


A Secretaria de Estado da Cultura 
e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 

convidam para a abertura da exposição

Vivências da Natureza 

Yeddo Titze

Dia 3 de junho de 2004, das 19 às 21 h 
Visitação de 4 a 27 de junho . terças a domingos, das 10 às 19h

Vivências da Natureza

Quando acordo pela manhã, abro minha janela e através de uma leve cortina vejo o 
meu jardim imaginário. Ele está bem próximo de mim, oferecendo-me suas folhas e 
flores, que pelo visto tentam dialogar comigo, transmitindo-me uma mensagem.
Não é fácil, pois o que elas tem a dizer, é passarem-me um segredo. Fico atento e a 
espreita para ver se consigo captar o mesmo.
Creio mesmo que é apenas a transmissão da forma e da cor, e isto o fazem para 
impulsionar minha vida na procura de uma maneira de expressão, cada vez mais 
próxima de suas oferendas.
É um campo imenso florido desde as mais aparentes até as mais distantes, que quase 
se perdem no olhar do horizonte, porém com aquele encanto que somente elas tem. 
A minha trajetória por esses caminhos, é uma busca incessante que desdobra-se com 
o que vejo e imagino, é como um jogo, ou ganho quando consigo captar algo, ou 
perco quando elas superam tudo o que minha imaginação conseguiu alcançar.
Hino à vida, que me proporciona a inspiração junto a natureza e nada me exige, 
acrescentando-me porém o encanto de mais um dia de minha vida.
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Yeddo Titze, março/2004
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RealizaçãoVisitação: Terça a Domingo, das 10h às 19h
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