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Ponto Livre
CENTO e trinta mil pessoas já viram o audiovisual 
“A Terra de Érico”, que será novamente exibido no 
próximo dia 8 no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul. Acompanha exposiçáo de fotos de Leonld Stre- 
liaev e pinturas de Glauco Rodrigues.
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Rede Globo doa teipe ao Margs
Permanecem em exposição no Margs as 48 fotos Strellaiev 5 

— A Terra de Érico — que compõem o projeto da Samrlg pa- | 
ra homenagear os 80 anos de Érico Veríssimo e lembrar os 1 
dez anos de sua morte. Além do audiovisual que acompanha, J 
est&o expostas também as nove aquarelas do pintor Glauco >5 
Rodrigues, doadas pela Rede Globo.

Ao lado das aquarelas que fizeram a abertura do seriado O 
Tempo e o Vento, a Globo prestou uma homenagem ao Rio 
Grande do Sul doando também à video teca do museu um 
video-teipe produzido por Jorge Bodansky sobre o lançamen
to da série baseada na obra de Érico. levada ao ar pela RBS 
TV. A projeção deste VT será contínua, até o dia 20 de outu
bro, no horário das lOh ás 17 horas, de terças a domingos.

Use
Reichert, 
pele RBS 
e Rede Globo, 
entregou 
o teipe 
a Evelyn 
Berg 
loschpe, 
diretora 
do Margs

Estedocumentário passará a fazer parte do acervo do mu
seu, integrado ás aquarelas que est&o nas Salas Negras do 
MARGS. A Iniciativa da doaç&o foi do diretor da série, Paulo 
José. Confirmando a Idéia, o diretor da Rede Globo, Jo&o 
Carlos Magaldi, enviou o VT, afirmando o objetivo de “pres
tigiar o Importante esforço cultural do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul”.

Ao receber a doaç&o, a diretora do MARGS, Evelyn Berg 
loschpe, lembrou a Importância da empresa privada no ce
nário cultural. “Hoje as empresas traçam sua política cultu
ral, exercendo, assim, sua cidadania”. Disse ainda que o mu
seu se propõe a ser um cart&o de visitas da cidade e, para 
tanto, é preciso que haja Iniciativas como a da Samrlg, que 
está expondo “A Terra de Érico” e a da Rede Globo com as 
aquarelase VT deO Tempo e o Vento.

LJ
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ARTE
O grande destaque da se

mana é a mostra A Terra 
de Érico, que a Samrig e o 

. Margs inauguram ama- 
nhã, ás 20h, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, 
em homenagem ao nosso 
grande escritor Érico 
Veríssimo, que estaria co
memorando 80 anos de vida 
em dezembro próximo. A 
exposlç&o é composta por 
00 fotografias a cores de 
Leonid Streliaev, que pas
sou dois meses viajando pe
los lugares mais carac
terísticos do Estado tentan
do interpretar fotografica- 
mente o material literário 
de Érico. O resultado fo
ram trabalhos belíssimos, 
impregnados da mesma 
força poética e contundên
cia da obra do escritor gaú
cho. Na abertura da mos
tra serà projetado o audio
visual "Terra de Érico”, 
também com slides de Leo
nid Streliaev. As fotogra
fias, que integrou o relató
rio cultural da Samrig, fi
carão expostas na Pinaco- 

- teca do Margs até o dia 27.
Parte integrante da ex

posição são também as 
aquarelas de Glauco Rodri
gues, criadas especialmen
te para a abertura da mine- 
série "O Tempo e o Vento”, 
levada ao ar pela Rede Glo
bo tendo como base a trilo
gia de Érico Veríssimo. 
Elas ficarão expostas nas 
Salas Negras do Margs até 
o dia 20, com projeção pa
ralela do aúdiovisual "O 
Tempo e o Vento”, de Jor
ge Bodansky. E para com

pletar o ciclo, o destaque do 
mès, no Margs, é o "Retra
to de Érico”, um desenho 
elaborado em 1988 pelo cu
bano José Bermudez.

