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Um jovem mestre da gravura
A gravura tem dado ao Rio Grande um número considerável de artistas 
importantes. Contudo, ainda não se pode falar numa tradição a unir 
as diversas eclosões deste ofício expressivo. Uma espécie de pendor 
natural tem feito com que surjam de maneira independente e quase 
espontânea vocações firmes, que amadurecem plenamente por caminhos 
próprios e individuais. Parece ser este o caso de Nelson Ellwanger, 
iniciado no oficio por João Carboggini Quaglia, em Santa Maria, 
depois continuando seus estudos com Emanoel Araújo e Marília Rodrigues. 
Destes mestres, Nelson soube tirar o que lhe convinha, numa 
eleição extremamente pessoal dos elementos de uma linguagem 
expressiva feita a rigor, de precisão, tão apropriada à busca de 
aspectos da beleza que já podemos falar num caracterizado estilo.
A gravura, e mais especialmente a xilo, apresenta dois aspectos 
essenciais o corte e a impressão. Certas linguagens gráficas exploram a 
expressividade do corte, a agressiva contraposição do branco ao preto 
ou a cor. Contudo, não é menos essencial a técnica da impressão e sua 
expressividade. Ê, principalmente, na impressão sobreposta, na 
variedade de côres e na obtenção de transparências que Ellwanger vai 
fundar sua linguagem gráfica. Mais do que pelo corte, ele obtem as formas 
por recortes chapados. A sobreposição transparente das côres, às 
vezes repetindo uma mesma forma, permite-lhe a exploração de 
espaços, em alguns casos caleidoscópicos, em outros orgânicos.
A defasagem controlada das impressões completam-se em ritmos variados, 
quase sempre sempre tranquilos na sua contensão, mas de uma 
riqueza que, como já dissemos, ou poetisam o espaço ou descobrem o 
mistério interior de organismos fantasiosos. Em outros casos, a simples 
sobreposição de duas ou de poucas chapadas são suficientes para 
distender os espaços, criando incomensuráveis distâncias de intimidade 
e poesia.
Mas a característica mais geral da arte de Nelson Ellwanger procede 
de sua reflexividaãe. Não que o artista racionalise a forma à maneira 
concretista, transformando sua expressão num puro jogo lógico, onde só 
interessa a lógica. O que realmente se passa é um acurado carinho, 
minucioso, atento aos detalhes, à descoberta de formas insuspeitadas, até 
mesmo líricas, que o jogo rigorosamente controlado das impressões 
sucita. A construção de cada uma destas gravuras, são obras de 
engenharia poética, em que os elementos construtivos além de serem 
consideradas nos seus valores estruturais, como forças em tensão 
que se equilibram num sistema, são também assumidas amorosamente 
como fontes de um puro prazer sensorial ótico.
Não se pode fugir também ao encanto próprio da cor das gravuras 
de Nelson. Como dissemos o elemento fundamental da sua linguagem 
expressiva é a impressão e esta nada mais é do que o jogo das 
chapadas de cor sobrepostas.
Mas, se nas séries anteriores de suas gravuras a cor tendia ao cinza, 
num jogo de sutis passagens, agora temos uma busca de um vibrante 
colorido e mais do que a iluminosidade é a cor por si mesma, nos seus 
contrastes e reuniões em quentes e frias o que comanda o engenhoso 
jogo criativo.
Tanto pelo domínio do jogo glorioso das cores como pelo rigor técnico 
da forma a gravura de Nelson Ellwanger é, neste momento, uma 
das melhores expressões artísticas do sul do pais. Ele merece mesmo, 
ainda que jovem, ser considerado um dos nossos mestres da gravura.
Carlos Scarinci
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Nelson Ellwanger
Nasce em Santa Maria a 28 de setembro de 1946
Ingressa no Centro de Artes da UFSM em 1967
Bacharel em Artes pelo Centro de Artes da UFSM em 1971
Em 1972 passa a lecionar pelo Departamento de Artes Visuais no
C. A. da UFSM
Coletivas:
2° Salão Gaúcho Universitário — Pôrto Alegre
1° e 2° Salão Nacional de Arte Universitária — Belo Horizonte
Panorama Atual da Arte no Rio Grande do Sul — Santa Maria
4° e 5° Salão Cidade de Pôrto Alegre
26° Salão Paranaense — Curitiba
Galeria Esphera — Pôrto Alegre
3° e 4° Salão do Artista Jovem — Campinas
2.° Salão Paulista de Arte Contemporânea — São Paulo
Galeria Guignard — Belo Horizonte
33 Artistas Expõem, nova sede do Bamércio — Pôrto Alegre
3° e 4° Salão Nacional de Arte Moderna de Belo Horizonte — BH
Prêmios:
Medalha de Prata — 2° Salão do Artista Jovem — Campinas
Prêmio Salão de Arte — 1° Salão de Arte de Santa Maria — SM
Menção Honrosa — Salão Universitário de Arte — Curitiba
Prêmio de Gravura — 3° Salão Nacional de Arte Universitária — BH
Prêmio Especialização de Gravura — 4° Festival de Inverno — Ouro Preto
1° Prêmio de Gravura — l.° Salão de Arte da UCEP — Pelotas
Prêmio de Gravura — 5° Festival de Inverno — Ouro Preto
Prêmio de Gravura — 1° Expo-Arte Universitária — Pôrto Alegre
Prêmio de Viagem "Cruzeiro do Sul” — 6° Festival de Inverno — OP
Menção Honrosa — 1° Salão do Artista Jovem — Pôrto Alegre
Prêmio Aquisição — 29° Salão Paranaense — Curitiba
Prêmio Aquisição "Cidade de Santo André" — 6° Salão de Arte
Contemporânea de Santo André — SP
Individuais:
1968 — Desenho — Ijuí — RS
1971 — Gravura — Galeria do DCE-UFSM — Santa Maria
1972 — Gravura — Atelier Livre da Prefeitura de Pôrto Alegre —
Pôrto Alegre
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