
■



O artista Luiz Gonzaga Mello Gomes 
(Júlio de Castilhos, RS, 1940) nos 
apresenta nesta sua nova exposição, 
Seminal - Esculturas, ao lado de seus 
trabalhos recentes, algumas peças 
produzidas ao longo de sua carreira. 
O conjunto permite ao espectador ter 
contato direto com obras que foram 
fruto de uma dedicação constante e 
equilibrada.
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A sugestão é sempre de uma figura 
humana mesclada a outros elementos, 
um corpo longilíneo pode ter uma 
forma à guisa de asa lateral, quase um 
bicho, um fruto ou mesmo uma flor.
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O surreal se mostra em vazios, 
concavidades, saliências. As obras 
ocupam um maior lugar no espaço, 
crescem, adquirem mais sinuosidade, 
avolumam-se em formas bastante 
peculiares e adquirem outras cores. 
Em resumo: o artista lhes dá a sua forma, 
ele se revela. O conjunto é fascinante: 
as formas se comunicam, há uma 
unidade, misto de seres humanos com 
objetos, pássaros, vegetais. As cores 
impressionam, enquanto as formas 
remetem a ousadias surrealistas inseridas 
num mundo tropical, peculiar do artista 
mas ao mesmo tempo nosso, brasileiro.
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O artista Luiz Gonzaga Mello Gomes 
(Júlio de Castilhos, RS, 1940) nos 
apresenta nesta sua nova exposição, 
Seminal Esculturas, ao lado de seus 
trabalhos recentes, algumas peças 
produzidas ao longo de sua carreira. 
O conjunto permite ao espectador ter 
contato direto com obras que foram 
fruto de uma dedicação constante e 
equilibrada.

o contorno que fica
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91 cm x 79 cm x 15 cm 
2001

A sugestão é sempre de uma figura 
humana mesclada a outros elementos, 
um corpo longilíneo pode ter uma 
forma à guisa de asa lateral, quase um 
bicho, um fruto ou mesmo uma flor.

O surreal se mostra em vazios, 
concavidades, saliências. As obras 
ocupam um maior lugar no espaço, 
crescem, adquirem mais sinuosidade, 
avolumam-se em formas bastante 
peculiares e adquirem outras cores. 
Em resumo: o artista lhes dá a sua forma, 
ele se revela. O conjunto é fascinante: 
as formas se comunicam, há uma 
unidade, misto de seres humanos com 
objetos, pássaros, vegetais. As cores 
impressionam, enquanto as formas 
remetem a ousadias surrealistas inseridas 
num mundo tropical, peculiar do artista 
mas ao mesmo tempo nosso, brasileiro.

seminal
escultura em bronze policromado 
36,5 cm x 60,5 cm x 41.5 cm 
2001

os sons da floresta, 
em certos momentos II
escultura em bronze policromado 
94 cm x 72 cm x 39 cm 
1999
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