Grande incentivador das 
artes plásticas, tendo man
tido estreito relacionamen
to com artistas gaúchos e 
de outros Estados Brasilei
ros, Érico Veríssimo sem
pre estimulou nossos artis
tas a mostrarem seus tra
balhos no exterior, agili- 
zando os processos buro
cráticos necessários para 
que as artes plásticas de 
nosso pais fossem lá difun
didas. Ele próprio 
confessava-se um pintor 
frustrado que, "não saben
do usar o pincel, pinta pre
cariamente com pala
vras”. Talvez por este mo
tivo, preferiu que seus de
senhos permanecessem 
restritos à intimidade de 
seu gabinete de trabalho.

MARIA LÚCIA FRÓES
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PARQUEReitoria da Ufrgs, às 12h30min. Apre
sentação de Marjana Moraes no vio
loncelo e Hubertus Hoffmann no piano. 
No programa, músicas de Bach, 
Brahms e Schumann. Entrada franca.

MARIO BARROS - No Pampulha 
(Joáo Pessoa, 11), às 21 h, de segunda a 
sábado. MPB e sucessos Internacio
nais.
Zê E ALEXANDRE - No Barcelona 
(Jerõnlo de Ornellas, 226), ás 21h de 
segunda a sábado. MPB e composi
ções próprias. Couvert Cr$ 2 mil.
JOEL E LÈA - No Tlvoll (Protáslo 
Alves, 766), ás 2lh, de segunda a sába
do. MPB e sucessos Internacionais. 
Couvert Crt 2.500.
CARLINHOS SANTOS - No Arcabuz 
(JerOnlmo de Ornellas, 214), ás21h, de 
segunda a sábado. MPB e composi
ções prõprlas. Couvert Cr$ 2 mil.
LONI ROSA E DUDU - Na Plzzarla 
Casa Nostra (Baráodo Triunfo, 49), ás 
21h, de segunda a sábado. MPB e su
cessos Internacionais. Couvert Cr$ 2

HALLEY PARK - Na Érico Veríssi
mo em frente a Praça Garibaldi, a 
partir das lOh. Ingressos a Crí 13 mil.;
AUDIÇÃOSHOW
CONCERTOS 
TAVARES - Na Casa de Cultura Má
rio Quintana (Andradas, 736), 3s 12h, 
audição de discos.

DE HENKELIRMÃOS BROTHERS - No Kafka 
Bar (24 de Outubro, esquina Nova Ior
que), Ss 22h. Apresentação de Show 
Psicodelismo no_ Tortuga, como grupo 
formado por Le'o Ferlauto, Careca da 
Silva, e Muts Weyrauch.
NÉLSON COELHO DE CASTRO - No 
Salão de Atos da Reitoria, às 16h. Show 
com Nélscn, Gélson de Oliveira e Léo 
Ferlauto. Espetáculo especialmente 
criado para a Semana da Criança. En
trada franca.

EXPOSIÇÃO
TERRA DE ÉRICO - No Margs (Pi
nacoteca). Mostra de fotografias de 
Leonid Streliaev. Até dia 27.

QUARTA
FEIRAmil.

'ROBERTONOGUEIRA - No Parrei- 
rinha de Alfama (24 de Outubro, 1585), 
ás 21 h, de segunda a sábado. Música 
Instrumental.

TEATRODO LIVRO INFANTIL - Na Praça da 
Alfândega, a partir das 16h, autógra
fos de Ana Maria Bohrer com o livro 
Tá Faltando um Dedo; às 17h, Dirceu 
Antonio Chiesa autografa O Petiço Mi- 
nuano.

TARTUFO - No Teatro São Pedro 
(Praça da Matriz), às 21 h, de quarta a 
sexta. Sábado, ás 20h e 22h. Domingo 
às 18h e 21 h. Peça de Moliére, com di
reção de José Possi Neto. No elenco, 
Paulo Autran, Karin Rodrigues, Sér
gio Mamberti e Nicole Puzzi, entre ou
tros. Ingressos (quarta, quinta e do
mingo), a Crí 40 mil (platéia), Crí 35 
mil (camarote central). Crí 20 mil 
(camarote lateral), Crí 15 mil (galeria 
central), e Crí 5 mil (galeria lateral). 
Sexta e sábado Crí 50 mil (platéia), 
Crí 45 mil (camarote central), Crí 30 
mil (camarote lateral), Crí 20 mil (ga
leria central), Crí 5 mil (galeria late
ral).
11! MOSTRA GAÚCHA DE TEATRO 
INFANTIL - No Auditório da Assem
bléia Legislativa (Praça da Matriz as 
lOh e as 16h, apresentação de Viva os 
Palhaços.

