




APRESENTAÇÃO PINTURAS 10 FRONTEIRA I

11 // IIwaldeni elias sempre se tem negado a verbalizar o signifi
cado do seu trabalho, entende que êle deva, obrigatoria
mente, se auto-justificar na sua linguagem própria de coisa 
visível, o quadro, para êle realidade não descritiva, realiza 
e completa em côr e forma num espaço bidimensional o que 
sugerem as vivências emocionais, alumbramentos 
çÕes. 
essa
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ou evoca-
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atitude pode não corresponder às posições mais avan

çadas do vanguardismo nas artes plásticas mas, sem dúvida, 
permanece válida enquanto significa a busca autêntica de 
um idioma adequado a expressar uma maneira de sentir as 
coisas e se relacionar com o mundo.

16 NÚ E PAMPA

17 INFÂNCIA E VARAL

18 INFÂNCIA E VENDAoo seu vocabulário de expressão servem precisamente as 
simplificações no trajeto da linha, a redução da estrutura 
da forma aos elementos mais essenciais, o uso da côr em 
chapadas sem a sofisticação dos esfumados, o rebatimento 
dos objetos para o primeiro plano em lugar da perspectiva, 
pois assim, êle que chegou a dominar o desenho e a xilo
gravura como poucos, na medida em que mais conhece o 
seu ofício e mais aprimora a sua capacidade de traduzir 
o seu universo onírico, com mais propriedade estiliza e des
poja, alcançando essa encantadora ingenuidade 
no seu surrealismo, recompõe e recria paisagens da campa
nha, cenários de infância, figuras femininas e naturezas 
mortas, temas que, embora sempre presentes na sua pintura, 
parecem atingir, como nunca, na série "pastoral missionei- 
ra" ora em exposição no museu de arte do rio grande do sul 
uma pureza lírica de comunicação direta e total.
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