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Da arquitetura ficcional traçada em Noite, O 
Senhor Embaixador, Música ao Longe e Um Lugar 
ao Sol foram plasmadas as criações de autoria de 15 
artistas, Bina Monteiro, André Venzon, Wilson 
Cavalcanti, Danúbio Gonçalves, Eduardo Vieira da 
Cunha, Fabio Zimbres, Liana Timm, Mara Caruso, 
Joaquim da Fonseca, Marilice Corona, Paula 
Mastroberti, Adalberto Almeida, Nelson Jungbluth, 
Rodrigo Nunes e Edgar Vasques, com curadoria da 
produtora cultural e designer gráfica Vera Pellin., e 
Maria da Glória Bordini, curadora do acervo literário 
de Erico Veríssimo, recontam trechos dessas histórias 
com novos recursos, calcados nos tipos e cenários
reais e imaginados por Erico.

Fragmentos dos quatro títulos, selecionados, 
geraram pinturas, desenhos, técnicas mistas, 
aquarelas e imagens digitais originais. Em uma 
segunda e última etapa, convertidos em fotografias, 
pelo artista multimídia Gonzalo Mezza, os trabalhos 
bidimensionais mantêm sua capacidade de remeter 
às propostas precedentes, fusões de artes plásticas 
e literatura.

Esta bagagem ficcional, estética, histórica e 
emocional ocupa as paredes da Galeria João Fahrion 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
na forma de painéis fotográficos. A exposição As 
Cidades Imaginadas de Erico Veríssimo comprova a 
atualidade de facetas do trabalho reverenciado. E 
insere o MARGS no passeio histórico por essa obra 
incontestável - real porque imaginada.

Cézar Prestes
Diretor Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Ado Malagoli



Na produção romanesca de Erico Veríssimo, podem-se acompanhar as grandes 
questões que polarizaram a História e a Arte no século XX. Guerras, revoluções, 
intrigas políticas, fome e miséria, desemprego, migrações, capitalismo, 
comunismo, espoliação, colonialismos, ditaduras, preconceitos de gênero, de 
raça, de etnias. Todas essas calamidades dos anos 1900 foram motivo para a 
urdidura dos conflitos que se manifestam em sua obra, ao lado das paixões 
milenares de todos os homens. Por outro lado, opções estéticas 
realismo ou o experimentalismo, o surrealismo ou o impressionismo, o 
modernismo ou o pós-modernismo, a forma difícil ou a fácil, foram tópicos 
continuamente considerados pelo escritor, sempre atualizado com as artes 
plásticas, cinema, música e imprensa.

Homem de seu século, a quem interessava acima de tudo a humanidade 
condição, Erico Veríssimo queria fazer ver, despertar em seus leitores a 
consciência adormecida pelos donos do poder. Por isso, uniu realismo social 
e formas modernas, mas fáceis, contando com o poder do impacto de suas 
tramas para atingir o público. Perseguindo esse projeto estético, percebeu 
que o espaço privilegiado para a representação crítica do mundo em que vivia 
era o da cidade, em que múltiplas e diferentes vidas se cruzam, histórias 
comuns e inusitadas se misturam, dentro de uma estrutura limitadora, ao 
mesmo tempo protetora e alienante, que redobra a força dos entrechoques 
pessoais e sociais.

, como o

e sua

Seus romances, sem exceção, centralizam a ação em cidades, sejam elas 
situadas no interior ou nas capitais, tenham ou não identidade explícita, 
a Porto Alegre de Clarissa ou O Resto é Silêncio, a Washington de O Senhor 
Embaixador, ou implícita, como a Hue vietnamita, de O Prisioneiro,
Porto Alegre, de Noite. Erico igualmente criou cidades imaginárias, 
Jacarecanga, Santa Fé ou Antares, respectivamente de Música ao Longe, O 
Tempo e o Vento e Incidente em Antares. A idéia da cidade como amálgama de 
vidas, dramas e ideologias, como lugar da diversidade humana e da propulsão 
da História o fascinava. Proporcionou-lhe ocasião de exercer em pleno vigor 
suas potencialidades de paisagista e pintor de tipos urbanos, sendo 
inesquecíveis suas descrições dos céus metropolitanos. Ofereceu-lhe, ainda, 
molduras para quadros hiper-reais dos grandes problemas que afetaram o 
seu século e continuam repercutindo hoje.

como

ou a mesma
como
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A exposição "As cidades imaginadas de Erico Veríssimo" extrai trechos 
significativos das obras Música ao Longe, Um Lugar ao Sol, Noite e O Senhor 
Embaixador para ilustração de artistas plásticos. Oferece ao público 
imagens de duas cidades inventadas, no caso Jacarecanga e Cerro Hermoso, 
e de duas cidades representadas, Porto Alegre e Washington, buscando 
capturar o sentido plástico desses cenários. Faceta esta do romance do 
autor ainda não trabalhada na área das artes, que têm se detido mais na 
trilogia O Tempo e o Vento. Não só de quadros urbanos se compõe a 
exposição. Como Erico Veríssimo não se detinha em descrições detalhadas, 
o espírito das cidades é por ele capturado principalmente através de ações 
de seus habitantes. Assim, homem e espaço aparecem em íntima união, 
indissociáveis, as personagens animando ruas, praças, prédios, conferindo- 
lhes imagens que se imantam pela qualidade política ou humana de seus 
atos.