TERÇA DANÇA
GRUPO CHOREO - Na Sala Álvaro 
Moreyra (Érico Veríssimo, 307), às 
21h, terça e quarta. Apresentação do 
grupo Choreo com músicas de Milton 
Nascimento, Piazzolla e Egberto Gis- 
monti, entre outros. Ingressos no local 
a Crí 8 mil.

TEATRO
II! MOSTRA GAÚCHA DE TEATRO 
INFANTIL — No Auditório da Assem
bléia Legislativa (Praça da Matriz), 
as lOh e às 16h. Apresentação de Os 
Gestos. Ingressos na Zero Hora.
VIVA OS PALHAÇOS - Na Sala Alva 
ro Moreyra (Érico Veríssimo, 307), às 
14h30min, de terça a quinta-feira. 
Apresentação da peça infantil com 
Jam e Roberto Paz.

LANÇAMENTO
QUINTAIS DA MADRUGADA - No
Bar Desgarrado (João Alfredo, 321), 
Ss 21 h. Lançamento do livro de Sérgio 
Napp, com a presença dos músicos 
Sérgio Roias, Vítor Hugo, Celso Bas
tos, Canto Livre entre outros.

RECITAL
9! ENCONTRO SINFÔNICO DA OSPA
— No Teatro da Ospa (independência, 
925), às 21h. Concerto sinfônico sob a 
regência do maestro Arlindo Teixeira. 
No programa, músicas do compositor 
gaúcho Frederico Richter e Tchai- 
kowsky. Ingressos na Panvel do Calça 
dão e no local a Crí 10 mil e Crí 5 mil. 
DE CORDAS - No Salão de Atos da

PALESTRA SHOW
MÁRIO DE ANDRADE 40 ANOS 
DEPOIS — No Centro Municipal de 
Cultura (Érico Veríssimo, 307), às I8h. 
Início do curso promovido pela Smec, 
com a palestra de Maria Aparecida 
Souza.

NARA LEÃO E ROBERTO 
MENESCAL - No Le Club (João Tel- 
les, 60), ks 22h de quarta a domingo. 
Apresentação de Nara Leão e Roberto 
Menescal com o Show "Um Cantinho
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A “Terra de Erico” revista
por Luiz Carlos Barbosa

Foram dois meses de viagens pelo 
interior do Rio Grande do Sul em bus
ca dos cenários em que as persona
gens de Érico Veríssimo vivem seus 
dramas. O peregrino foi o jornalista e 
fotógrafo Leonid Streliaev, 36 anos, há 
dez no ofício de repórter fotográfico.
Ele buscava registrar em sua câmera 
imagens correspondentes aos temas 
da obra do “contador de histórias"
(autodefinição irônica de Érico Verís
simo ), selecionados pelo escritor e en
saísta Flávio Loureiro Chaves. O re
sultado deste trabalho já é conhecido 
através de “A Terra de Érico”, do re
latório anual (publicado em julho des
te ano), da diretoria da Samrig, patro
cinadora do projeto. Com o apoio desta 
empresa, Streliaev inaugura hoje, no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
uma exposição individual com 50 foto
grafias da série “A Terra de Érico”.

Leitor da obra de Érico Veríssimo,
Streliaev conta que procurou fazer 
uma interpretação fotográfica, ainda 
que orientada pelo texto de Flávio 
Loureiro Chaves. “São fotos de vários 
trechos em que Érico narrava o esta
do. Mas recriando as cenas na atuali
dade, com locais e tipos humanos”, es- > 
clarece o fotógrafo, explicando que al- | 
gumas imagens mostram o Mercado £
Público de Porto Alegre, também in- 1 |||j 
serido na literatura do romancista I IH 
gaúcho. As fotos, que ficarão expostas Leonid faz uma interpretação da obra de Veríssimo 
até 27 de outubro, na Pinacoteca do 
Margs, segundo Streliaev têm uma 
cor especial, pois foram reveladas pe
lo sistema Cibaprint (transferidas di
retamente do positivo para o papel), 
que aumenta a qualidade.

