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A arte de Léo Dexheimer distribuiu-se ao longo dos últimos 
sessenta anos entre o desenho e a pintura, somando-se à sua 
trajetória, técnicas gráficas como a xilogravura, gravura em 
metal e a litogravura. Artista pioneiro no Estado, no emprego 
sutil da encáustica, da serigrafia e do airbrushing, este, com mol- 
dagens em pinturas sobre placas de poliestireno. Nesse percurso 
mostrou-se pouco e sempre - que lhe foi possível - e talvez por 
temperamento e escolha tenha trabalhado em silêncio, longe 
do alcance e do brilho fácil de holofotes.

A arte de Léo Dexheimer, ao mesmo tempo que é um soma
tório de alta precisão técnica e experimental, mostra-se como 
uma arte de silêncios que conduz à reflexão; uma arte camerís- 
tica, pouco sinfônica e sem proposições de arroubos, como um 
exímio executor de seu ofício. Essa presença firme e discreta e, 
agora momentaneamente "revelada”, tem seu espaço garantido 
na arte contemporânea do Estado. Seu compromisso é com sua 
obra, seu depoimento pessoal está imerso em trabalho.

Buscou-se, através de uma série selecionada de obras, uma 
composição de um todo em discretas particularidades até então 
escondidas de algo maior: uma obra construída. Sem que haja 
muita variação temática, ela está centrada na figura humana e 
alguns estudos de paisagens que remontam ao período que o 
artista viveu em Brasília, quando lecionou na UNB, fato relevante 
em sua carreira por pertencerão grupo de professores que naque
le período esteve descontente com os rumos do país pós-1964.

Desfilam olhares inquiridores-profundos, tensionados, 
cavaleiros resguardados por armaduras - um universo de sim- 
bologias, mas também um conjunto exemplar de pequenas e 
fluidas aquarelas e estudos de sua vivência nas terras coloridas 
do Planalto Central. Este é um momento único para que, pelo 
menos, uma nova geração tenha acesso à obra de um artista com 
personalidade e acentos próprios e definidos.

Renato Rosa
Curador, coautor do "Dicionário de Artes Plásticas no Rio Grande do Sal",

Editora da Universidade, 2000.
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5 DE OUTUBRO, ÀS19H

Votação
DE 6 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2017 

DE TERÇAS A DOMINGOS, DAS10H ÀS19H

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malacoli

Praça da Alfândega, s/n° | Centro Histórico - Porto Alegre/RS- Brasil 
CEP: 90010-150 | FONE (5l) 3227.2311 | FAX (5l) 3221.2646 

www.facebook.com/marcsmuseu | www.marcs.rs.cov.br

OBRAS
CAPA: Sem título, sem data. Técnica mista sobre papel. 

i) Sem título, 1990. Litografia 
2) Agressão, 1968. Óleo sobre madeira.

3) Sem título, sem data. Técnica mista sobre papel
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