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Élon Brasil nasceu em 1957, no Rio de 
Janeiro. Filho do artista autodidata Milton 

Brasil, desde os seis anos, iniciou sua 
produção a lápis e, depois, com pastel 

oleoso. Classifica sua obra que a crítica 
chama de figurativa e abstrata como 

expressionista e realista já que se expressa 
através de imagens idealizadas, mas 

fortemente reais dos homens, mulheres e 
crianças, índios, negros e caboclos, 

representantes da miscigenação das raças 
que compõem o brasileiro, ele próprio um 

“HOMO BRASILIS”, filho de mãe negra neta 
de índio, e pai mistura de português e 

italiano. Essas raízes influenciam 
significativamente sua obra. 

As experiências vividas entre os índios e 
seus rituais e, posteriormente na Bahia e na 
África, terras dos Orixás, facilitam a criação 

de tipos humanos de cada uma dessas 
culturas, seus símbolos, mitos e arquétipos. 
Sua visão introspectiva, profunda, marca de 

intensa emoção essas formas que trabalha 
em diversas texturas e nas cores terra que 

vão do ocre em todas as suas nuances ao 
marrom, tons criados inclusive pelo próprio 

artista com produtos orgânicos que se 
jogam em telas originalíssimas. Além de 

muitas exibições pelo Brasil, a França, 
Alemanha, Suíça, Canadá, Estados Unidos e, 
recentemente a Inglaterra reverenciam essa 
manifestação artística singular que chega a 

Porto Alegre e ao MARGS com todo o 
fascínio de sua exuberante beleza.

Homo Brasilis
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Seis anos e a visão do mar, Niterói, contatos 

com outros artistas encantados com o 

arrastão, pescadores na sua faina diária, a 

linha do horizonte, apenas o mar. Esse foi o 

começo de tudo.
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Homo Brasilis
Pinturas e desenhos de Élon Brasil 
19 de abril a 22 de maio de 2005

Viajando e aventurando-se pelo Brasil, 
curioso para conhecer cidades e 

culturas diferentes, o fascínio pelos 
índios, suas canções, seus rituais 

mágicos, a ancestralidade soou mais 
forte em suas veias e ele encontrou o 

tema "ETNIAS”.Toda a pintura 
inspirada nesse tema fundamenta-se 
em experiências reais. “Convivi com 

eles, saí para caçar junto, 
experimentei carne de macaco...

Viver entre os índios do Xingu é 
fantástica experiência de vida”..

Abertura: 19 de abril de 2005 
das 19h às 21h30

Exposição: de 20 de abril a 22 de maio de 2005 
das 10h às 19h
(de terças-feiras a domingos)
Sala Oscar Boeira - 2o andar

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli
Praca da Alfândega s/n° Centro Porto Alegre RS

Fone/Fax: (51) 32 27 23 11CEP 90010 - 150 Tons predominantes, os terra, todas as 
nuances do ocre aos que se 

aproximam do betume, produto 
orgânico, natural, que serve de base 
para os demais que vão clareando, 

mas sempre dentro da cor da terra... 
Impossível jogar com outros tons 

quando se trabalha tipos humanos 
dessa mesma cor. Quebra esse 
degradê o vermelho intenso do 

urucum, as cores vivas usadas pelos 
índios em seu rituais.



Homenagem à Claudia Andujar
150 cm x 150 cm

Homem branco vem-aí 
150 cm x 150 cm

TIPOS HUMANOS
Olhar nostálgico, a beleza Yanomami foi fotografada 
por Cláudia Andujar, suíça criada no Brasil e mereceu 
a inferprefação magistral e autêntica de Élon Brasil.

TIPOS HUMANOS
Difícil conquistar a confiança. Quem é esse que vem e 
devassa nossa oca... nossos costumes... nossa terra?...



Maternidade Kalapálo
150 cm x 150 cm

Crianças da Selva 
150 cm x 150 cm

TIPOS HUMANOS
Mulheres, ternura, carinho. Nos braços, o seu mundo.

TIPOS HUMANOS
Beleza, dignidade incontestável, olhar de esperança... 

Que lhes reserva o futuro?



Meninas Kalapálo 
150 cm x 150 cm

Meninas,
simplicidade,

ingenuidade...
Ciranda na oca, na aldeia...

Doces formas femininas trocando segredos...

TIPOS HUMANOS 
Crianças.
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Reflexão de Yarinã 
150 cm x 150 cm

Toloigue e o Mascote 
150 cm x 150 cm

TIPOS HUMANOS 
Toloigue cor da terra 
Beleza adolescente... 

Sorriso leve, enigmático 
Com que sonha?...

TIPOS HUMANOS
Muitas cores mágicas que falam para contar as reflexões de Yarinã



Mayuta, o pagé e o Kuarup de Davi
200 cm x 200 cm

Ugolino no Xingú 
150 cm x 150 cm

RITUAIS
Kuarup, homenagem aos que se foram, mas 

foram para uma nova ou outra dimensão, que 
morte, para certos índios, não é o fim, mas o 

começo.

Entrelaçar de figuras humanas - Ugolino e seus 
filhos - trágicas em seu destino, transferindo seu 

drama nas formas e cores ao Xingu.



Ritual para Chuva 
150 cm x 150 cm

Ritual Yauricumã 
150 cm x 150 cm

RITUAIS
Na leveza do azul, o ritual chamando a chuva.

RITUAIS
Ritual só para mulheres, um brado de liberdade 
onde tudo se permite - o riso, o canto, a dança, 

os corpos pintados, até a traição sem deixar 
ressentimento.
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