Trabalhando nos últimos anos cotn 
documentários culturais — este é o 
quarto que faz para a Samrig —, além 
de ser correspondente das revistas 
íris e ícaro (da Varig), Streliaev foto
grafou para “ Quatro Rodas ", “ Ve ja ",

Grande do Sul e já reúne mais de mil 
peças, inclusive com fotos de 1893. 
“Em dois anos percorrí cerca de 70 
mil quilômetros no estado”, conta. 
Streliaev também está fazendo um 
trabalho sobre a história da soja no 
Brasil, que, segundo ele, surgiu em 
1882, na Bahia — é um projeto para a 
Sociedade Algodoeira do Nordeste 
Brasileiro. Para completar, trabalha 
no “Replay — A História do Futebol 
Gaúcho”, que será publicado pela 
RBS, em março de 1986.

“O Globo' ’ e outros jornais. Com um a- 
cervo de 50 mil slides, ele prefere rea
lizar documentários culturais, mas 
reconhece que estes projetos só po
dem ser concretizados com o patrocí
nio da iniciativa privada. “É preciso 
preservar o que caiu no descaso dos 
órgãos oficiais”, defende. Atualmen
te, está realizando uma pesquisa so
bre a história da fotografia no Rio
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(Dois momentos de arteT)
® Érico Veríssimo, que completaria 80 anos neste mês 
de dezembro, é o tema e a homenagem da mostra de fotos 
de Leonid Streliaev e pinturas de Glauco Rodrigues, que a 
Samrig e o Museu de Arte inauguram no início da noite de 
hoje. “A Terra de Érico” é também o título do audiovisual 
que será exibido na ocasião.

® Trabalhos de 30 tapeceiros estarão reunidos no 1? Sa
lão da Tapeçaria do Rio Grande do Sul, cuja inauguração 
será logo mais à noite, no Unibanco da 24 de Outubro. En
tre eles os nomes de Ana Maria Bez Batti, Zorávia Bettiol, 
Carla Obino, Telma Cademartori e Laura Lautert. A coor
denação é de José Carlos Ribeiro, e Walmyr Ayala é o au
tor do texto de apresentação da mostra que vai divulgar 
anualmente o trabalho têxtil que vem sendo desenvolvido 
' nas diversas regiões do Èstadç. < 13
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EM PAUTA
★ SAMRIG e MARGS promo
vem hoje, coquetel de abertura 
da mostra "A Terra de Érico", 
composta por fotos de Leonid 
Streliaev e pinturas de Glauco 
Rodrigues, em homenagem ao 
escritor que estaria comemo
rando 80 anos em dezembro. 
Na ocasião, será projetado o 
audiovisual do mesmo nonte, 
tendo por local o próprio Mu
seu.

* Lia Mylius Heck à Léa Caruso

estão mudando o endereço de 
seu atelier com vistas a um 
melhor atendimento e exposição 
de materiais, como lustres, teci
dos, revestimentos, móveis e 
metais, além da especialidade 
no projeto de bares e móveis 
para banheiro.

da griffe. Crianças de 2 a 12 
anos poderão participar e os 
primeiros colocados receberão 
jóias exclusivas como prêmios.

★ Hoje à noite mais um Encon
tro Sinfônico da OSPA, 
duas obras do compositor gaú
cho Frederico Richter, a aber
tura da ópera "Dom Q ui xote de 
Portinari" e "Homenagem a 
Beefhoven", sob regência do 
autor e solo da mezzo sopra no 
Ana Maria Kliemann.

com

★ H. Stem está lançando o I 
Concurso de Pintura e Desenho 
Infantil, com assessoría do Mu
seu de São Paulo, como parte 
das comemorações dos 40 anos
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A Terra de Érico
Será aberta hoje ao público, 

no Museu de Artes do RGS, a 
mostra ”A Terra de Érico”, com
posta por fotos de Leonid Stre
liaev e pinturas de Glauco Rodri
gues, em homenagem ao escritor 
gaúcho Érico Veríssimo, que co
memoraria 80 anos em dezem
bro vindouro. Detalhes no “Pano
rama”. Acima, uma das fotos em 
exposição.

