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cadmio, falos da Pompeia, a quantas outras espon
tâneas figurações simbólicas são localizadas na 
complexa aglomeração. Fluxo latente e descompro
metido. Nunca entrelaçado ao "sexy1' ou ao porno
gráfico show, de forjada encomenda, exlusivo de 
certos modernosos artistas do agora. É bem outra 
sua imperante, a de lúdica concepção vital de 
relações biológico plásticas, nos parece.

Não devemos, e nos desagradaria o ranço de 
enquadrã-la em escolas ou rótulos. A característica 
visual de determinadas soluções pictóricas abrigam 
correlação com alguns plásticos contemporâneos, não 
obstante serem êles desconhecidos de Eli... Curiosa 
identidade formal, também se poderia situar entre 
simplórios cavalinhos em terracota de Caruaru e seus 
colegas ceramistas da secular Dinastia dos Han. Elo 
de solução paralela, cosmopolita no espaço-tempo, 
determinante mágica da arte, ilógica e enigmática, 
regida pelos caprichos do talento e extravazando 
as mais desconcertantes analogias estéticas.

O que entusiasma de tudo é sua firme crença, 
irredutível, no realizado. Com ausente inibição, res
ponde : "sou aquilo que faço", e disso mais do que 
certa está, estamos.

ELI HEIL
Alguém não precisa a ladeira subir, no caminho 

para encontrar as pinturas de Eli Heil. Elas nos 
badalam a retina seja onde fôr, mas se subirmos 
tanto melhor... Ouvir a artista no pôsto de elabo
ração, sentir o ambiente, participar de suas saborosas 
justificativas, prenhes de vitalidade-poetica-criadora.

"Casas com olhos, porque elas nos espreitam".
Palavras da pintora repercutindo o éco coti

diano de fatores circunvizinhos, condicionados ao 
de sua moradia.

"A natureza não é tão bonita, tenho meus 
céus, crio meus bichos"...

Incisivas comunicações sem dobrar-se às apa
rências acadêmicas do real, hipócritas e desviadoras 
de tantos primitivos no "alvo da perfeição".

Eli Heil transpõe o mundo a seu jeito, numa 
frugal abundância de côres amasiadas com formas 
em rítmica vibração. Segura de que seus óleos e 
desenhos, sedativos de transbordamento psíquico, 
correspondem plenamente à linguagem expressiva de 
uma arte trajada pelo impacto multicôr. Elevada 
sonorização da côr, côr implícita ao desabafo, num 
fluxo vital, sem urbanismo ou projetos mastigados. 
Navegam a tela, sem bússola, lotando sua brancura, 
num mosaico paulatino de encarnados sangre, esme
raldas, amarelos banana, cerúleos, roxos, em decan
tado tropicalismo. Que apetite de visualizar "tôdas 
as côres" I Somas de gamas primárias, festivas, 
pluralidade dos elementos no alvéolo de conjunto, 
submetem o ôlho a prolongado passeio. Recordam o 
deleite em se descobrir particularidades, de vivência 
própria, cenas independentes, mas de mesmo distrito, 
equacionados até que nem os trípticos incríveis de 
Hieronymus Bosch.

O choque da ênguia que nos eletriza, como 
se de mãos dadas estivéssemos, alcançados pela 
misteriosa descarga do poder criativo.

Sensualidade comparecente em constantes 
curvas, e redondos, na inconsciente afinidade de 
palpável "realismo mágico". Disparada de bichos 
cabras perseguindo bichos-cabritos, ou vice-versa, 
namorados chagallianos, galo à caça de suas fêmeas, 
ânsias de cópula, placentas ultramarinas ou amarelas

Indiscreta incógnita lhe ou nos reserva o futuro 
de sua obra. O aperfeiçoamento na elaboração 
técnica dos trabalhos iniciais aos de hoje é fàcilmente 
perceptível. Até quando resistirá imune de influências 
indesejáveis à sua personalidade? Êste o dilema dos 
primitivos, paralelo estágio ao desenho infantil que 
cede, a pouco e pouco, terreno para naturalismo 
banal e comportado. Mas, essencialmente, tudo se 
aclimata à têmpera do artista I O talento libera a 
obra das crises, sua fôrça se impõe, mais cedo ou 
mais tarde, superando os impasses e desvios. No 
momento o curso de sua carreia caminha impetuoso 
e sem vacilação. Destinamos à mostra da artista 
como mais ajustada aos costumeiros indagadores 
pessimistas e sua substância irreverente nos faz 
tranqüilos de que o ardente vigor de sua arte não arre
fecerá. Damos crédito para sua motivação e vitória.

É êste o festival que Eli Heil oferece a Pôrto 
Alegre por iniciativa feliz do Museu de Arte do 
RGS. Vamos, pois, brindar circulando na roda gigan
te, saboreando àvidamente cada pedaço e cada 
pedaço, como bom gourmet.

Danúbio Gonçalves



NOTA BIOGRÁFICA DESENHOS PINTURAS

eli heil (diniz quando solteira) nasceu em palhoça, 
município vizinho de florianópolis, em 1929/ foi 
professora de educação física em grupo escolar da 
capital catarinense; é autodidata no desenho e na 
pintura, residindo atualmente em florianópolis.

1 - MADAME II - 68x48

2 - VASO DE FLÔRES - 59x48

exposições :

1962 - baú, florianópolis/

1963 - instituto brasil-estados unidos, florianópolis/
aliança francesa, brasília/ df, patrocinada 
pelo instituto central de artes e centro de 
extensão cultural do universidade nacional 
de brasília:

1964 - instituto brasil-estados unidos, e faculdade
de direito ufsc, florianópolis;

1965 - 1.o salão pró-arte nova, de blumenau (1.o
prêmio referência especial);

1966 - museu arte moderna de florianópolis e museu
de arte contemporânea da u. s. p./ são paulo/

1967 - florianópolis-arte-1967/ faculdade de filosofia
ufsc/ galerie solstice paris,- IV salão de arte 
moderna do distrito federal, brasília (até 
fevereiro 1968)/

1968 - galerie m. bénézite e théâtre-maison de Ia
culture de caen, paris; obras adquiridas ou 
doadas mac, são paulo; galeria ivan spence, 
ibiza, espanha; 1.a exposição nacional de 
artes plásticas (museu arte moderna de floria
nópolis e associação museus de arte do brasil.

3 - FURNA - 79x58

4 - ENTRADA DA ALDEIA - 70x60

5 - UM DOMINGO NO MORRO - 90x70
1 - PATINADORES I - 40,6x33,7

6 - PROPRIEDADE III - 90x70
2 - OS PATINADORES II - 60x46

7 - FLÔRES, FURNAS E ANIMAIS - 96x80
3 - ESCOLA ESTADUAL - 49,1x37,6

8 - PROPRIEDADE I - 81x61
4 - CRIAÇÃO - 52x35

9 - MORRO PÉTALAS - 97x80
5 - NAMORADOS NA EVOLUÇÃO DO 

CARNAVAL - 38x34 10 - BRINCANDO DE RODAS E RODINHAS - 97x82

6 - ANIMAIS - 50x43,3 11 - PROPRIEDADE II - 97x80

7 - RODA GIGANTE - 49,7x33,9 12 - CASAS SÔBRE PEDRAS - 90,5x70

8 - A TELEVISÃO E OS VASOS DE FLÔRES -40x50 13 - ANIMAIS SÔBRE PEDRAS - 65x54

9 - BRINCANDO DE RODA E RODINHAS - 34x24,5 14 - OS DOIS PATINADORES - 90x70
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