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' OLHO

Patricia Bins, carioca de nascimento e radicada no Rio Grande do Sul

)
desde a adolescência muito cedo interessou-se pelas Artes Plásticas, pe

ão longo da existência, desenvolta Literatura e pelo Jornalismo, tendo

vido paralelamente estas atividades. Como jornalista manteve coluna se

manal do Correio do Povo durante 18 anos ao mesmo tempo publicando con

tos, poesias e ensaios nos princiapis Suplementos Culturais do País. Edi

tou por mais de quatro anos o Caderno de Cultura Mulher da Folha da Tar-

mulheiís, expoentes da literatura brasileirade onde colaboravam homens e

Dyonelio Machado, Lygia Fagundes Telles, Rachel Jardim,como Osman Lins 5

Lya Luft, Relida Pinon, Sônia Coutinha e outros.
3

Em 1982, publicou "0 Assassinato dos Pombos”, reunião de contos e crô

nicas j em 1983, pela Ed. Mova Fronteira o romance”Jogo de Fiar” (já no fi

nal da 2â edição). Em 198^lançou, pela mesma Editora MAntes que o Amor

Acabe” (romance) e agora lança "Janela do Sonho” (Ed. Uova Fronteira, 86)

livro que completa a Trilogia da Solidão o
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Como nasceu este novo romance?

Foi a partir de uma it i vinda num "flash" enquanto ainda escrevia

Antes gue o Amor Acabe e, naquele instante, confesso que interferiu no

livro querendo introduzir-se à estória. Esqueci-a à força, cara concluir

o que eu me determinara. Mas o esquecimento foi apenas superficial pois,

de alguma forma mágica, o inconsciente trabalhava. Tão logo terminei o

Antes gue o Amor Acabe, houve a compulsão de voltar a escrever de rein-5

ventar a vida inspirada na imagem da mulher à janela. Sempre me marcou

esta imagem estática feminina desde a infância e eu me interrogava so-
j

bre a existência dessas mulheres inúteis tecendo a vida fora de si, pa

rasitas dos próprios sonhos. Numa especie de transe baixei a cabeça e

espantosamente as palavras me conduziram à estrutura do romance. Daí

sofrimento e alegria, silenciopara a elaboração final da obra foi dor

satisfações e insatisfações. Uma vez montosa luta. visões e revisões 55

o livro a gente deseja que ele continue na emoção do leitor que o pro-5

longa à sua moda ou em sabe, com acom a sua dor, o seu sofrimento e5

sua alegria.

Neste novo livro você acredita ter avançado literariamente?

Em Janela do Sonho, creio ter conseguido por um lado uma linguagem

mais despojada e por outro uma técnica narrativa mais elaborada. Saí

da contemplação do próprio umbigo para a esfera maior em termos de
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personagens que se encontram e se desencontram num fluxo e re^luxo cons

tante. Ha semelhanças as obras anteriores no que diz respeito aos monólo

gos, com,,flash-backsH e Mflash-forwardsM, onde procurei criar, através

do "stream of consciousness", um tempo-espaço psicológico. 0 texto, en

tregue aos subterrâneos da mente, constitui um processo extremamente mis-5

terioso que vai surgindo sobre o papel sem que o autor saiba nem ao me

nos a palavra seguinte. Embora seja guiado por sua intuição: Se avancei

do ponto de vista literário cabe ao leitor decidir. Cada tema exige um5

uma linguagem. Mas há o estilo que se consolida, por exemplo ex-texto 5

pressões e temas recorrentes que fazem parte do universo de cada escri

tor.

S quais os temas e expressões recorrentes?

o medo, o amor em todas as facetas, a dualidade, aA solidão, claro

os mistérios da carne esombra e luz, luz e sombrafragmentação do ser )5

do espírito, da vida e da morte, a busca da identidade e da totalidade.

Quanto aos cacoetes estilísticos são muitos e eu me pego repetindo pa-5

and infinitum. Por que? Talvezlavras que começam por re. He, re , re • • •

porque a vida é uma eterna reinvenção.

