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Na vida. como na arte:

a insistência 
a persistência 
a permanência

investigar
explorar
depurar
aprofundar
e decantar até o resíduo essencial.

extrapolar mas reger e convergir
no ponto de encontro;
conduzir o confronto ao sentido lúdico
das opções vitais (naturais), aleatórias, eventuais.

Da forma:

a linha 
o plano 
o relevo 
a côr 
a luz
à forma conduz

liga-los em gomos do quadrado, lado a lado 
em confronto, concordando ou contrastando na busca 
do equilíbrio estável e completo 
sem omitir a vibração e o movimento, 
a oscilação do pêndulo.

ou

tensionar
contrair e distender, 
tesar e relaxar: 
movimentos que a natureza 
constantemente pratica 
para se perpetuar.

ah! o ar, o espaço! 
transitar, ocupar sem fechar 
ligar-se e ficar solto 
liberto e envolto.

*

Abelardo Zaluar 
Rio. junho. 1980
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CRUZAMENTOS 

E DIAGONAIS
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Abelardo Zaiuar: a maturidade
ciais, da paisagem, veio — devorando escolas: cubismo, concre- 
tismo, conceitualismo, geometrismo - a acertar em cheio no alvo de 
longa data visado; a princípio intuitivamente, depois sobretudo racio
nalmente, sem prejuízo da forte componente sensual que, nele, a 
expressão barroca desperta. Ao abandonar a procura da estrutura 
básica da obra da natureza, pela procura da estrutura básica da obra 
do homem, fez uma opção consciente, informada pelo amor a essa 
obra e pela compreensão inteligente do que é.

Não se fale, entretanto, aqui, de estruturalismo. O vocábulo 
anda muito desgastado. Ensejou, inclusive, boa dose de charlata- 
nice. ao menos na crítica literária, a par, é certo, de lados positivos, 
conquanto limitados. Poucos, infelizmente. O que Abelardo Zaiuar 
faz é outra coisa. Ele aprofunda o objeto — a voluta, o gradil, a almo
fada, o capitel, o soco, o arco, não importa o que, o detalhe ou o 
conjunto da visão barroca, ou a agregação mais ou menos arbitrária 
de elementos que a compõem — até desintegrá-lo e revelar-lhe a 
estrutura íntima: a reta, a curva, o jogo possível de afinidades e aler
gias entre elas existentes, o ângulo, a seqüência ou a interrupção 
que produzem ao se encontrarem, sucederem ou entrecortarem — e 
ao reduzir tudo isso aos fundamentos mais simples de sua organiza
ção, os únicos essenciais, os devolve ao espectador, pelo poder da 
própria invenção, antes criados do que recriados.

Pois é aí que se identifica, em Abelardo Zaiuar, o artista, além 
de maduro, competente. Nada, na obra dele, é anedótico; nada, por

Antonio Bulhões

A pintura ocidental vive uma fase difícil. Tantos e tão diversi
ficados foram os horizontes que a sua potencialidade se abriram, 
em seguimento à ruptura do processo acadêmico, e, não obstante, 
rapidamente se esgotaram. Há mesmo, hoje, uma espécie de cons
ciência coletiva de que é preciso vencer com presteza o impasse, 
mas, à falta de denominadores comuns de princípios estéticos (ou 
até filosóficos), a maioria - artistas, espectadores, críticos, cronistas 
- se sente vagamente perplexa: vagamente, em virtude da impreci
são da crise, que não se origina exatamente por efeito de determi
nada tendência, o que daria corpo e oportunidade a uma salutar 
cristalização teórica para a abertura (vá lá o termo da moda) de ou
tros rumos; perplexa, porque ninguém chega a ser delineadamente 
contra ou a tavor de algo que semelhante cristalização explicitasse. 
A pop-art e o hiper-realismo traduziram tentativas de superar o blo
queio; cedo se exauriram, porém, e neste sentido não tiveram êxito.

Enfrentando o desafio, Abelardo Zaiuar trabalha, há bastante 
tempo, com paciência, humildade e objetividade, em busca de solu
ção pessoal plasticamente realizável. Emocionalmente motivado 
pela arquitetura (seria melhor, talvez, falar de temática) barroca, pôs- 
se a dissecá-la, não se contentando com sua aparência externa 
opulenta. A partir da decomposição, em busca de formas essen-
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outro lado, é mágico. Ao utilizar-se da “alma” ancestral, não se ins
pira nela: a apreende, em sua mais simples expressão, para 
reinventá-la, em linhas e cores extremamente puras (não somente 
depuradas), através de composição e harmonia novas, eminente
mente pessoais. A arte barroca, em que confessadamente procura 
proteínas que lhe nutrem cérebro e coração, transíorma-a, no ca
valete, em arte... “zaluar”. Arte rica de significados: ao ver e per
correr, com vagar, essas telas de tão lindos rosas, pretos, azuis, ver
des, vermelhos, ocres, amarelos, cinzas ou violetas, de tão capricha
dos traços impecáveis, ninguém se choca, é verdade; ninguém, to
davia, permanece insensível. De todas e de cada uma, flui uma 
vibração específica, diferente - e inesquecível.

Fino geômetra (assim o teria chamado Pascal), Abelardo 
Zaluar alcança este resultado ótimo: quadro após quadro, nos apre
senta um universo complexo e completo, a partir de verdades geo
métricas e colorísticas despojadas e lineares. (Quase diria: irrelevan
tes, no sentido de, na origem, não-possuirem o relevo que passa a 
ter). Universo plasticamente muito bem realizado, ninguém ponha 
em dúvida. Pode-se estudá-lo, em cada uma das obras de que se 
constitui: pode-se entendê-lo, analisá-lo, pode-se até escrever sobre 
ele. Nunca se deixará de, com intensidade, senti-lo. Porque é estu- 
pendamente criado, com segurança técnica e alta qualidade (com o 
que antigamente era bom ouvir chamar de métier), esse memorável 
universo artístico de Abelardo Zaluar.



APARECENDO - 1980
Tinta vinílica s/tela — 0,70 x 0,70

\



llllll.. ■m gg|l

11; -
: *1IIII 

lllll i:
ÉJ1 
lllk:;: :

Í*:í. IIIí:::í n
m

?míííí

ÍSr Illllll
...lllilp

A/
/

3g S
llllll

iíg;!S
m

1
DESVIAÇÃO - 1979
Tinta vinílica s/tela - 1.00 x 1.00
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DIAGONAL QUENTE - 1980 
Tinta vinílica s/tela - 0,70 x 0,70
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EXPANSÃO - 1979
Tinta vinílica s/tela — 0,70 x 0,70

TOPÁZIO - 1979
Tinta vinílica s/tela - 0,70 x 0,70
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TRIÂNGULO VERDE - 1980 
Tinta vinílica s/tela - 0,70 x 0,70
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