo. Grotesca, às vezes com 
força caricatural, expressionista,

covardemente camufladas pela 
maioria. As vezes até se 
enredando num processo 
contraditório natural. Entretanto, 
aprimorando parcelas de suas 
dúvidas cabíveis nos anos de 
formação. Na amargura 
econômica de seus projetos
impossíveis. Afogado na avalanche 
de idéias ou sonhos artísticos
bastante utópicos em sua 
monumentalidade. Chega hoje a 
mais calmo resultado de controle 
emocional. A colheita positiva 
deste estagio atesta a sedimentação 
dos valores pessoais recuperados e 
temperados pelo tempo.

Avesso sou às classificações ou 
rotulagens de tendências. Mas, 
julgo que seu trabalho reflete
agora certa experiência

agressiva e ajustada à motivação 
dos seus grupos ou pares. Num
sarcasmo a Eellini, deEasolini, do 
Mel Bruks, que agradam Gustavo. 
Também me entusiasmam.

Sua mostra não se compõe de 
peças repetitivas do habitual 
modismo. Nuncaje enquadram 
nas obras do “NÃO DIZER". 
Oponentes ao insôsso perfilado 
nas galerias da estética 
condicionada. Cospe, faz rir, com 
humor cáustico, deflorando a 
realidade recriada. Inventiva, de 
vigor formal mordaz, desnudando 
uma beleza plástica verídica do 
dia a dia da comédia humana.

Danúbio GonçalvesE a escultura cerâmica de caráter alegórico, 
fantasioso e surreal do Gustavo Nakle é espantosa. 
Praticamente desconhecido no país, silencioso 
inventor de narrativas, Gustavo tem uma 
originalidade que o situa, de maneira imediata entre 
os bons ceramistas nacionais.

Jacob Klintowitz
do livro artistas da cerâmica Brasileira.




