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Giselda Leirner, nasceu em São Paulo em 1928. Iniciou 
seus primeiros estudos de pintura com Yolanda Mohalyi.

Seguiu o curso de gravura do Museu de Arte de São 
Paulo, sob orientação de Poty Lazarotto. Participou da 
segunda e terceira Bienais, no 4° Salão Paulista de Arte 
Moderna, recebeu, medalha de bronze e medalha de ouro 
de desenho e gravura do Salão de Agosto.

Participou da exposição coletiva de gravura brasileira em 
vários países Europeus e Sul Americanos. Expôs indivi
dualmente em 1960 na Galeria de Arte das Folhas, no 
mesmo ano expôs na Píccola Galeria no Rio de Janeiro.

Em 1962, exposição de gravuras no I.B.E.U. - Instituto 
Brasil Estados Unidos, no Rio de Janeiro, em 1963, 
exposição de desenho, na Galeria Ambiente de São Paulo.

Em 1964, na exposição de gravadores e desenhistas brasi
leiros na Europa, patrocinado pelo Museu de Arte Con- 
tempotânea. Exposição Individual na Galeria Solarium.
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Nelson Leirner nasceu em São Paulo em 1932. Iniciou 
seus estudos de pintura com Juan Ponç, tendo também 
trabalhado no Ateller Flexor. Participou das seguintes 
exposições:

VII - Salão Paulista de Arte Moderna (1958) - Medalha 
de Bronze
VIII - Salão Paulista de Arte Moderna (1959)
VIII - Salão Nacional de Arte Moderna (R. Janeiro) 1959
IX - Salão Paulista de Arte Moderna (1960); Exposição 
Individual Galeria de Arte das Folhas (1960)
XV - Salão Municipal de Belas Artes (B. Horizonte) 1960 
II - Salão Anual de Curitiba (1961); Exposição Coletiva 
Galeria de Arte das Folhas (1961)
X - Salão Paulista de Arte Moderna (1961) — Prêmio 
Aquisição.
XVI - Salão Municipal de Belas Artes (Belo Horizonte) 
1961; Exposição Individual Galeria São Luiz (1962).
XI - Salão Paulista de Arte Moderna (1962).
XI - Salão Nacional de Arte Moderna (R. Janeiro) 1962
XVII - Salão Municipal de Belas Artes (B. Horizonte)1962
XII - Salão Paulista de Arte Moderna (1963) Medalha 
de Prata.
XII - Salão Nacional de Arte Moderna (R. Janeiro) 1963 
II - Salão do Trabalho (Desenho Promocional - Menção 
Especial)
VII - Bienal de São Paulo (1963)
Exposição Individual na Galeria Solarium
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do que a árida Castela-a-Velha ou do que o pulverulento 
Arizona.

Sabemos, e as exposições atestam, que o desenho de 
vanguarda pretende deixar de ter significação objetiva e 
até mesmo abstrata, e tornar-se exclusivamente mera 
sintaxe. Seja isso pela aventura da linha ou pelo paro
xismo do cursivo, ou seja pelo caos da textura ou ainda 
pela treva da aguada. Nasceria assim, no tempo e no 
espaço (na verdade em cima do suporte) o antidesenho. 
Isto é, uma eventual compleixão gráfica autônoma, sem 
quaisquer semelhanças com os reinos da Natureza, de 
modo a não mais descobrirmos aí nem sequer um 
ideograma.

Todavia, mesmo que tal desenho se haja emancipado 
deveras da contingência da ilustração, jamais consegue 
evitar certas analogias com aquilo que a nossa visão e 
o nosso tato vêem e sentem. Traços convulsivos ou tra- 
béculas de Sondenborg lembram (aquêles) gráficos de 
eletrocardiograma e sugerem (estas) flancos geodésicos. 
As próprias esferas tangentes e mesmo os poliedros re
gulares de Kelvin simulam agrupamentos antropomórficos 
e zootáxicos. De maneira que o desenho abstrato infor
mal ou trigonométrico ainda e sempre foi, é e será uma 
conotação do geográfico e do humano. Mesmo quando 
sintetizado em sigla ou coagulado em mancha reproduz 
a condição do ser humano ou animal no seu “da sein” 
dentro da situação-limite. Por isso, por mais neutro que 
pretenda ser, incute saudade do real e do verossímel.

Por certo foi semelhante saudade que fêz Giselda Leir- 
ner desenhar, com o seu estilo de eficaz dexteridade 
expressiva, um território do seu latifúndio mágico — 
certa região para ela mais categórica do que Minas co
lonial, do que Engadin calvinista, do que o rude Tirol,

Nêste território giseldiano nada há de heranças formais 
do inventário e dos repertórios de Piranesi e Campag- 
nola, ou de Bruegel e Gossaert. As criaturas que acolá 
se confinam nada têm dos espécimes de Rabelais ou de 
Quevedo. Suas fisionomias não lembram as de Bruycker 
nem as de Lasansky. As ambiências, grutas e vales, 
penhascos e despenhadeiros, não são da orografia de 
Mertens nem de Braeckeleer.