B a morte?
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e sem dúvida a mola propulsora da existen-A morte, reverso da vida

cia. Porem, poucos dão-se conta disso e vivem temendo-a temendo essa

imensa solidão que sua certeza nos traz. Penso que na medida em que pu

dermos assumir a morte como parte do próprio processo biológico (que se

ria de nós se fossemos imortais?), haveria a possibilidade de amar e ser

amado.

Ao longo do romance, nota-se a preocupação com o social, mas não são

oferecidas soluções concretas. Como explicar?

A constatação da problemática social por parte de Maria, a ingênua

personagem-núcleo de Janela do Sonho, o conflito ao vers^e dividida en

tre dois polos - o egoismo e o humanitarismo - é o que experimenta a maio

ria das pessoas em menor ou maior escala, de acordo com a sua sensibili

dade e grau de politização. Como fazer para debelar as dores do mundo?

Percorrer o caminho do auto-reconhecimento seria um primeiro passo. Se

reconte ço posso reconhecer o outro e acabarei por participar doeu me

mundo com meu grão de solidariedade.

neste romance, a realidade, o sonho e a imaginação ouVo ce mescla,

fantasia. Que pistas oferece ao leitor para nus ele nossa distinguir

entre esses tres elementos tão intricadamente ligados entre si?



À narrativa, que tem a interferencia do próprio escritor, usando a

primeira pessoa, seria a realidade real: a imaginação e os sonhos de Ma

ria porem, criam novas realidades dentro da estória oue passa a ser con

tada na terceira pessoa e acaba por tomar a forma ficcional definitiva

fugindo ao alcance do próprio narrador. Como é colocado na orelha do li-

, "afundada em mistérios e sonhos deslembrados" (palavras extraídasvro

do romance), esfacelada pela dualidade do ser, Maria busca o precário

equilíbrio na criação de outros personagens que desfilam diante de uma

"retângulo aberto para o tempo". Ate oue ponto esses perjanela mítica,

sonagens são reais, cabe ao leitor decidir.

Voce considera esta obra autobiográfica?

Sempre me indagam a respeito. Mas ficção e transfiguração, realidade

imaginária. 0 romancista mente, mente sem cessar embora de alguma forma

apoiado em suas experiencias e vivências. Mesmo uma autobiografia acaba

sofrendo distorções. 0 que e real? Quem e que sabe? Em todo caso, cada

personagem constitui um desdobramento ou uma projeção do personagem-nar

rador e talvez este seja uma projeção de si mesmo.

Por que os nomes bíblicos perpassam a Trilogia?
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nomes do Velho e do Novo Testamento. Por que? Sempre me fascina-Sim

ram pela sua conotação mítica, mitológica, e fazem parte da civilização

judaico-cris tã mas também são metáforas, símbolos da história dos novos.

Por que lhe interessam tanto as anomalias psíquicas?

a angustia, a loucura e outras manifestações his-A neurose, o medo

tericas do indivíduo interessam na medida em que existem como condição

humana gerando repressão, desequilíbrio, alienação, guerras coletivas e

particulares, a violência em todas as suas nuanças Acredito nue so-• • •

mente através do desmascaramento da "mentira existencial" e de um reen

contro com a verdadeira essencia e que poderemos atingir o equilíbrio

individual e universal. Mas a evolução e lentíssima.

0 artista evolui através de sua obra?

a Trilogia foi importante porque me conduClaro que sim. No meu caso

ziu ao fundo de mim, significando, em última análise, a possibilidade de

o leitor, cúmplice do escritor. Somos diferentesuma ponte com o outro

naquilo que parecemos, iguais no que escondemos.

Que impedimentos voce experimenta em sua condição de mulher para ex

primir suas idéias, sua personalidade e exercer seus direitos humanos?
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apesar dos percalços em relação à mulherSempre fui uma rebelde e

busquei superá-los sem desespero. Reconheço, no entanto, que esta cir

cunstancia existe apenas para uma minoria de mulheres privilegiadas. Ha

muito a ser conquistado em termos de maioria.

Continua a mulher submissa ao homem?

Acredito que sim em termos de sistema socio-político-econômico. Mas 

cabe a própria mulher, através de uma nova otica transmitirmos filhos

desde o berço, interferir na perpetuação do machismo através da ruptura

com os padrões antigos e tyt uma transformação.

