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Rubens lanelli está preocupado em construir um vocabulário próprio usan
do elementos figurativos com significado metafórico. Uma espécie de um 
novo alfabeto visual, capaz de expressar seus sonhos, sua visão humanista 
e suas utopias.
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de lanelli que puxam o espectador para dentro 
delas. Estas obras o tomam por um refém dócil, 
pronto a adentrá-las sem concessões e a entre
gar-lhes, incondicionalmente, o olhar admirado. 
Difícil é escolher entre as cidades perdidas, 
aquela de nossa predileção.

Difícil olhar para a pintura de Rubens lanelli e 
nela não encontrar vestígios de inscrições 
rupestres, ou um pedaço da alma de Torres 
Garcia, ou uma torre medieval, ou ainda um sim
ples desenho de cunho lúdico.

O homem é feito de estímulos que lê durante 
sua existência sem que o saiba. A consciência 
não está presente neste ato contínuo do pensar, 
e por tal razão, ao encontrar-se na maturidade, o 
homem inevitavelmente irá se defrontar com a 
surpresa de sua estrela distante. É uma cons
trução. A vida, processando-se assim em nós, vai 
desenhando suas formas em nossa mente, que 
atiçada pela fagulha da criatividade, explode 
apoiada numa expressão de arte como a pintura, 
a música, a literatura.

Rubens lanelli, corajoso, deixou a medicina para 
dedicar-se ao métier que, em seu pensamento, é 
a essência de sua verdade. Optou por debruçar- 
se sobre sua pintura, ora feita sobre suportes 
pequenos como a aquarela, ora sobre telas a 
óleo de tamanhos murais, onde, com certeza, 
resolve de forma mais dramática o seu discurso 
livre e equilibrado na forma.

Suas cidades perdidas, como ele as chama, 
são construídas de linhas que fugiram dos car- 
retéis para se encontrar num desenho aparente
mente plasmado ao acaso. É a primeira e forte 
impressão do espectador. Mas não. Não é assim. 
Suas cidades perdidas - porque é preciso ainda 
que se as decifrem mais além - são obras da 
engenharia alicerçada sobre um pensamento 
denso, organizado, são frutos do concerto de li
nhas, volumes e cores, meticulosamente pensa
dos numa ação estratégica para que a alma do 
artista vomite a catarse e para que o olhar do 
observador ali repouse com encantamento. Diria 
sem errar que há algo de cartesiano na obra de 
Rubens, mas algo de cartesiano que deseja 
escapar ao clichê pesado que representa este 
termo, isto é, algo que transcende o traço 
metódico e a matemática explícita em seu traba
lho permeado pelo geometrismo e pelo ritmo.

Alguma coisa brada em silêncio: - Aqui, em 
meio a estes tijolos, nos topos destas torres, pre
domina a alma! É possível respirar nestas cidades

Paulo C. Amaral 
Diretor do MARGS Ado Malagoli

O artista em seu ateliê: à sua frente, as telas em 
branco, dentro de si, as tensões.

No seu gesto a memória aguda, particularizada 
dos próprios sentimentos e de uma vivência 
assombrosa, limítrofe... tudo o que viu, o que leu 
em outros olhos, as ruínas dos sonhos, as flo
restas, os rios petrolíferos da noite espelhando 
tenuemente alguma fantasmagoria, os desejos 
universais e as utopias grandiosas, as cidades 
mesmerizadas em sínteses de linhas e de tex
turas. As cidades perdidas.

Os seus instrumentos: desempendeiras, espá
tulas, pincéis largos, esguios cabos de pincéis, 
tinta a óleo, o chão, a parede, o reboco, os frag
mentos, a sua reflexão e o seu silêncio.

A extensão do tecido imaculado. Como um 
sudário, como um mapa-múndi vertiginoso.

Uma intensa concentração, reflexiva. A busca 
incessante, por algo que ainda não existe, que 
está incrustrado na sua memória, o veio pre
cioso que precisa ser localizado, a pintura origi
nal, a linguagem reordenada, a sua necessidade 
interior, o que a Arte nos oferece na dimensão 
abrangente e generosa do sagrado. Aquilo, tão 
desnecessário, e que precisamos, todos, tanto.

Um cirurgião, numa urgência, abre um corpo e, 
entre sangue e fluídos, recupera uma vida.

Rubens lanelli, na sua procura, de extenso 
lapso de tempo dedicado ao trabalho, revela- 
nos silenciosamente as visões especulares de 
suas cidades imaginárias. Cidades recuperadas. 
E resgata, conjuntamente, o sentido e a necessi
dade da pintura.
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Ao pé da montanha, estendia-se sem rumor um 
arroio impuro, enturvado por escombros e areia; 
na margem oposta, resplandecia (sob o último sol 
ou sob o primeiro) a evidente Cidade dos Imortais 
Vi muros, arcos, trontispícios e foros: o alicerce 

era uma meseta de pedra.(...)

Essa meseta, comparável a um alcantil, não era 
menos rude que os muros,(..,)

Fui divisando capitéis e astrágalos, frontões 
triangulares e abóbadas, confusas pompas do 
granito e do mármore, Foi-me concedido ascender 
da cega região de negros labirintos entretecidos à 
resplandescente Cidade.(...)

Este palácio é obra dos deuses, pensei primeira
mente, Explorei os inabitados recintos e corrigi: 
os deuses que o edificaram morreram. Notei as 
particularidades e disse: os deuses que o edificaram 
estavam loucos.(...)

Jorge Luis Borges - O Imortal, 1957
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