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As Pedras de Ena Lautert

/.
Atribui-se a uni anônimo a frase: " I arle é uma mentira que nos J'az 
descobrir a verdadeA frase pode não ser exala, mas ilustra a 
ilusória da arle. Uma ilusão que resulta numa criação visual e tangível de

naturezn

vores e volumes.
As pedras de Una l.aulcrt não são pedras de verdade. São pedras de 
papel-mnchf. O fato. pois. de serem pedras fictícias, artificiais, permite que 

temer-lhes o peso. Não nos fazem mal! Em 
compensação. Jazem-nos bem porque nos ajudam a ver e a locar a riqueza de 
suas formas, a variedade de 
Sua acumulação num determinado espaço, estranho a elas. o Museu, exila-as 
de sen habitat, e assim, à semelhança dos uhjcts-tronvés de Duchamp. 
permitem situar-nos perante algo que não é nem pedra, nem papel. Permitem 
situar-nos perante um Símbolo. Algo que está ai. mas que lambem não está! 
As pseudo-pedras servem-nos

Humanidade tem vivido em sua companhia. De pedra, as

nos aproximemos delas, sem

volumes, a diversidade de suas texturas.seus

de trampolim parii o resgate de milhares de
anos que a
habitações humanas iniciais. I)e pedra, os templos egípcios e gregos. De

catedrais medievais. Até mesmo o Apóstolo Pedro foi comparado apedra, as
pedra! A pedras, também, foram comparados os cristãos. A pedras

corações das pessoas: “ Extrairei o vosso
u m a

ram comparados, até mesmo, os 
coração de pedra, e porei em seu lugar um coração de carne ( Uz 11,19).
f"

II.
Ena convida-nos a duas atitudes: à certa agudeza de observação, e

igma. Observação: “Olhem" parece dizer-nos ela - para esses objetos que 
águas esculpem...” E adverte-nos: “Os meus desenhos provam

a um

eu
os ventos e, as

pedaço de papel e um pouco de nanquim. para uma pessoaque bastam um

imitar (daí o rótulo “mime.se”) a realidade, visível e invisível ilas pedras.
pedras, são EOHMA.S!”Prestem bem atenção: minhas pedras não são meras 

Para captar tais formas, é preciso ter um pouco da intuição que tinha 
Cézanne: ver uma paisagem naquilo que os camponeses da Provença não 
viam senão um mero meio de subsistência: uma paisagem!
Ena concentrou-se nas pedras por uma espécie de devoção ecológica. Quantas

pedra? Sim. viram milhares de 
nãtzpcdrialtas viram, de verdade? I-. 

rua de pnralelepipedos, ou.

crianças de hoje conhecem, realmente, uma 
pedras... virtuais! Quantas pedras — 
preciso, pois, redescobri-lns, talvez numa 
mediante o álibi de uma Exposição como esta.

III.
As pedras de mentira levarão o espectador às pedras de verdade, que resistem 
mais do que as existências humanas, tanto que as cinzas de nossos corpos são 
colocadas debaixo de lápides. Lápide vem da mesma raiz que lápis: pedra! 
Escrevia-se, até há pouco, com esse derivado de um mineral.
Os desenhos de Ena exercem, ainda, uma função Indica: as pedras, que 
aparecem em seus desenhos, não precisam obedecer às leis da gravidade. São 
pedras-livres, pedras à maneira dos portais das velhas Catedrais (,óticas, 
obrigadas a celebrarem o gosto do equilíbrio, a graça de um anel, o sonho de 
uma flor. A ilusão continua, pois, em nosso mundo informatizado, 
possibilitando, a cada espectador, olhar para elas como a irmãs, que 
participam do mesmo mundo, do mesmo ar, e até da mesma efemeridade, 
embora a efemeridade ilas pedras seja mais durável que a nossa. Um dia, as

sairá uma borboleta que, como larva.pedras, serão quebradas, e dos sepulci 
foi primeiramcnle obrigada a morrer. A famosa imagem de Danle continua
viva. diante de nossos olhos!
Hrincai, amigos, com as pedras de Ena! Se isso não vos for possível, 
deixai-as no seu silencioso encanto de seres inanimados. De seres que se. 
encantaram no papel-maclic!
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Visões das PedrasReconstrução

espaço. construímos esse espaço, buscamosNossa vida ocorrí- ligada u um 
a solide-/., 11 proteção, vivemos entre pedras e elas vivem através de nós. 
Interpretações, posicionamentos, inversões, relações e opiniões, essas são 
inúmeras, mas a pedra de algum modo tic.ará lá como referencial.

longo de suaMuitas das conquistas mais importantes do homem 
existência se deram com e sobre pedras, t pedra fot a primeira ferramenta 
humana; na pedra foram registrados os êxitos e aspirações de tempos 
primevos; com pedra o homem erigiu casas, cidades, a civilização.