Considera a sua obra feminina?

Minha obra e feminina na medida em que sou mulher. Mas, feito Virgínia

penso que devem existir mentes criativas em que as faculdades men-Woolf

tais não se opõem uma à outra: ”o intelecto esposando a intuição”. Se

gundo a genial escritora inglesa, Shakespeare foi supremo exemplo da

mente harmoniosa, andrógina.

0 oroblema vital mais cruciante em sua mensagem literária ...e o da. inco-

municabilidade imposta ao ser humano, isolando-o de todos e fundindo-o

em seu vazio. Poderia elaborar sobre este ponto?
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A verdade ê que o ser humano, na luta pela conquista do poder econô

mico cada vez se distancia mais dos objetivos essenciais da existência.

uma palavra apenas, desgastada de seu sentido fundamental. 0 di-0 amor )

nheiro - substituição pobre de toda a riqueza espiritual - isola as pes_

hierarquiza-as, afunda-as no marasmo do egoísmo e do vazio. Enquan-soas 5

to não nos conscientizarmos da necessidade absoluta de mudanças interio-

nada será conquistado. Enquanto não despertarmos parares e exteriores 5

o nosso eu soterrado por milênios de tirania e medo, não viveremos nem

poderemos legar aos que nos sucederem uma vida plena e integral sadia,

solidária, não apenas solitária.



Janela do sonho

Com Janela do sonho, Patrícia Bins 
completa a Trilogia da solidão, inicia
da com Jogo de fiar e retomada em An
tes que o amor acabe, editados pela 
Nova Fronteira.

Janela do sonho tem o mesmo tom 
intimista dos dois primeiros romances, 
e surpreende pelo inusitado da aborda
gem temática e a riqueza dos recursos 
empregados no seu desenvolvimento.

“Afundada em mistérios e sonhos 
deslembrados”, esfaceladapela duali
dade do ser, Maria, a personagem cen
tral, busca o precário equilíbrio na 
criação de outros personagens que des
filam diante de uma janela mítica — 
“retângulo aberto para o tempo”. Até 
que ponto esses personagens são reais, 
cabe ao leitor decidir.

A tendência à introspecção de sua 
personalidade dividida, sombria, es- 
quizóide, que destoa da beleza exube
rante de rosto e de formas, e a educa
ção castradora recebida do pai alemão 
prejudicam o relacionamento de Maria 
com Matheus, o marido húngaro e ale
gre que ama a música e a vida, e com os 
filhos, Deborah e Isaías.

Entre Deborah e a mãe desenvolve- 
se aos poucos uma estranha relação, 
amor e ódio, rivalidade e compulsão. 
Rebelde, intensa, perdida no remoinho 
dos sentimentos conflitantes, a adoles
cente Deborah mergulha numa crise 
explosiva e silenciosa, dissimulada e 
solitária.

»ATRICIA
1

n
A

EDITORA
NOVA

FRONTEIRA
•f



MSe por um lado a personalidade de 
Deborah é forte e positiva, ísaías her
dou as sombras da mãe. É indeciso, fu
gidio, hipersensível, apático. Sua rhu- 
l/ier, Martha, não consegue apreender 
o universo psicológico subjacente aos 
dramas e mistérios familiares, à impo
tência de ísaías diante dos problemas 
do dia-a-dia e do sexo.

É no entanto pela curiosidade de 
Martha, a psicóloga, que os mistérios 
vão sendo desvendados ao leitor.

Sob o pano de fundo de uma mani
festação política, desenovela-se a tra
ma, fios do esquecimento e fios da me
mória, "trêmula mentira tecida de 
muitos personagens e máscaras ’ ’ que se i
inventa e reinventa, ilusão da ilusão.

Aplica-se a Janela do sonho o que 
disse Fernando Paixão físto É, 1.6.83) 
acerca de Jogo de fiar: “Sobre esse ta
buleiro mágico, onde as imagens se 
proeriam sucessivamente, o rosto não é 
uma esfinge fácil de ser decifrada. ”

Em toda a trilogia, os personagens 
têm nomes bíblicos, o sentido da narra
tiva é mitológico, a estrutura é frag
mentada e labiríntica, a linguagem, in- 
trospectiva e poética.