Que paragens habitadas são estas então? Pairam em 
que latitudes e longitudes? A quantos graus do Aque- 
ronte e do Limbo?

Nem ela Giselda, sabe porque a inspiração a levou até 
lá de olhos vendados, apenas com o passaporte do nan- 
quim. Mas por certo é uma geografia e uma demogra- 
fia expostas ao sol, única menagem consentida a velhas 
e crianças, a anciãos e a mancebos, a manadas e re
banhos, a aves e a insetos. Cuja realidade insólita e por 
isso mágica nos empolga exatamente por ser a antime- 
táfora.
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suas formas e seus símbolos, amostra de certa semân
tica milenar, caracteres cifrados tifinara, dignos de Jar- 
baren ou Tassili, de Sefar ou Tamrit, que valem sobre
tudo pelo mistério que nos evoca, pela magia intrínseca 
que sugerem, por certa inquietação que nos desperta.

Parece-nos que é precisamente nêste aspecto que se 
identifica a criação de Nelson Leirner. A busca, a pre- 
mência da ordenação caótica, o jôgo dos elementos dis
persos de beleza e de forma que dentro da abstração 
mais pura ganha atributos verdadeiros do império da co
municação, apanágio fundamental da pintura em suas 
origens autênticas.

Quando, em 1960, Nelson Leirner realizou em S. Paulo, 
na Galeria de Arte das Folhas sua primeira mostra in
dividual, afirmou certo crítico que sua obra poderia ser 
classificada em duas acepções: a técnica, de acentuada 
preocupação de matéria impregnada de cromatismo; e 
a espiritual, de teôr surrealista.

Daquela época para cá, nas demais exposições que rea
lizou, notadamente nos trabalhos apresentados na última 
Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, po- 
der-se-ia dizer que das duas acepções tendeu o artista 
para a primeira, ocupando-se do segundo conteúdo que 
se destaca em seu trabalho apenas como decorrência 
incoersível e prolongamento da técnica. E, quanto ao 
surrealismo de ambiências telúricas ou submarinas, pas
sou por uma metamorfose estranha, deixando-se levar 
por uma inspiração rupestre, de tempos paleolíticos.

Assim dentro dessa perspectiva evolutiva, não seria ab
surdo afirmar que se em sua primeira fase Nelson Leir
ner procurou ordenar a idade da criação antes do homem, 
criando lampejos dos primeiros dias, numa cosmogonia 
visual, já nessa segunda etapa percorre uma linha de 
progresso nos dando os traços da criatura humana sôbre 
a face do planêta, surpreendendo a arte em fases pré- 
lógicas. E, como antes, mais uma vez nos surpreende. 
Conquanto seu suporte seja apenas o cartão e o mate
rial utilizado seja o óleo, tais ingredientes surgem trans
figurados pelo seu módulo. Seus devaneios pré-históricos 
estão amparados pela calcita e pelo granito, pelo cal- 
cáreo e pelo basalto aos quais adicionou um colorido 
inédito talvez sonhado pelo homem de Lascaux, Altamira 
ou Vai torta. E sôbre essa matéria rica de sugestões lança
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- Coleção do Artista
- Coieçãô do Artista
- Coleção do Artista

1 - Desenho I
2 - Desenho II
3 - Desenho III
4 - Desenho IV - Coleção Nelson Leirner
6 - Desenho V * Coleção Nelson Leirner
6 - Desenho VI - Coleção do Artista
7 - Desenho VII - Coleção do Artista
8 - Desenho VIII - Coleção do Artista
9 - Desenho IX - Coleção do Artista
10= Desenho X = Coleção Dr. Rubens Teixeira Scavone
11 - Desenho X! - Coleção Dr. Emerick Feher
12 - Desenho XII - Coleção Artista

í&m

! - Coleção Gilberto Openheim 
II - Coleção Gilberto Openheim

1 - Cosgomonia
2 - Cosgomonia
3 - Ordenações caóticas I - Coleção Carlos Taub
4 - Ordenações caóticas II - Coleção Dr. Rubens Texeira Scavone
5 - Ordenações caóticas III - Coleção Bénjâmírt Flelder
6 - Ordenações caóticas IV - Coleção Dr. Emerick Feher
7 - Ordenações caóticas V - Coleção Braulio Pedroso
8 - Ordenações caóticas VI - Coleção do Artista
9 - As comunicações
10 - Ofício de trevas

- Coleção Dr. Plínio Croce
- Coleção Manoel Gonçalves Filho
- Coleção Dr. Emerick Feher 

II - Coleção Max Feffer
II - Coleção do Artista

- Coleção Eduardo Serra
- Coleção Dr. Adolfo Alberto Leirnor

11 - A idade do gêlo
12 - A idade do gêlo
13 - As comunicações
14 - Anjo
15 - Palacio
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