
   O  desenho começou  na  vida da artista plástica Eliane Magnani, 

que reside em Bento Gonçalves e tem seu atelier, quando ainda era criança. 

Era algo que amava fazer. Ficava sentada à mesa da cozinha da sua casa , 

desenhando o que via pela frente ,ou somente  rabiscando em papéis. 

     Possui formação em Desenho e Plástica e  Especialização em 

Educação  Artística. A necessidade a levou a lecionar mesmo antes do 

término da faculdade. No ano de 1971 já estava transmitindo 

conhecimentos desse universo, tão maravilhoso, que é a arte.  Enquanto 

estudava e lecionava, fazia também suas obras. Fez vários cursos com 

artistas renomados, sempre pensando em se aperfeiçoar. 

No início utilizou óleo sobre tela. Cada obra sua era uma história 

ou um sonho que queria contar.  

A dedicação aos alunos roubava muito de seu tempo. Entre aulas, 

promovia  exposições dos trabalhos dos alunos . Consequentemente, 

precisou diminuir o ritmo dos seus trabalhos, sem nunca deixar de estudar 

e pesquisar. Mesmo não desenhando seu olhar está sempre descobrindo 

linhas, volumes, cores, traços e formas.  Deixando a pintura a óleo,  explora 

a tinta acrílica e a aquarela.  

As paisagens da natureza a fascinavam, talvez como lembranças 

de quando seu pai, em viagens, mostrava as belezas da serra gaúcha.  A 

artista costuma dizer “ a natureza é perfeita e inspiradora. Tudo está no seu 

devido lugar : cores e tons, perfeitamente harmoniosos. “ A pintura dessas 

paisagens vem para perpetuar e concretizar o que o homem vem 

destruindo em nome do progresso. E assim resultaram imagens impressas 

na memória, revividas e recriadas pela artista através de nuances de tinta 

sobre a tela, adicionando espontaneamente a graduação cromática à 

soluções que o desenho esboça. 

O seu trabalho é muito eclético.  Por esse motivo, tem em seu 

processo criativo,  várias fases .Há momentos em que ela está mais 

romântica, então aparecem as paisagens, em outros há uma vontade de 

explosão de cores e tintas que resultam em obras abstratas e em outros 

momentos, mais introspectiva,   mergulha na figura humana.  

Participou de diversas exposições individuais e coletivas, de 

âmbito nacional e internacional.  Obteve vários  prêmios e menções 



honrosas no Brasil e no exterior, tal como na Escócia, Espanha, Miami e 

ultimamente, em 2019, em Barcelona, Espanha e Itapetininga , São Paulo. 

No ano de 2018 a artista plástica Eliane Magnani foi convidada a 

participar do 3* Salão  de Arte brasileira de Liechtenstein – Vaduz. 

Posteriormente participou do Salão de Itapetininga , que foi um 

desdobramento do Salão de Liechtenstein. Na ocasião , recebeu Menção 

Honrosa , com a obra “ Palco da Vida “, sob a curadoria de Ângela Oliveira. 

Consequentemente, em 2019, a artista plástica Eliane Magnani  recebeu 

mais um convite para expor no Salão de Arte Brasileira em Barcelona. A 

obra “ Sonho de Viagem “  apresentada pela artista recebeu prêmio 

Destaque na categoria pintura. 

A idéia é sempre captar o momento e eternizá-lo, segurar a 

passagem do tempo e o princípio básico da vida : o amor. 
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