Acerca da obra da autora, diz Deoní- 
sio da Silva: "Patrícia Bins escreve pa
ra perguntar, não para responder. É 
uma renovadora de nossa prosa de fic
ção, sobretudo nos flagrantes que 
constrói para surpreender as persona
gens quando elas estão mqis vulnerá
veis. ”

O
>
coicn

*
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Atrás de uma janela real ou imagináriat uma personagem 
cria outros personagens. Este o fio condutor da narrativa 
Janela do sonho, novo romance de Patrícia Bins que surpreen
de por apresentar uma problemática atualíssima: o dilema da 
mulher produtiva e ao mesmo tempo improdutiva pela insegu
rança em relação ao valor do que faz; a impotência sexual mas
culina como produto da sensibilidade renegada do homem; a 
repressão familiar gerando o medo de viver e também o apego à 
vida pelo que ela ainda não trouxe; a multiplicidade do ser.

Tais elementos, habilmente conjugados, geram um romance 
inteligente e sensível, perturbador e poético.

!
em

\!

De Patrícia Bins 
leia também:

Jogo de fiar
Antes que o amor acabe

I
EDITORA

NOVA
FRONTEIRA

Capa: Victor Burton
Foto: Mariposas tropicais, óloo sobre tela 
de Ado Malagoli. Coleção particular 
de Luiz Carlos Matte

SEMPRE 
UM BOM 

LIVRO
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"á um romance inteligente, de força poética indiscutível e de

estrutura engenhosa. 0 romance introspectivo, ainda incipiente

um excelente representante.” Luiz Hoentre nos, ganha com ele

berto Galizia - Veja - 11/5/63

"Fixando gestos e pensamentos, este maduro romance que é Jogo

consegue concretizar, no plane da consciência, a pro-o_e Fiar,

relacionamento abstraio entre os serespria inconsciência e o 

que se guardam rara suportar o viver, buscando transporta-los

a nudez e, com ela, acaráter autêntico e definitivo:a um

'» Jane Tutikian - Jornal do brasil - lV5ÁP3luz.

o jogo diante do espelho não tem fim"Fascinante e perigoso,

se reiniciando. Pode desencadear compaixão, o prazersempre

) Mas uma coi_(descobertas ou mesmo o desespero. • * *de novas

lembrar dela quando abrir o li_sa é certa (e o leitor deve se

este tabuleiro mágico, onde as imagens se orocrram
vro): Sobre

esfinge fácil de ser decifrasucessivamente, o rcsio nao e uma.

Fernando Paixão - Isto É - 1/6/83
da”

í.

Ia auiora ha hecho una conuri-este relato introspectivo'Con



buición importante a las letras de su país e estoy segura que

- el nombre de Patricia Bins será uno de los más citados en la

novelística brasilena". Victoria Urbano - Associación de Lite

ratura Femenina Hispânica - Beauraont - Texas. Agosto, 1983*

"Livro difícil, mas apaziguador porque deseja percorrer o cami_

nho do mistério e da conteção vocabular. Um compromisso expli-

Tentativa de exegese: um passo a frencito com a arte de viver.

Tivaldi Moreira.il/8t,r In prefácio - Antes que o amor acabe.te.

'Rico e cheio de poesia, atingindo a sensibilidade artística do

leitor (...) Anues que o amor acabe proporciona momentos de de

leite, de encontro com o belo e de reflexão sod._ò os recôndiuos

do ser e a profunda diversificação dos comportamentos humanos."