í-7
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Giro da Notícia
■ Leonid Streliaev assina as 
fotos e Glauco Rodrigues as 
aquarelas que compõem a 
mostra do Margs inaugura
da ontem á noite. O tema é 
uma homenagem a Érico 
Veríssimo, cujos 80 anos se
riam comemorados neste 
mês de dezembro. O traba
lho de Uda é composto de 50 
fotografias, que resultaram 
de sua interpretação da obra 
de Érico e que fazem parte 
do Relatório Anual da Sam- 
rig deste ano. Já as nove 
aquarelas de Glauco Rodri
gues foram criadas especial
mente para a abertura da 
minissérie “O Tempo e o 
Vento", da Rede Globo, ba
seada na trilogia do autor 
gaúcho, e que foram ofereci
das ao Museu de Arte atra
vés daRBS. Complementan
do a mostra, há um audiovi
sual inédito de Jorge Bo-
dansky, que também foi doa- o supermercado, com novas 
do ao Margs. pelo diretor da tecnologias de informática, 
série, o ator gaúcho Paulo ■ Denise Barcellos faz hoje 
José- , á noite, no Água na Boca,
■ Será no final da tarde, no uma mostra do que vai ser 
Hotel Embaixador, o lança- sua exposição de "potraits”, 
mento nacional do primeiro que inaugura na sexta-feira 
projeto de automação em su- no Shopping Iguateml. Deni- 
permercados. As lideranças se criou um estilo de fotos 
da rede Joaquim Oliveira e artísticas, com roupas ro
da Itautec recebem os convi- màntlcas e com atmosfera
dados e mostram o que será de cenário.
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ARTES VISUAIS MARIA LÚCIA FRÓES

“E ainda as criaturas tristes e pacientes, esperando, 
vendo o tempo passar com o vento, e o vento agitar os co
queiros e os coqueiros acenar para as distâncias”. Este 
trecho de ”0 Resto é Silêncio”, de Érico Veríssimo, inspi
rou o fotógrafo Leonid Streliaev a buscar na paisagem do 
pampa e no rosto marcado do gaúcho a mesma melanco
lia e força poética da frase do escritor gaúcho. As duas fo
tos, e outras tantas selecionadas entre 2.037 tiradas ao lon
go de dois meses — período em que Uda viajou pelo Esta
do tentando traduzir em imagens alguns dos principais 
trechos da obra de Érico — ilustram o belíssimo Relatório 
Cultural da Samrig, com o qual o fotógrafo vem colabo
rando desde 1979.

Seria injusto, portanto, não divulgá-las para um público 
mais amplo. Foi assim que a Samrig decidiu associar-se 
ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul e promover uma 
mostra conjunta das fotos de Leonid, as quais foram dis
postas na Pinacoteca, localizada no primeiro andar do 
Margs^ e aquarelas de Glauco Rodrigues, colocadas nas

Salas Negras, as quais foram criadas especialmente para 
a abertura da minissérie "O Tempo e o Vento”, levada ao 
ar pela Rede Globo tendo como base a trilogia de Veríssi
mo. Para fechar o ciclo, o Destaque do Mês do Museu é a 
obra intitulada “Retrato de Érico”, um desenho realizado 
em 1968 pelo cubano José Bermudez.

As mostras poderão ser vistas a partir de hoje até quase 
o final do mês, e paralelamente a sua exibição estarão 
sendo projetados um audiovisual intitulado “Terra de Éri
co”, com slides de Leonid Streliaev, e o documentário “O 
Tempo e o Vento”, de Jorge Bodansky. Nascido em Porto 
Alegre, em 1949, Streliaev é profissional consagrado inter
nacionalmente, sendo que nesses quase 20 anos de traba
lho ininterrupto ligado à imprensa e à publicidade colabo
rou com os mais importantes jornais e revistas do País. 
Natural de Bagé, onde nasceu em 1929, Glauco Rodrigues 
é nome indiscutível das artes plásticas nacionais e, com 
seu talento, vem colaborar para fazer desta homenagem a 
Érico a homenagem de todos os gaúchos.
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w^ EM DESTAQUE
Leonid Streliaev realiza a apresentação de uma 

coleção de trabalhos fotográficos tendo como motl- 
vaçfio os 30 anos de nascimento do escritor Érico 
Veríssimo, o que está levando muitos visitantes ao 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul. A conversa 
com o fotógrafo nascido no signo de Virgem, atual
mente com 36 anos e casado, é a respeito de fotogra
fia e da sua trajetória de atividades até aqui. Co
menta seu entusiasmo pelo artista Yul Brynner, 
seu preferido no cinema e desaparecido esta sema
na. Também fala do entusiasmo pelo PDT (“Imagi
na, Brizola foi o único político que respondeu ao 
meu convite para a inauguração da mostra desta 
semana”. Explico que na realidade trata-se de um 
bem organizado departamento de relações públicas 
e a resposta de Leonid são risadas bem-humoradas, 
concordando). Quando falamos em esporte, confes
sa sua atual preguiça e recorda os bons tempos em 
que praticava surfe.

