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VASCO PRADO NO 

MUSEU DE ARTE
Inaugura-se quarta-feira pró

xima, no Museu de Arte do 
RGS. a mostra de Vasco Prado, 
consagrado artista gaúcho, 
cujas esculturas adquiriram 
projeção mundial face aos nu
merosos prêmios que conquis
taram, bem como aquisições de 
museus e coleções particulares 
do Brasil, Argentina. Uruguai, 
França, Estados Unidos e Ja
pão.

dor. Curitiba, Punta dei Este 
e Montevidéu, além de expo
sições coletivas em Paris (Sa
lão de Artistas Estrangeiros), 
Uruguai. Argentina, Chile, Es
tados Unidos. França., Áustria, 
Románia, Polônia, Tcheco-Es- 
lováquia, URSS e China.

Com os Gravadores Gaúchos, 
apresentou-sè em Washington, 
Salt Lake e Chicago, nos Es
tados Unidos; em Tóquio e 
Osaka, no Japão, levando o 
nome da arte sulina aos pon
tos mais distantes do globo.

Ainda' recentemente, estêve 
com os 13 Artistas Gaúchos, no 
Museu de Arte Contemporânea 
da Universidade de São Paulo, 
promoção essa que obteve gran
de êxito naquele Estado. Dali, 
deslocou-se para Montevidéu 
onde expôs na Galeria U, prin
cipal centro de erte do vizinho país.

Vasco Prado tem conquistado 
numerosos galardões, como o 
l.° Prêmio do Concurso “Mo
numento a Heitor Villa Lobos”, 
em 1962: medalhas de prata 
no III Salão do Instituto de 
Belas Artes de P. Alegre e no 
V Salão da Associação de Ar
tes Plásticas “Francisco Lis
boa”. Obteve o 2.° Prêmio de 
Escultura no XX Salão Muni
cipal de Belo Horizonte (1965).

í
Nascido em Uruguaiana, nes

te Estado. Vasco Prado é auto
didata. tendo sido bolsista do 
Governo Francês, nos anos de 
1947-48. onde freqüentou o A- 
telicr Fernand Legér, Atelier 
Ettiene Hajdu e a Escola de 
Belas Artes de Paris. Já par
ticipou de exposições particu
lares em Pórto Alegre, Rio. Be
lo Horizonte, S. Paulo, Salva-

■\
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X
de Arte vai abrir a da fia

Museu vai mostrar os 25 

anos que Vasco esculpiu
outras mostrando muito 
de humano, nota caracte° 
rislica da obra de Vasco 
Verá que agora as formas 
são mais simples, mais 
contidas, um trabalho 
muito pessoal.

No próximo dia 23, o 
Museu de Arte do Rio G. 
do Sul vai inaugurar uma 
das mais importantes mos
tras dêste ano. Vai mos
trar esculturas das diver- 
sás fases da obra de Vas
co Prado desde o início de 
sua atividade artística em 
1941.

Na sala do Museu esta
rão expostas 54 peças exe
cutadas em pedra, madei
ra. bronze e gesso. Nesses 
25 anos aos quais Vasco 
se dedica a escultura. São 
peças de vários tamanhos 
e muitas, de grandes pro
porções — as de mármore 
e madeira, especialmente

— estas, serão colocadas 
no terraço do Museu. Tam
bém estarão expostos seis 
painéis fotográficos de 
trabalhos que estão em 
praça pública ou fora do 
Estado.

Assim que. quem fôr ver 
a mostra retrospectiva da 
obra de Vasco, no Museu 
terá uma visão de tôda a 
evolução e das diversas 
fases pelas quais passou o 
artista. Terá oportunidade 
de observai a interpreta
ção de Vasco sôbre deter
minados temas, em várias 
épocas. Por exemplo, da 
maternidade, do “Negri- 
nho do Pastoreio”e tantas

Vasco, há pouco, esteve 
participando da exposição 
des 13 Artistas Gaúchos, 
no Museu de Arte Contem
porânea da Universidade 
de São Paulo e na Galeria 
Ü, em Montevidéu e com 
os 11 gravadores gaúchos 
no Japão.
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DOMINGO, 20 DE NOVEMBRO DE 1966