0 Estado deZelia de Almeida Cardoso - Suplemento Cultura.

São Paulo - 20/1/85

"Patricia Bins escreve” para perguntar, não para responder, s

renovadora de nossa prosa de ficção, sobretudo nos flagraruma

tes que constrói para surpreender as- personagens, quando elas 

esuão mais vulneráveis." Deonísio da Silva - neia Fevereiro

V

de 85



torrente aflore lá adiante sob uma luz mais forte.para que a

/jj Estou em que a principal contribuição feminina. para a reno- 

do romance moderno é esse tom intimista e reflexiva, que já 

trouxe tantas obras definitivas, nos últimos trinta anos./

vaç ao

nos

já leram Jean Rhys? Esta grande escritora de lingua inglesa 

começou a dar a volta ao mundo com seus livros graças ao tom que 

caracteriza a prosa de Patrícia Bins. Tom que já começa a ser um

estilo de época na pena de outras grandes escritoras contemporâneas,

em dia propício, com este ro-Vale a pena ficar a um canto, 

mance de Patrícia Bins diante dos olhos. Ajuda a acompanhar o curso

espetáculo da própria vida.da vida — com o

JOSUE MONTELLO

/

L
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N> Este novo romance de Patrícia Bins, que eu tive o privilégio de 

y/ler nos seus originais, constitui uma nova incursão pelos labirintos da

o
&

r~»

consciência humana, ao mesmo tempo em que busca, pela intuição da roman

cista admirável, aclarar alguns de seus mistérios.

Sempre que perguntam ao romancista a origem de seus 

acorde-lhe uma destas respostas:

romances,

ou ühm retirou-o de si mesma, com as 

experiências que a vida lhe proporcionoun, ou lhe veio, de repente, de

modo intuitivo, o clarão de sua urdidura.

Patrícia Bins, neste 

as duas vefctentes: de um lado, a vivência pessoal, decorrente de sua 

condição feminina; de outro lado, a iluminação de seu espírito criador, 

que lhe deu, num relance, a dramática narrativa aqui apresentada.

Estará aí certamente a força da urdidura romanesca, a que a auto-

parece ter conciliado

ra soube insuflar a forma adequada — com uma primorosa fluidez estilís

tica./Um romance, mais do que uma história, é uma arte. Arte de bem con

tar, sabendo conduzir gradativamente relato, e arte de que dar a esse 

relato a forma imperecível. Forma de limpidez translúcida, que dá bem 

a medida da escritora no pleno domínio de seu ofício./

Há ainda neste romance uma qualidade que desejo acentuar: a sua 

linha reflexiva. A narrativa, além de se debruçar sobre si mesma, debru

ça-se sobre a vida, sobre a realidade circundante, sobre as vidas xihKix 

e daí resulta o tom de quem se mantem vigilante em 7f&O?alheias,

diane, pronta a nos transmitir as suas impressões de cada momento.

Poderemos dizer que este livro é um rio de águas límpidas que

do co-

vai derivando por entre vidas reais. De vez em quando uma surpresa, co

mo se o caminho se abrisse sobre uma claridade maior. Noutras ocasiões, 

os ramos das arvores marginais se fechara sobre as águas, sombreando-as,



a autora completa a TRILOGIA DA COLIDIC, bus-Com "JAISLA DO COLHO" >

desvendar ac raízes da incomunicabilidade. Nestacanao, acima de tudo 77

Lntos nue o Amor Acabe” (seus romancesrrobra. como em "jogo de Fiar e

o objetivo é o mergulho nos labirintos do ser na tentativaanteriores)' 3

constitui o frágil uni-traser á tona a complexidade dc emoções ono

Bste novo romance propõe, através ^a r°rsonagem-núcleo,verso humano

r mais alguns enigmas e suseivaria e de seus personagens-sonhos, ^ Ca;

tar noves cuestionamer.tos abrindo uma janela para a meditação do leitor.

Como afirma o o sue Montelio na apresentação do romance: ’Hste novo rornar

que eu uive o privilégio de ler nos seus originaisce de Patricia Bins. 3

incursão reles labirintos da consciência humana acconstitui uma nova 3

remanctsta admirável.intuição acla-tempo em que busca, pela : amesmo

mistérios”.rar alguns de seus
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DE0N1SI0 DA SILVA é ca + ari nense de nascimento, mas viveu mui tos anos
Kio Grande do Sul, onde estreou e se tornou conhecido do publico

livro de estréia, que re-
n o

livros como Exposição de Motivos, seuc om
cedido pelo MEC, e foi aprocebeu o Prêmio Brasflia de Litera+ura, 

