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A poética de Roseli Deon
A arte de Roseli Deon tem desde o primeiro olhar um forte impacto emocional. A artista consegue dar uma forma 

plástica ao seu pensamento e emoção através de uma pintura abstrata de cores fortes e vida pujante. Para ela o 
mundo é energético e nos seus quadros, faz uma reinvenção da realidade. Tudo é re-conceituado, ou seria, se a 
palavra existisse. Quando mistura cores e define formas, Roseli Deon está colocando uma coisa emocional, instintiva, 

que de uma maneira misteriosa, talvez inexplicável, corrobora o que diz sua racionalidade. Emoção e razão na 
verdade, sem nem prestarem muita atenção uma a outra, convivem harmoniosamente, sem dominação. 0 abstrato 
de Roseli retrata fatos concretos.

mas

Quando trabalha com as tintas, Roseli quer mais expressar os seus sentimentos do que simplesmente ilustrá-los. 
Há uma colocação proposital e planejada no aparente caos, um objetivo definido e claro no ilusório acaso. Como se dá 
o fenômeno desse planejamento? Certamente trata-se daquela forma complexa de raciocínio que forma o instinto, 
que materializa o sexto sentido feminino. Essa racionalidade de difícil interpretação existe de fato e ganha, em Roseli, 
a força e o sabor que a arte pode nos emprestar.

Roseli Deon é uma poetisa. Não com as palavras, mas com as cores, formas e texturas e expressa assim a sua alma 
irrequieta, colocando nas telas as suas emoções e interpretação do mundo, porque a arte abstrata é também 
maneira de interpretar o mundo, para além da reprodução figurativa e para além das limitações impostas pela 
realidade. Um quadro pode ser simplesmente um registro do devaneio do autor. Pode ser a afirmação de uma idéia. 
Pode ser uma interpretação de um fato concreto. E é preciso talento para se fazer isso.

Há um outro aspecto que desejo ressaltar e deixar bem estabelecido. 
Roseli tem a postura de extremo zelo por aquilo que faz. Ela não participa 
simplesmente de uma exposição, colocando quadros a mostra. Ela participa 
com o extremado senso de responsabilidade, com o compromisso integral de 
apresentar o melhor de si como artista e o total envolvimento como pessoa. 
Ao escolher um quadro de Roseli Deon para sua casa você não está levando 
unicamente uma tela. Está levando a artista como um todo, a sua 
determinação de mostrar um sentimento e um conceito, uma idéia e uma 
emoção. Esse o diferencial que da vida e força e transforma uma tela em 
objeto dinâmico e poderoso em um ambiente.
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Ronaldo Carneiro Leão 
www.cyberartes.com.br
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Compromisso e engajamento
A pintura de Roseli Deon que vem sendo admirada em várias geografias, no Brasil, na 

América Latina e na Europa, tem algo de perturbador. As cores e as formas se agenciam 
engendrando o que se poderia chamar de dissonância harmoniosa. Combinações 
imprevisíveis e muitas vezes dissonantes são de grande impacto visual. Talvez seja a 
ousadia das cores, sempre vibrantes, que contribuam de modo decisivo para 
impacto que leva leigos e especialistas a se emocionarem com o trabalho apresentado.

A cada mostra, a artista se renova, solicitando seu público a interagir com as emoções 
que guiaram a agilidade do pincel. A presente mostra traz uma inovação: a indignação e a 
crítica velada da artista contra o desmatamento e a substituição da preciosa flora da zona 
sul de Porto Alegre, onde vive, por pedra, cimento, concreto. Seres vivos substituídos por 
um amontoado de tijolos que ocupam quase toda a tela, excluindo praticamente o verde 
que passa a ocupar posição marginal, reduzindo-se a uma pálida moldura.

Guiada sempre por uma grande sensibilidade e deixando aflorar os demônios que a habitam, Roseli, compartilha com o 
publico o impacto que lhe causou ver o belo morro de Teresópolis, que ela se acostumara ver verdejante em suas 
caminhadas matinais, tomado por construções que ferem a vista e magoam o coração. 0 conjunto dos doze quadros 
desvelam, para alem da preocupação ecológica da artista, a frustração com o crescimento desordenado senão caótico da 
cidade. Pensa nos netos e no legado que nossa geração deixará às próximas.