C

VASCO PRADO — SÃO FRANCISCO — BRONZE 1966
fcste é um dos mais recentes trabalhos de Vasco Prado, destacado escultor gaúcho cuja exposição 

retrospectiva será inaugurada no próximo dia 23, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul
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Vasco Prado éo artista que crê que náo se deve falar nêle nem cm suas obras, pois a êle todos co
nhecem e sabem o que faz, enquanto que suas obras falam por si mesmas

VASCO PRADO ÀS VÉSPERAS DE SUA RETROSPECTIVA

Arte é Meio de Cultura e Por Isso Pertence 

à Coletividade do Que Aos Artistas
Foi no agradável cenário 

,ue envolve a casa de Vasco 
’rado, num fim de sexta-feira, 
,ue mantivemos contato mais 
streito com êsse artista, an- 
ológico que é no movimente- 
rtístico gaúcho, por seus mui- 
os anos de contribuição à nos- 
a arte e, mais que isso, poi 
uas obras de inegável valor.
Foi alí, após o jantar, entre 

an licor e um cigarro que per- 
orremos o seu “atelier” de 
rabalhos, 'onde se enfileiram 
iversas esculturas, umas mais 
•ntigas, em pedra, outras mais 
íodernas, trabalhadas em már- 
nore; outras, em gesso, em ía- 
e de reconstituição e, sôbre a 
•rateleira de um armário, as 
uas mais recentes produções, 
seulturas em bronze, ainda 
néditas para a maioria dos 
mantes das artes plásticas.
Nunca, como alí, Se pode ter 

ima idéia tão perfeita da ver- 
ladeira estatura do artiste que 
le é. Pode-se, em cada can- 
o e sôbre cada peça, sentir a 
elação estreita que existe en- 
re êle e seus trabalhos, co- 
no se êsses fossem criaturas 
|ue, à aproximação do criador, 
e enchessem de nova vida, ou 
le um diferente viço, como à 
irocura de agradecer o ter si
lo criada. E’ quase uma rela- 
:ão sobrenatural, algo indes- 
ritível que só se poderia su- 
:erir como a real integração 
intre o artista e sua obra.
Mais tarde, junto com sua 

tsposa, a gravadora Zorávia 
íettiol, e seus dois filhos, pri- 
ramos um pouco o prazer da 
núsica e do entardecer, num 
degre à vontade. Aliás, como 
; fácil sentirmo-nos à vontade 
:ntre êles.

ou sua arte, pois ambos são de
mais conhecidos do público. 
Quais aproveitar a oportunida
de para falar em coisas, que os 
seus vinte e cinco anos de tra
balhos lhe dão o ensejo de a- 
bordar sem maiores preocupa
ções e, mais ainda, porquanto 
todos êsses anos de dedicação 
à atividade artís.ica lhe dão 
esse direito. E êle nos diz:

“Não seria justo, nem'nada 
de nôvo falar em mim ou na 
minha obra, pois eu, todos sa
bem quem sou e o que faço, 
enquanto que minhas obras fa
lam por si mesmas. O que pre
tendo, nessa oportunidade, é 
referir-me sôbre coisas que di
zem respeito à arte e, sobretu
do. à coletividade, porquanto a 
arte, mais do que tudo, é um 
meio de cultura e, por essa ra
zão, pertence mais à coletivi
dade do que aos artistas.

do problema, porquanto em ou
tros estados parece-me que es
tão sendo estudadas medidas 
no sentido de serem sanadas 
êstas deficiências. Quero, e 
isso é o que nos interessa, di
zer duas palavras sôbre as pre
cárias condições em que vem 
se mantendo o nosso Museu de 
Arte, em aspectos vários que 
vão desde os salários percebi
dos por seus funcionários, (que 
são irrisórios), até a falta de 
verbas e acomodações condi
zentes, a ponto de não haver 
um salão para a exposição per
manente do seu acêrvo que 
consta -das obras de Iberê Ca
margo, Di Cavalcanti, Wein- 
gartner, Scliar, entre tantos 
outros nomes importantes de 
nossas artes plásticas, além de 
artistas estrangeiros.

“Procurando o princípio de 
tudo, creio que a razão desta 
injustiça é encontrada na or
ganização de nossa Universi
dade — que dá instrução, mas 
não cultura, 
nossos homens públicos, quase 
todos de instrução universitá
ria, não terem ainda se dado 
conta (estamos sempre com 40 
anos de atraso), de que as o- 
bras de arte, produto do traba
lho dos nossos artistas, repre
sentam um patrimônio para o 
Estado e um veiculo de cultu
ra para o povo (conheço o que 
estou dizendo como professor 
que sou no Atelier Livre da 
Municipalidade — ali a incom
preensão é mais grave, pois li
damos com a juventude que é 
o material mais rico, caro e 
precioso).