v ei tado na t e I e vi sa o com o tftulo de i^e I at pr i o confidencial» Livrai —
con

das Tentações, Cenas 1 ndecprosas, ( edi tpra LPM) e A Mulher Si Ienci o

alguns de seus livros. Este último
m e
sa (editora Mercado A__berto) sao 
trata d® condenação de uma mulher inocente nos anos de apos— guerra,

autor situou sua ncvela nos anos 80, ainda que na 

mesma cidade. E um des sucessos da série novelas, com mais de dez mil
Ijuf-RS, mas oem

exemplares vendidos.

Deonfsio fez também rGteirCs para o cinema e a televisão, 

de pessoas como Laine Milan, GÍIberto Perin, Alfredo F ed rizzi, Sflvio

companhiaem

Back, Antunes Filho, entre outros. S^u trabalho para o fiIme-documen- 

tério de longa metragem sobre as rufnas jesufticas, Ín titu I ado Repú- 

bIica Guarani, obteve o prêmio de melhor rcteir0 no Festiva! de Cine

ma de Brasflia. Outros prêmios recebeu ele por sua ficção e os ensaios

é exemplo 0 Caso Rubem Fonseca (editora Alfa-Omega)

102 Prêmio

que publicou, como 

sobre a censura à literatura brasi leira, premiado roo 

Abril de Jornalismo, pela Editora Abril, ano passado.

corpo de jurados dc Prêmio Casa de Las Americas,

que premiou, entre outros, a pe
de teatro 0 Julgamento de Nicolau 11# R <=> i do Paraguai, também 

bre as missões jesufticas, e para isso ficou 

ses, em companhia de escritores e artistas brasileiros e latino—amerj_ 

Lucelia Santos, Mario Benecetti, Thiago de Mello e Osval

do França Junior. 0 relato dessa experiência num pafs soéialista pode 

ser lido na revista Playboy , em artigo escrito por Fernando de Barrcf^ 

Lucélia Santos e o préprio Deonfsio.

Seus livros de contos, quase sempre eróticos, despertaram as i ras da

censura nas primeiras publicações, mas depois foram sendo aceites p_e

Ia crftica e pelo público que tem visto em sua ficção amostras de re-

novação da narrativa contemporânea. Sua obra }6 foi objeto de teses,

no Brasi I e no exteri or; inclusive ha PUC de Porto Alegre foí defend_i_ 
da uma dessas teses, da autoria de Mara Regina Rosler, e intitulada

Em 1985 Íntegrou 

o mais importante da América Latina

so

em Cuba durante dois me-
ça

canos, como



Contos de Deonísip da Silva/ ora em fase deA Denúncia,Soei a I nos

pubI1 cação.

aluno da Universida.Deonfsio da Silva viveu muitos anos em Ijuf: foi
chefe do departamento de lietras daquela um_ 

série de encontros entre escrj
de de ljuf, professor
versidade e nos anos 70 deflagrou uma

levando a conversar com uni vers i tár i cstores e público naquela cidade, 
muitos dos^pri nci pai s escritores brasileiros, especialmente os gaúchos 

como Josué Guimaraes, Guilhermino Cé sa r, Tania FaiI!ace/ Caio Fernan

do Abreu, Moacyr Sc liar, Luiz Antonio de Assis Brasi I, *xm»**ttSxftig*riDS*

Dona I do S/chU I I er, Charles K^efer e muitos outros.

Ainda nos anos 70, fez o mestrado em Literatura Brasileira, sob a 

orfftgjFaçao de Guilhermino Cesar e é exatamente uma separata de sua 
tese de mestrado que obteve c Prêmio da Editora Abr| ano pass^xjo^ 

quatro anos depois de realizada defesa.
Serg i us Gon zaga#

Na UFrtGS, estudou em companhia de figuras como LygLa Averbuck, 

E liana Antoni ni , Antonio Hohlfeldt, L ya LufV Léa Masi 

Deixou o ft| o Grande do Sul para ser pr0f e.s

etc

s or em Sao Pau!c,D a U nÍve r
na

s Idade FederaLde São Carlos, onde ensina nos cursos de graduação e

labora em jornais como Q Estado de São Paulo ,pos-graduaçao^ e co 
Jprnal da Tarde,"revista ISTO Zt comentando liyrps.

