


Etnias Imagens idealizadas de índios fortes, guerreiros, mas também homens-pássaro, alma de 
pássaros das matas do Xingu; mulheres pensativas de olhar distante, crianças, muitas crianças 
e adolescentes tímidas, alegres, inocentes, curiosas - quem são os que vêm oferecendo 
presentes e promessas? - Rituais de vida e de morte, de entrada para os jovens que devem 
provar coragem, para serem considerados iniciados; rituais somente para mulheres que 
acontecem de dia e atravessam a madrugada. Fica o olhar perdido de entrega aos ancestrais e a 
espera de surpresas. Tudo secreto, somente para elas. Esse o tema do "HOMO BRASILIS", Élon 
Brasil, nascido em 1957, em Niterói, Rio de Janeiro, fruto da miscigenação das três raças - mãe 
negra, neta de índio; pai, mistura de português e italiano. Uma obra expressionista que nos 
mostra um índio força, espiritualidade, ancestralidade e essência. Uma técnica que mistura 
recorte de tecidos e resinas nas cores terra, marcadas pelo vermelho forte - os tons indígenas, 
todas as nuances do ocre ao marrom, criadas inclusive pelo próprio artista, com produtos 
orgânicos que são jogados em telas originalíssimas. Esta é realmente uma mostra imperdível 
que chega a Porto Alegre, ao MARGS, depois de ser consagrada internacionalmente, "Arte que 
tem o poder de transformar".
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A Secretaria de Estado da Cultura e o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli convidam para a abertura 
da exposição de Élon Brasil

ELON BRASIL
ETNIAS

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
Endereço: Praça da Alfandega s/n° - Porto Alegre - RS - 
CEP: 90010-150 Fone: 3227-2311/3227-2012/3286-2597 
/ 3286-2478 Fax: 3221-2646 
e-mail: museu.margs@terra.com.br 
site MARGS: www.margs.com.br

ETNIAS Élon Brasil
Abertura Terça-feira, 19 de abril de 2005 das 19 às 21 hs. Local: Sala Oscar Boeira - MARGS 
Período de visitação: 15 de abril a 22 de maio de 2005. Encontro do artista com o público dia 
20 de abril de 2005 às 18h, no auditório do MARGS
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