"Estão escapando de nossas 
mãos obras importantes de ar
tistas gaúchos (como é o caso 
das telas de Weingartner, ven
didas que foram êste ano, pa

ra particulares de fora do Es
tado, bem como um Pancetti 
oferecido ao Museu) por falta 
de verba destinada à aquisijão 
de obras para a justa amplia
ção do acêrvo daquela casa de 
cultura. Acontece com nossas 
obras de arte o mesmo que 
com. nossas riquezas naturais. 
Vão-se... Estão passando pe
lo Museu exposições importan
tes de artistas nacionais e es
trangeiros, e, ao que me cons
ta, faz horas que o diretor do 
Museu, por mais dedicação que 
tenha demonstrado, no exercí
cio de sua penosa missão, (êle 
e seus funcionários), não - po
de comprar uma única peça. 
É triste...

“Não sou daqueles que a- 
cham que se deva esperar tu
do do poder público •_ mas o 
poder público também não de
ve esperar tudo dos contribuin
tes. Esta. minha exposição, em 
que estou gastando quase mais 
do que posso, para montá-la, 
tem um carater eminentemente 
cultural e é uma coisa que fa
ço com alegria, pois sei que 
estou contribuindo para o apri
moramento do grupo social do 
qual faço parte.

“Além do que já foi dito, 
mais do que chamar a atenção, 
quero denunciar que o acêrvo 
do Museu está se perdendo aos 
poucos. Amontoadas num lo
cal inadequado (um velho só
tão carunchado e úmido), as 
telas, esculturas, desenhos e 
gravuras estão se deteriorando. 
Mais um pouco e estará tudo 
perdido. De quem a culpa ? 
Certamente não será da Divi
são de Cultura nem da Direção 
do Museu, senão dos escalões 
superiores, responsáveis que são 
pelo fornecimento das condi
ções indispensáveis.

“A verdade é que os respon

sáveis pela cultura deveríam 
saber que hoje há um nôvo 
conceito de Museu. Já não é 
mais um mero arquivo de coi
sas de arte, senão um organis
mo vivo, com mobilidade

Outro aspecto importante é 
a necessidade que tem o Mu
seu de levar o seu acêrvo 
exposições itinerantes por 
tras cidades do interior do Es
tado, com um programa bem 
organizado : exposição, confe
rências, monitores, etc., e não 
pôde fazê-lo mais do que duas 
vêzes, êste ano, por absoluta 
falta de dinheiro. Pela mes
ma razão não tem tido a pos
sibilidade de trazer os acervos 
de outros Museus.

“Era Isto o qu« eu queria 
desabafar, e o faço sem ran
cor, apenas guiado pelo senti
mento claro da responsabilida
de que tenho diante dos meus 
concidadãos e pelo desejo de 
colaborar no engrandecimenra 
do meu Estado. Espero que es
sas palavras impressas tenham 
alguma repercussão na cons
ciência dos homens que diri
gem a nossa vida pública, e 
que se dêem conte, aue é che
gado o momento dê dotar o 
nosso Estado de condições me
lhores, que façam jús ao tra
balho desenvolvido por seus fi
lhos que guindaram-no à 
condição de terceira fôrça no 
cenário artístico nacional, co
mo têm dito ültimamente crí
ticos de outros estados e afir
ma Wilhelm Samberg, Diretor 
do Museu de Arte Moderna d« 
Jerusalém”.

Até aqui falou Vasco Prado. 
Queremos apenas acrescentar 
que Vasco vai inaugurar a sua 
exposição retrospectiva, no pró
ximo dia 23 do corrente, às 
18h30 precisamente, no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul.

em
ou-

“O que quero falar, entre 
tanto, não é algo fortuito nem 
uma preocupação de impres
sionar pela palavra, senão uma 
tomada de posição pessoal, an
te um estado de coisas que há 
mais de vinte e cinco anos se 
verifica e que, se em outras 
épocas já não era desculpável, 
hoje em dia se torna por de
mais condenável. Refiro-me 
às relações entre as artes piás 
ticas e os Poderes Públicos.