ao

Através da soa realidade, do sen ponto de vista, da soa visão, l-ina 
LunIcrt cria soas próprias pedras, realça significados e cria seos próprios, 
e defende soas idéias através delas. Nove artistas são convidados para 
reali/ar intervenções com essas "novas" pedras. Muitos brincam com a 
dualidade entre o peso e a leveza, e outros exploram 
origem agora modifica. Através dessas realidades vemos orna 
multiplicação de visões. \ pedra original se desdobra mais uma vez, e 
mais outra, e mais outra, c mais outra. Delas sairão ainda mais, cada

E com representações de pedras i/ue /‘.'na l.autert reconstrót metaforicamente o 
sen próprio caminhar, lXo centro da sala. junto 
encontrado

a um tronco seco de árvore,
p ap ier-m a eh é, u rn aacaso na rua. acumulam-se U i pedras em 

de vida da artista. Embora a relação com a idade de Ha a sejapara cada ano
natura!mente proposital, não se trata de um trabalho de caráter biográfico,

reflexão a todos nós. do justapor as

sons metáforas, u

mas sim ecumênico, propondo uma
pedras ao tronco, contornando-o e, portanto, fortalecendo-o, Ena 
uma ponte para pensarmos acerca dos elementos que dão base e sustentação à 
vida. Elementos transfigurados
morais, lembranças, até mesmo dores... for outro lado. é bom lembrar que

oferecenos

próprias pedras através do olhar, e retornará a fazer apessoa criará soas
relação com seu espaço vivcncial. com as pedras que nos protegem c dão

em pedras; pedras que podem ser valores

suporte às nossas vidas.contrário do que num primeiro momento possa parecer, 
não é estéril: como sabemos, mesmo nos organismos mortos subsiste a vida, 
como a mostrar o vido de renovação da natureza.

este tronco seco.

um obstáculo a mais. no oPedras no caminho, caminhos de pedra,
obst áculo inl ransponívcl? Peso. leveza, facilidade, diliculdade. 
pessoas que criam tais classificações também as mudam. A tradição pode 

bjeto pesado ao encontrar ombros que ainda não estão 
devidamente fortalecidos. Sísilb não está proibido de gostar de

mais a cada recomeço. A pedra

as mesmas

No nosso cotidiano, dependendo do tamanho e da composição, as pedras
podem ser difíceis de carregar: podem, ainda, constituir ou representar um 

obstáculo, um dilema ou um Jardo. Quem já não encontrou.

ser um o
seudesafio ou

meio do caminho - para usar a paradigmática expressão de Carlos
urna, duas, três. dez... cem pedras? Poeticamente,

no
trabalho, ele poderá aprender cada vez 
pode ser histórica, a dificuldade pude 
sólido, suas bases poderão ser de pedra,
o provisório, relação tão frágil qoi- pode ser abalada por apenas um 
homem c uma simples caneta, uma pequena força capaz de 
qualquer pedra, por mais sólida que pareça. De certo modo somos 
pequenas pedras, juntos formamos muralhas, afastamos o indesejado. 
protegemos o que nos é caro. André Vcuzon. C.ylene Dallegrave, Denisc 
11aesbaert, bruntz, l.clícia Remião. I.orcna Stcincr, Neca Spartu. Hosana

Visões das Pedras, das Pedras de Ena

ser histórica. O local pode ser
mas ali também poderá coexistir

Drunimond de -tndrade 
Ena recolheu essas pedras, aprendeu com 
Não quer dizer que de quando em vez e/as não esmoreçam ou mesmo 
desmoronem. Mas poderão ser rcarranjadas. percebidas de outras formas, 
encaixadas de distintos modos, dando-nos então novas perspectivas.

elas e construiu a sua trajetória.

esvair

mostrando que. se estivermos dispostos, podemos aprender sempre. Esse 
exercício vital e necessário de permanente reconstrução permeia o trabalho de 
Ena. Quando as pedras ameaçarem deseslruliirar o frágil tronco, sem vacilo 
ela as resgatará, voltando a depositá-las nesse 
buscando a estabilidade e a fortaleza, a essência do material.

Alinendares e Snlange Caldas, nove 
l.autert.

esteio, tornando a edificar.

Rodolfo Sastrc
Arquiteto e Urbanista, Bacharel em Artes Visuais (História, Teoria e 
Crítica dc Arte), Mostrando cm Arquitetura / UERGS.

Articuladas no campo da representação, as pedras de Ena são feitas
restos de jornal preparados de acordo

com

restos. Restos de espuma cobertos com
técnica do papier-maché. Nesse fazer abso/uKimenlr arlesanal, o 

deleite de amassar e moldar o papel envolve e engolfa a artista, num processo 
que é puro regozijo e jábilo. E assim, de forma paulatina, as pedras c tudo o 
que elas corporificam vão se constituindo pelas mãos ágeis e sensíveis de 
Ena, num curioso paradoxo entre o real e o figurado, entre o peso e a leveza, 
entre o que as pedras são e a que e/as podem remeter.

com a

Paula Ramos
Jornalista, Doutoranda em Irles Visuais, ênfase em História, Teoria e 
Critica de Arle/UERGS.
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