A exposição se inicia por Jacarecanga, cidadezinha serrana, no Rio Grande 
do Sul, onde vivem os Albuquerque, família tradicional e decadente. Dela 
se destacam duas personagens que circulam por vários romances de 
Veríssimo, Clarissa, a adolescente ingênua que descobre a vida com olhos 
maravilhados, e Vasco Bruno, seu primo, o Gato do Mato, de gênio rebelde 
e insatisfeito com o modo de ser de seu burgo natal. O mesmo Vasco leva 
a família desfeita, após o assassinato político do pai de Clarissa, para Porto 
Alegre, capital do Estado, onde tentará buscar emprego 
artista. Diante da cidade grande, fascinado pela vida noturna, pela agitação 
diuturna e pelas multidões e suas coloridas atividades, Vasco quase se 
perde de si mesmo. É o que acontecerá com outra personagem de Veríssimo, 
o Desconhecido, que dá consigo mesmo sem memória na noite porto- 
alegrense e se torna vítima de dois rufiões, que o arrastam a um périplo 
pelo bas-fond da cidade, despertando seus impulsos mais recônditos. 
Porto Alegre, assim, ao contrário de Jacarecanga, lugar de partida, é um 
lugar de chegada, de reencontro de si, embora as duas cidades, uma 
inventada e a outra real, obriguem seus habitantes à experiência do 
sofrimento e do mal.

As duas outras cidades dão um passo além do território nacional, embora 
permaneçam no mesmo clima de provação para as personagens que as 
habitam. A primeira delas é Washington, em que se instala o novo 
embaixador da república do Sacramento, nação fictícia situada perto do

Caribe, representante típica das banana republics latino-americanas. D. Gabriel 
Heliodoro Alvarado traz consigo um secretário-adjunto, Pablo Ortega, pintor 
como Vasco, filho de uma família aristocrática, compelido a exilar-se porque 
desagradou ao ditador da hora em Sacramento, ao salvar seu maior contestador. 
Washington será vista por Erico Veríssimo do ângulo das manobras 
diplomáticas, expostas nos salões e recepções da embaixada, que corteja o 
beneplácito dos Estados Unidos para suas reivindicações - manter o poder 
ante uma população insurgente. Enquanto D. Gabriel Heliodoro 
desgraça dos inimigos do regime discricionário, em Sacramento gesta 
revolução de esquerda. Quando esta eclode, o embaixador e Pablo Ortega 
retornam a sua terra natal. O primeiro vai defender seu amigo ditador 
segundo engaja-se na luta de guerrilha, apesar de seu asco pela violência. 
Pelos olhos de seu amigo de Washington, Bill Godkin, um jornalista, a capital 
de Sacramento, Cerro Hermoso, tomada pelos revolucionários, é descrita, e o 
julgamento do senhor embaixador, defendido por um ato de humanidade 
por Ortega, é reportado.

Nesse par de cidades, Erico representa não apenas destinos individuais, 
o fez em Jacarecanga e Porto Alegre, mas um caminho coletivo, em que as 
personagens se tornam mais figurantes do que agentes. As forças 
macropolíticas é que conformam os dois espaços: a guerra ria e o imperialismo 
norte-americano, que explicam essa Washington cheia de intrigas, a ditadura 
de direita em Cerro Hermoso e sua transformação numa outra ditadura, a dos 
libertadores.

trama a 
-se uma

e o

como

e vencer como

Ao imaginar cidades fictícias ou realmente existentes, Erico Veríssimo as 
entende não como arquitetura urbanística - embora possa traçar com minúcia 
realista uma embaixada em Washington ou uma boate em Porto Alegre - e 
sim como lugar de convívio, de convergência, em que seres humanos estão 
reunidos, mas seguem rotas que dificilmente se tocam, cada um absorto em 
seus sonhos e paixões. Nessas cidades há sempre uma fascinação pela vida 
urbana e por suas possibilidades agregadoras, mas também um núcleo duro 
de incompreensão e luta fratricida. O importante é que Erico Veríssimo 
consegue figurar suas cidades, seja no plano individual ou coletivo, nacional 
ou internacional, como lugares que não precisam ser o que são, lugares de 
violência e morte, e sim promessas de via boa, que necessitam do empenho 
de cada cidadão e de um espírito realmente comunitário para virem 
realidade. Em alguns de seus personagens, esse empenho existe.

a ser

Maria da Glória Bordini

Doutora em letras, crítica literária, curadora do 
Acervo Literário de Erico Veríssimo



JACARECANGA Distant Music(1934)Música ao Longe (1934)

Clarisso and Vasco join D. Leocádia, the lady's mother, and 
Nicolina, the girl ofthe house, to visit Conca, the cousin‘s old 
playing companion, who's sick in bed. The misery of the Red 
Loam, figure of the horrible life conditions ofmost Brazilian 
city's suburbs, reflected in the impotent look of Clarissa, mirrors 
the social difference that covers her cousin Vasco of indignation.