Daí o fato de

“É acabrunhante ver até que 
ponto êles esquecem as artes 
plásticas, a ponto de estarem 
situadas dentro de um plano 
secundário, e .isso, de tal for
ma que em outubro do ano em 
curso realizou-se em São Pau
lo um Colóquio de Diretores de 
Museus, para tratar, entre ou
tros assuntos, êste que diz res- 

Assim, nessa atmosfera ínti- peito à falta de condições ma
na, chegamos à hora da ver- teriais dessas instituições,
lade. Vasco, no entanto, ne- “Não pretendo, porém, es- 
;ou-se a falar sôbre si mesmo tender-me no aspecto nacional

)
Panln Cnn^in'



25 ANOS DE ESCULTURA DE VASCO: HOJE ^Í('Gíi
Inaugura-se hoje, às 18h30m, no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, a exposição retrospectiva dos vinte e cinco anos de esculturas 
do artista gaúcho Vasco Prado, apresentando cinquenta e quatro 
trabalhos de diversas fases, em gêsso, pedra, madeira e bronze. Ê 
grande o interesse despertado pela referida exposição, porquanto 
Vasco ê um dos mais atuantes escultores do Estado, tendo seus 
trabalhos em importantes coleções particulares e Museus de Arte. 
O Museu de Arte do RGS está convidando os interessados para o 
ato de inauguração desta retiospectiva, marcada para às 18h30m 
de amanhã, no salão de exposições do Museu, nos altos do Teatro 
São Pedro. Na foto o bronze “Grande Alfa do Centauro”, que se 
encontra em São Paulo, atualmente, como parte da exposição “13 
Artistas Gaúchos” que tanto sucesso alcançam na Capital Bandei- 

1 rante * ;__
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V^SCO PRÂDO AMANHÃ 

ESTÁ NO MUSEU DE ARTE
A partir de amanhã es* 

*ara expondo no Museu de 
^rte do RGS o consagrado 
escultor Vasco Prado que 
ainda nas últimas sema
nas esteve participando da 
exposição de 13 Artistas 
Gaúchos, no Museu de Ar
te Contempo rânea da 
Universidade de São Pau
lo e na Galeria U, em 
Montevidéu.

museus e coleções parti
culares de todos os pontos 
do mundo, desde Tóquio e 
Osaka, no Japão, Estados 
Unidos, França, Argenti
na e outros países estran 
geiros. Filho de Uruguaia- 
na neste Estado, e auto
didata. Vasco ocupa, entre 
os artistas gaúchos, inve
jável posição.

A mostra será inaugura- 
aa às 18,30 horas de ama» 
nha no Museu de Arte. al
tos do Teatro São Pedro.

iNome que dispensa refe
rencias, Vasco Prado tem 
obras suas adquiridas por



MUSEU DE ARTE DO RGSi

fSlHA da TAIÍD3: 22/11/66

dia, estará apresentando uma
retrospectiva cie seus traba
lhos, abrangendo de 1941 a

c 1966. O local é o Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul. Vas
to acaba de mostrar suas o- 
bras em São Paulo (no Museu 
de Arte Contemporânea da U- 
niversidade de São Paulo, jun
tando com mais doze artistas 
gaúchos), em Montevidéu (na 
Galeria U) e em Córdoba, Ar
gentina (na Galeria de Arte 
Moderna).

e

* * *
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DIÁRIO DE NOTICIAS

MARGS hoje começa a mostrar o 

que Vasco esculpiu em 25 anos
Hoje às 18,30 horas o 

Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul vai abrir 
a exposição retrospecti
va dos 25 anos que Vas
co Prado dedicou à es
cultura. Vai mostrar 54 
peças executadas a par
tir de 1941, em madeira, 4$ , f ^ 
gêsso, pedra e bronze, ^ -
São peças de vários ta
manhos e algumas de 
grandes proporções. ■— 
recolhidas inclusive em 
várias cidades do inte
rior, onde residem seus 
aquisidores. Também 
painéis fotográficos de 
esculturas expostas em 
praça pública ou fora do 
país, estarão colocados 
no Salão do Museu para. 
que seja dada, ao visitan
te, a oportunidade de ter 
uma visão geral de tôda 
obra escultórica de Vas
co, já que seria impossí
vel recolhe-las, na sua to
talidade, numa única 
mostra.