A fotografia compensa como atividade profissional?
— Claro que compensa. Atualmente ganha-se uma bana
na.

E como realização?
— Mais ainda porque fundamentalmente é uma atividade 
artística. Especialmente na área em que estou desenvol
vendo minha atividade. Dedico-me aos documentários 
culturais e já realizei um trabalho em conjunto com Liane 
Neves, Pró-Memória Farroupilha, e agora a respeito do 
mundo de Érico Veríssimo. Já estou iniciando um outro 
documentário para a Sociedade Algodoeira do Nordeste 
Brasileiro-Sanbra. Trata-se do Projeto Soja Brasil, talvez 
o menos artístico devido ao enfoque técnico que faz parte 
da obra.

A foto mula importante de sua vida, qual foi?
— Não foi uma, foi um conjunto batizado de “Caras e Co
roas”, cuja exposição está completando dez anos agora.

Repetiría a trajetória de trabalho percorrida até aqui?
— Acho que a minha trajetória, com trabalhos em diver
sas empresas e todo o sofrimento em busca de uma defini
ção, não serve mais para a nova geração. Agora todos já 
sabem mais ou menos o que desejam e devem buscar um 
caminho mais direto, principalmente devido ao reconhe
cimento da fotografia como arte. Agora não devem mais 
titubear e partir logo para o melhor. Não devem esquecer 
que a conquista só acontece com muito trabalho, e traba
lho sério.

Chegou a trabalhar como fotógrafo fixo de alguma 
empresa?
— Trabalhei por oito anos na revista Veja. Considero uma 
experiência ótima pelas viagens proporcionadas no traba
lho, que obrigava a adequar-me às mais diversas circuns
tâncias e improvisar tanto nas boas ocasiões como na ad
versidade.

Quando realizou a primeira exposição’?
_ Foi em 1971, uma coletiva organizada por Renato Rosa 
que batizou de Diafragma 11, pois éramos 11 participan
tes. Realizou-se no Círculo Social Israelita.

Qual o resultado da última mostra, realizada esta sema- 
ainda aberta ao público no Museu de Arte do Riona e 

Grande do Sul?
— Acho o resultado importantíssimo em termos culturais. 
Érico Veríssimo teve a mais expressiva participação no 
terreno das letras gaúchas e o governo ainda não prestou

homenagem merecida; por outro lado foi graças á 
iniciativa privada, no caso a Samrig, que podemos recor
dar o escritor com esta faceta de sua vida. Os trabalhos 
mostram o mundo em que Érico buscou suas inspirações. 
A Samrig mais uma vez investiu incentivando um traba
lho artístico.

O comércio de fotografias, como objeto de arte, existe 
de forma efetiva ? Inclusive no Brasil?
— Não existe muito, não. Aliás gostaria de ver incluído 
num dos teus catálogos de leilão de arte uma foto artísti
ca. Seria uma experiência de que gostaria de participar. 
(Já acertamos este desejo para o leilão que acontecerá dia 
26 em Pelotas, no Teatro Sete de Abril).

Já conseguiu comercializar suas fotos fora da área da 
imprensa, com resultado compensador ?
—_Desde a mostra “Caras e Coroas” realizada no espaço 
da Eucatex com o patrocínio do então D AC /SEC, dirigido 
_época por Paulo Amorim, tenho vendido fotos artísti
cas. Na ocasião vendi muitas, entre elas a de Gilda Mari
nho. Até hoje aparecem pessoas no meu estúdio querendo 
comprar fotos daquela mostra.

As de pintores hiper-realistas incluem técnica com
projeção de slides tirados de fotografias. Qual a sua opi
nião a respeito?
— No fundo um trabalho conjunto; entretanto, muitos ar
tistas não têm a autenticidade de indicar o estilo de traba
lho e o nome do autor da foto, quando não é de autoria do 
pintor. Quando o artista é autor das duas etapas de traba
lho está tudo certo. Gostaria de fazer este gênero de traba-

uma

na

lho.
— Qual o estilo de pintura que prefere ?

— Hiper-realista. Adora o estilo hiper. 
Um grande pintor ?

— Dali, umlouco-gênio.
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