Não foi sem sofrimento que Roseli elidiu o verde de suas telas, cor que em outras coleções se fazia sempre presente. Em 
seus^ epoimentos, ela revela que pintar é um prazer mas também é dor, esforço e luta com os materiais para exprimir com 
e egancia veemencia e arte, o mundo interior que a habita. Aqui a arte se torna compromisso e engajamento, aliando-se à 
corrente dos que lutam em prol da tomada de consciência da comunidade no sentido de preservação da natureza.

A pintura de Roseli Deon é abstrata, tendendo ao

esse
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. „. , expressiomsmo, não procurando, portanto, representar
explicitamente a realidade objetiva, mas destacar as emoções. Assim, a figura é deformada para ressaltar o sentimento e a
dor, buscando recriar o mundo ao invés de apenas captá-lo ou moldá-lo. Esta é a razão das cores vibrantes fundidas ou 
separadas.

Com dicção e identidade próprias, a artista expressa seu imaginário e sua preocupação com o mundo contemporâneo
em telas de grande impacto, através das quais libera sua energia, produzindo efeitos de beleza e estranhamento tarefa 
primordial da arte.

Zilá Bernd
Professora da UFRGS e pesquisadora do CNPQ 
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Um breve interregno

Sabemos que o mundo apresenta-se muito sombrio, 
dramático mesmo. Do modo como tudo se apresenta (e 
transcorre), parece que caminhamos para a desesperança 
total. A realidade teima em mostrar-se sem saída. É cruel, 
doloroso constatar-se isso. Não há a menor possibilidade de 
refúgio, de descanso.

Em quatro palavras e numa só frase cabe a pergunta:
-Onde estaria a paz?

Parte dessa busca encontrei num dia ensolarado, de um céu 
azul como somente o céu de Porto Alegre pode nos oferecer, 

um sol ardente. Era "o sol de quase dezembro", como disse, no passado, Caetano Veloso. Nesse dia visitei o 
atelier da pintora Roseli Deon e encontrei alguns instantes de paz, uma paz particular. Observei o clima, a 
ambiência na qual a artista cria e desenvolve seus trabalhos. Um mundo vivido e organizado pulsava 
vivenda. Foi o que percebi, sem fazer a mínima pergunta, porque tudo se descortinava e o que me competia 
estava a minha frente: esta série recente de trabalhos. Neles, tudo freme, é uma sinfonia fremente. Suas cores 
servem como um contraponto à imagem delicada - e ao mesmo tempo decidida - da pessoa, da mulher que 
perseguiu a vocação ligeiramente abandonada na juventude. Percebe-se que o primeiro compromisso de Roseli 
Deon é com a harmonia e mesmo dessa forma, sua pintura provoca certos ruídos... Isso vem de longe, é 
longa carreira, estudada, analisada, - submetida a muitos julgamentos: as muitas premiações, inclusive no 
exterior, atestam isso - uma trajetória conquistada palmo a palmo. Nesses trabalhos, a inclusão da estrutura 
das cidades, que emergem de um aparente caos, soam como uma espécie de um breve interregno em sua 
linguagem abstrata. Uma pausa de tensão, dúvidas, perguntas sem respostas, onde não interessam respostas 
imediatas. Esse fazer a levará para algum ponto, seja ele obscuro ou de luz em si mesma. Me parece que a ela 
importa os movimentos e as ondulações que brotam de seus pincéis, e aqui me apoio no instante poético do 
crítico de arte Roberto Pontual quando referia-se a uma jovem pintora: "o rumor é dentro". Vamos esperar mais 
de Roseli Deon porque em sua riqueza existencial acena com infinitas possibilidades e essas, seguramente 
surpreenderão...aguardemos!
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Mas e a paz que pergunto? Onde?
E essas cidades, seria uma só, seriam muitas de sua lembrança? 0 que as envolve? O que são essas massas 

de cor?
Noites? Dias? Ameaças?
Conflitos?
A pintura atual de Roseli Deon revela-se enigmática, envolve seus próprios signos metafóricos.
O convite é para a descoberta desse mundo, para o diálogo.

Renato Rosa.
Co-autor do "Dicionário de Artes Plásticas no Rio Grande do Sul". 
Rio, novembro de 2006.
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