Desta maneira, a ex
posição que o Museu vai 
inaugurar hoje tem mal,« 
do que um forte motivo 
para ser visitada: além 
da categoria do artista, n 
de poder observar a evo
lução do trabalho de 
Vasco Prado, desde as 
esculturas acadêmicas 
dos primeiros anos até 
chegar a um trabalho in- 
teiramente pessoal em 
busca da simplificação <* 
do essencial, das peças 
de hoje.

A INAUGURAÇÃO DE HOJE

f

♦ Êste "Ncgrinho do Pastoreio”, de 1943, faz parte la exposição retrospectiva da escultora dc Vasco Prado
qnc será aberta hoje, no Museu de Arte
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continua no
Continua no Museu de Arte

do Rio Grande do Sul a re
trospectiva de esculturas de
Vasco Prado, que comemora os 
seus vinte e cinco anos de tra
balho. Vasco, cujos trabalhos 
foram selecionados para a Bie
nal da Bahia, é dos mais im
portantes artistas plásticos do 
momento, mercê a sua obra de
grande valor, não só no que se 
refere à escultura, como tam
bém no desenho e na gravura.
A presente mostra, reunida pe
lo Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul. tem como finalidade,
prestar uma homenagem ao ar
tista e professor, que êle é, en
cerrando. desta forma, o ciclo
de exposições do Museu com 
chave de ouro. O horário de 
visitação ao Museu é das 14 às 
18 h e das 20 às 22 h, diaria
mente, menos às segundas-fei
ras. quando o expediente é só 
interno.

4

*
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Com o 1.® prêmio, a publicidade, os cont 
assinados, tudo certinho para que imedia 

mente se começassem os trabalhos para a < 
boração do monumento. Até a programação 
inauguração da obra já estava sendo &onh, 
e mil sugestões começaram a surgir. Só o din 
ro não. Perdeu-se a verba que lhe seria dest 
da. O porque não se cpnhece. Talvez foi 
caso das autoridades e sua execução ficou p 
rogada. Até quando? Até que haja um poucc 
tnterêsse e se dê mais importância as coisas 
arte. Enquanto isso nossa cidade perde a o 
tunidade de vêr completa a bela obra arqui 
nica que é o Auditório Araújo Vianna^ e no 
camos sem ver, aquele monumento tao im 
tante que continua apenas na maquete que 
também, nas retrospectivas de Vasco, no Mi
de Arte*

Em 1962, a Prefeitura Municipal instituiu 
escolher quem apresentaria 

Monumento dedicado
tosum concurso para

@ melhor projeto para um 
m Heitor Villa Lobos, que seria erguido junto 

Araújo Vianna. no Parque Faraó Auditório
roupilha.

oBons escultores se apresentaram. O premia
do foi o de Vasco Prado-

A maquete que Vasco apresentou é esta 
que a foto mostra: numa pedra de granito 
de determinada forma que mostra uma Ciranda. 
Vasco, portanto, não se preocupou em reprodu- 

do grande compositor brasileiro.
: foi tantas vêzes lem- 
tantas composições de

rosa

zir a figura 
Quis perpetuar, aquilo que
brado e que deu nome a
17511o T r>hr»c.
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M

OS 25 AMOS DE ESCULTURA DE I
Desde quarta-feira, mmm 

está aberta, no Museu 
de Arte do Rio Gran
de do Sul a Exposição 
Retrospectiva da es
cultura de Vasco Pra
do.

O numero de peças 
que Vasco já executou 
nesses 85 anos dedica
dos a escultura, são de, 
aproximadamente, 300. 
Muitas se encontram 
no exterior, em Mu- 
•eus e coleções parti
culares, no Uruguai, 
na França, nos Esta
dos Unidos, no Japão 
« na Argentina, ou
tras ainda, em praças 
públicas. Por isso, no 
Museu, estão apenas 53 
peças. O que já é o 
bastante para dar uma
visão geral do seu tra
balho. Quem fôr ao 
Museu vai ver escultu
ras acadêmicas, — co
mo o “Negrinho do 
Pastoreio” (1943), que 
encabeça as fotos — 
muitos torsos, várias 
interpretações de ma
ternidade, da amizade 
em gêsso, bronze, 
dra ou madeira de vá
rias épocas até chegar 
a 1966.

