
Terra preta

Em numerosas excursões e passeios eu vasculhei os bosques e pastagens 
do sul da Alemanha. Nos pântanos de água doce eu vi o Dente-de-
leão e orquídeas raras florescerem. Vi também plantas insetívoras. 
Nas terras altas me deixei encandear pelo brilho amarelo da giesta 
e pela beleza da luz que incide sobre as suaves colinas e nos prados 
secos colhi carlinas e e gencianas-amarelas. Antes do anoitecer, eu vi 
também borboletas faustosas e traças grandes que pareciam atender 
ao chamado da coruja. Esses passeios enriqueceram meu vocabulário 
visual com inúmeras formas da arte da natureza. Encontrei-me frente 
a um turbilhão no microcosmo com as danças loucas das borboletas e 
dos besouros que - acompanhados pela trama sonora do chilrear dos 
pássaros, do sussurro do vento nas folhas e do canto dos grilhos – pro-
duziram completamente novas imagens na minha imaginação.
 Os bailados aéreos das borboletas completavam um dos 
espectáculos mais belos da natureza. Além do por-do-sol, a beleza, 
delicadeza e graciosidade delas como dançarinas caleidoscópicas 
cheias de curiosidades biológicas, ecológicas, evolutivas e de interação 
com o homem. Elas são criaturas fascinantes! Os encantadores padrões 
coloridos das suas asas, saídos de uma paleta divina, não deixam que 
passem despercebidas. Algumas são mestres na arte do disfarce, da 
camuflagem, ostentando cores e texturas que se confundem com o 
meio e apresentando formas e colorações que as fazem parecer outros 
seres vivos, geralmente mais perigosos ou venenosos. Mas com a 
chegada da Primavera, elas aparecem para nos maravilhar com as 
suas coreografias aéreas mostrando mais vida e cor aos campos 
floridos Floresta Negra.
 A cor da Floresta Negra é preto profundo e lenhoso, alterando 
de vez em quando para um verde exuberante e, raramente, para 
manchas vermelhas. A paisagem tem um cheiro de terra com notas de 
grama fresca, de ramos de pinheiro e, por vezes, com o aroma sedutor 
das rosas damascenas. Este cenário forma um contraponto para as 
cores vibrantes do Brasil. Na minha série “Terra Preta“ eu tenho esses 
conjunto de impressões do microcosmo do sul da Alemanha – que 
sejam cápsulas de esporos das samambaias ou que sejam as estames 
e sépalas das plantas combinados com os tentáculos e as antenas 
das pequenas criaturas em solo fértil. Na minha arte evitei qualquer 
naturalismo. Comprimi minhas impressões em metáforas abstratas. 
A série “Terra Preta“ é uma pequena homenagem a uma grande 
paisagem cultural.
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