Seu projeto é voltar ao ^i o Grande do Sul, a seu^er o seu habitat e 

onde se sente melhor, pois seus livros se situam nesta papte meridi oCfc 

I do Brasil, aqui sempre encontrou boa inspiração para escrever e
, nascida em I juí. "Não me

n a
tem uma filha, Manuela, gaúcha legfti 
faltam motivos para voltar”, diz Deonfsio e "esta volta é uma fruta 

que amadurece em meu pomar: todo dia dou uma molhadin.ha nela, com

ma

cuidado e carinho".

Seus livros estão publicado pelas seguintes editoras; Nova Frontei

ra (rtio), LPM e Mercado Aberto (P^rfo Alegre), Cultura e Alfa~0mega 

(São Paulo) e Criar (Curitiba).
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* Hoje às 20h30mln, na Galeria Alen- 
castro Guimarães (Mariante, 426) será 
o vemissage de Batista, mostrando 
seus entalhes, e Mady com sua pintura 
naive (ingênua). Ele é nascido em Reci
fe e ela é amazonense, mas residem no 
Rio. Trata-se de um trabalho que exalta 
a brasilidade e, por isto mesmo, tem si
do apreciado nos grandes centros euro
peus e em Nova Iorque. Há 18 anos que 
eles podem ser considerados como 
casal-embaixador da cultura brasileira 
no exterior.
♦ Milka foi solicitada pela produção da 
TV Globo para enviar modelos para se
rem usados por Nathalia do Vale, Rosa- 
maria Murtinho e Fernanda Montene- 
gro na novela “Cambalacho”. Ela está 
voltando de uma semana em Sáo Paulo, 
onde fez compras para a coleção prima
vera/verão que vem aí.
$ A Wizo, organização feminina que 
envolve senhoras da comunidade israe
lita, vai realizar na noite de amanhã, no 
Teatro da OSPA, um espetáculo intitu
lado “Gente e Arte”, com artistas da 
colônia judaica, integrando as come
morações do 38° aniversário da inde
pendência do Estadode Israel.

♦ A partir do dia 3 de junho, o Senal es
tá promovendo Curso de Desenhista de 
Modas e Estilista, ministrado pelo pro
fessor Sérgio Rosa Lopes. Ele vai abor
dar desde a história da Moda até 
exercícios de composição e criação de 
modelos, bem como uso de acessórios. 
Com a duração de seis dias, o curso terá 
como local o Centro de Formação Pro
fissional Visconde de Mauá (Sertório, 
473) das 19às22h. Inscrições pelo telefo
ne 40-0889.
a|e O Projeto Museu Extramuros do 
Margs levou para São Paulo a retros
pectiva da obra de Zorávia Bettiol, 
apresentada aqui, em outubro de 85. A 
mostra foi instalada no Museu de Arte 
Brasileira Alvarez Penteado.
$ Patrícia Bins, que lançou recente
mente o terceiro volume de sua trilogia 
da solidão, é o centro do painel que se 
realizará amanhã, no Margs. Na trilo
gia constituída por Jogo de Fiar, Antes 
Que o Amor Acabe e Janela de Sonho, a 
escritora enfoca o itinerário íntimo de 
três mulheres. O painel vai começar às 
17h30min contando com a presença de 
Deonísio da Silva, mestre em Literatu
ra Brasileira, em Sáo Paulo.O;

*r> ( IV U'.-'.' >T4i
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Patrícia Bins pelos 

caminhos da solidão
por Renato Lemos Dalto que os tornou diferentes", 

acrescentando que sua ma
téria-prima essencial é o 
mergulho na alma humana.

Alma humana que quer di
zer, sobretudo, inquietação. 
Para o escritor Deonisio da 
Silva — que vem a Porto Ale
gre divulgar seu décimo pri
meiro livro "A Mulher Silen
ciosa". editado pela Merca
do Aberto — Patrícia Bins 
propõe ao leitor muito mais 
perguntas do que respostas. 
Para a escritora, a proposta 
fundamental ao público é 
que cada um busque a soli
dão plena, pois "quem não 
tem a capacidade de encon
trar-se sozinho, não tem co
mo viver e conviver".