Vai ver o que Vasco 
fêz antes de seguir em 
1947, para a França 
como bolsista do Go
verno Francês, quando 
estudou no atelier de 
Fernad Leger, de Et- 
tienne Iladju e na Es
cola de Belas Artes de 
Paris. Vai ver o que 
Vasco fêz quando vol
tou. E lembrar de al
guns trabalhos que já 
foram expostos aqui, 
como aquele que esti
veram na Faculdade de 
Arquitetura, na Alian
ça Francesa, no ICBNA 
na Galeria Espaço e em 
outras Galerias.

As outras cidades 
que já viram escultu
ras desse gaúcho, de U- 
ruguaiana, foram São 
Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Curiti
ba, Salvador, Punta dei 
Este e Montevidéu.

Negrinho do Pastoreio (1945 )

pe-

Maternidade Triunfante (1959)
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meo PRADO ESTÃO ÃO MUSEU
Vasco Prado, 

por
-

mesmo >

• Porque Vasco Prado faz escultura, sobre os temas
que trata e uma pequena análise de sua obra é 

o que está exposto aqui. A linguagem é do escultor. 
O seu meio de expressão não é a palavra dita ou es
crita, mas o que está aqui representa o que Vasco 
pensa, com toda a sinceridade, daquilo que faz. Da 
síntese, portanto, o valor de cada palavra escrita

Faço escultura por necessidade de beleza. Eu 
aspiro o belo. Pouco me importa se para outros ês- 
se desejo ou esta palavra seja pejorativo. Se, de um 
lado respeito a cópia servil da natureza, de outra, 
creio que colar numa tela ou escultura suas angústias 
e problemas psicológicos, nem sempre quer dizer que 
esta tela ou esta escultura sejam obras de arte. Vivo 
da minha profissão. Gosto profundamente do meu 
trabalho. Sou feliz, 
me situar entre os escultores nacionais, 
citar nomes, posso dizer que reverencio a obra de 
Brecheret e Bruno Giorgi. No Rio Grande, temos 
nomes que se têm projetado tanto dentro, como fora 
do país e elevado o nível de nossa escultura: Stockin- 
ger e Tsnius.

Não sei se sou um bom professor, mas tenho cora 
meus alunos um bom relacionamento e procuro sem
pre transmitir a minha experiência e conselhos, com 
o máximo de carinho. E o interessante é quanto 
apreendemos com os alunos!

Nunca tive a preocupação de 
Mas se devo

Uma análise da evolução do meu próprio trabalho 
eu não saberia fazer. Creio mesmo não ser esta, uma 
tarefa minha. Tendo começado a fazer escultura so
zinho sofri todos os inconvenientes do autòdidatisrrio 
— vícios e erros que, mais tarde, com sérias dificul
dades tive que corrigir sob a orientação de profes
sores.

As peças que agora estão expostas no Museu, reu
nidos para a retrospectiva podem dar uma idéa do 
lento desenvolvimento do meu trabalho.

Por exemplo, as esculturas dos primeiros anos, 
são acadêmicas, realizadas diretamente da natureza 
Essa tarefa é apaixonante no principio. Aos poucos 
começamos a andar sozinhos. 0 modêlo já não é 
mais essencial. Começa então o fascinante jôgo da 
invenção. E aos, poucos chego ao abandono comple
to do modêlo. Apenas as reminiscência perduram. 
A busca de uma simplificação — a procura do essen
cial, não mais a cópia da natureza, mas sim os pro
cessos de criação da natureza é o meu objetivo.

Onde chegarei, não sei. Nem me interessa saber. 
A surprêsa me seduz. Para mim o que importa é 
trabalhar muito e no meu próprio caminho. Muitas 
vêzes avanço. Muitas vêzes paro — muitas vêzes re
cuo. Mas nunca deixo de trabalhar. Não procuro a 
novidade pela novidade. Acho muito perigosa a preo
cupação de ser original.

Os temas para meu trabalho, vou buscá-los sem
pre na natureza e nos sentimentos eternos do Homem. 
Êles são uma fonte inesgotável e sempre, o ponto de 
partida de meu trabalho.

Na verdade, raramente me proponho um tema 
As coisas vão saindo. São sempre as impressões 
maiores ou as coisas que mais amo que vem à tona 
no que faço.

A inspiração? Bobagem. Somente sei que estava 
inspirado depois que o trabalho está pronto, 
vêzes vejo que estava com dor de barriga.

Outras