Deonisio identifica também 
na obra de Patrícia algo que 
chama de "arqueologia do de
sejo". "É uma literatura que 
fala do erotismo e da sensuali
dade sem metáforas". Des
pindo assim um a um os dese
jos, ela passa por mitos como 
Édipo, Eleclra, Caim e Abel. 
Entre eles, um elo que 
amor e morte, um outro ponto 
marcante de sua temática. 
"A morte é o compasso bioló
gico perfeilamente natural 
que o homem, através do seu 
medo. termina por dar mais 
importância à morte do que à 
vida e então tem medo da vi
da", afirma.

Dessa vida, seus medos e 
dúvidas, ela diz que tr az en
raizadas algumas coisas de 
infância. Filha de mãe inglesa 
e pai austro-húngaro. Patrícia 
Bins nasceu no Rio de Janei
ro, onde foi alfabetizada em 
inglês por uma professora 
particular que a colocou em 
contato com contos de fadas e 
histórias infantis dos Irmãos 
Grimm, Andersen e outros. 
Desse choque das duas lín
guas conta que traz um senti
do de ambiguidade. "As pala
vras eram duplas e o questio
namento também era duplo”. 
Veio ainda a paixão pelas ar
tes plásticas, até a descoberta 
de escritores como Virgínia 
Woolf, Rainer Maria Rilke e 
Fernando Pessoa.

O primeiro livro, porém, 
aconteceu só em 83, e se cha
mava "O Assassinato dos 
Pombos", uma coletânea de 
contos e crônicas. "Fui cola- 
boradora do Correio do Povo, 
de 68 até seu fechamento, e 
talvez por falta de l.empo e 
medo não escrevesse ficção”, 
justifica. No momento, traba
lhando cerca de oito horas por 
dia "como uma operária", ela
prepara um livro que vai 
inaugurar o que chama "A 
Trilogia da Paixão". "Será 
uma descrição dos passos da 
paixão, esse sentimento que 
une amor e dor".

Os caminhos da solidão 
são muitos. Das perguntas e 
fantasias dos solitários, vai 
brotando uma procura de 
identidade, o toque nos me
dos mais escondidos até des
cobrir o outro, depois todos 
os outros e, enfim, socializar 
dores comuns, paixões, ódio, 
vivências. E um pouco de so
nho, prazer ou morte. O uni
verso descrito pela escritora 
Patrícia Bins na sua "Trilo
gia da Solidão" — os roman
ces "Jogo de Fiar" (1983),
"Antes que o Amor Acabe"
(1984) e "Janela do Sonho"
(1986), os três editados pela 
Nova Fronteira - é uma de
talhada incursão por toda 
essa busca. Hoje à tarde, a 
partir das 17 horas e 30 minu
tos no Museu de Arte do Rio Como Lya Luft, Clarice Lis-

pector ou Lygia Fagundes 
fala dessa trilogia, num pai- Telles. Com elas, Patrícia 
nel onde também estarão 
presentes o escritor Deoni
sio da Silva, a professora de 
Teoria 1 .iterária Eliane Anto-

twmfOA
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social", explica Patrícia. 
Assim, ela surge como mais 
uma escritora que vai enri
quecendo esse tipo de temá
tica intimista e feminina.

Grande do Sul, a escritora

Bins encontra uma identida
de comum que chama de 
"desnudamento" 
lher. "É a passagem da mu- 

nini, a artista plástica Liana lher de personagem a auto- 
Timm e o escritor e critico ra, que começou com a obra 
Lauri Maciel. de Cecília Meireles". Entre

tanto, não faz uma separa
ção rígida entre o universo 
masculino e feminino. "Ho
mem e mulheres são muito 
semelhantes, a sociedade é

da mu- une

"O primeiro romance é 
uma procura de identidade, 
o segundo é a busca do outro 
e o terceiro é como uma li
bertação, uma saída para o