Clarissa e Vasco acompanham D. Leocádia, mãe da moça, e Nicolina, a chinoca da casa, 
a uma visita a Conca, antiga companheira de brincadeiras dos primos, que está acamada. 
A miséria do Barro Vermelho, figura das péssimas condições de vida de grande parte das 

periferias das cidades brasileiras, refletida no olhar impotente de Clarissa, espelha a 
desigualdade social que enche de indignação seu primo Vasco.

When Jewish Street ends up in a high declivity, they see the Red 
Loam.

Such as Canudos - refleas Clarissa, who saw in the Brazilian 
History a portrait ofAntonio Conse!heiro's small village.

Smallplain ranchos, dark stains against the redness ofthe banks 
and the Street. The blue and green ofthe garden trees. Zinc roofs 
and rotten wood. The mending cans ofthe walls sparkling under 
thesun.

Quando a Rua dos Judeus acaba num declive violento, eles avistam o Barro
Vermelho.

Bem como Canudos - refle arvoredo dos quintais. Telhados de zinco e tábua
apodrecida.

As latas dos remendos das paredes faiscando ao sol.
Clarissa e Vasco começam a descer.

Nos quintais e nas cercas há roupas brancas e coloridas, a secar.

— Onde é que fica a casa dela? - pergunta Clarissa, voltando para a mâe um
rosto interrogador. Clarissa and Vasco begin to get down.

In the gardens and fences there ore white and colored clothes 
drying.

—Where is her house? - asked Clarissa, looking at her mother 
with a interrogation face.

—Nicolina is who knows. - The girlpoints t&a Street that goes 
up a hilly grassland and seems like a bleeding cut ripping the 
green.

— Quem sabe é a Nicolina. - A chinoca aponta para uma rua que sobe a 
coxilha acima e que parece um talho sangrento rasgando o verde.

— Lá.

Vão.

A casa de Conca é toda de tábua apodrecida e nas paredes abrem-se frestas
largas. A erva cresce ao redor dela.

—There.

Molambos secando ao sol e ao vento. Latas velhas atiradas ao abandono.
Dentro do rancho - sombra.

Theygo.

Conca's house is all made off rotten wood and in the walls wide 
cracks open. The grass grows around it.

Tatters drying in the sun and in the wind. Old cans thrown to 
the abandoned. Inside the rancho - shade.

Nicolina vai na frente.

— Pode-se entrar, Conca? D. Clemência, as meninas e o seu Vasco vieram te
ver.

Nicolina goes ahead.

- May I enter, Conca? D. Clemência, the girls and Mr. Vasco carne 
toseeyou.
They enter.

Entram.

Distant Music, p. 198-199Veríssimo, Erico. Música ao Longe p. 198-199
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JACARECANGA
Distant Music (1934)Música ao Longe (1934)

Nighl ofSào João in Jacareconga, in the Albuquerque yard the 
sky's illuminated with lhe fire works in o false exhibition of 
greatness. It is notable the contrast among Clarissa‘s family 
ostentation and the mute threot represented by the Gambá 
walls, the Italian immigrants which now, thanks to much work, 
impose them selves in the city and take place of the 
Albuquerque's sociai position.

Noite de São João em Jacarecanga, no pátio dos Albuquerque os 
céus se iluminam com fogos de artifício numa falsa exibição de 
grandeza. Note-se o contraste entre a ostentação da família de 

Clarissa e a muda ameaça representada pelo muro dos Gamba, os 
imigrantes italianos que agora, graças a muito trabalho, impõem- 

se na cidade e tomam o lugar social dos Albuquerque.

Clarissa takes her friends to the yard.Clarissa leva as amigas para o pátio.

From long distance, from otheryards and streets, comes the 
shooting explosion - bombs and fire works. From then to then 
a clarity raises to the sky. Near by the church fire works bursts 
oftears: green, blue, yellow, silver and sol ferino red stars bounce 
around. For a second the sky's stars go off. but when the clarity 
ofthe fire works ceases completely, the deep blue sky, all dotted 
with stars, remains.

The moon light invades the back garden. The shadows are soft 
blue. The Gambá already built the wall, which was recently 
whitewashed and that now appears in the back as a ghost 
crouched in the shadows. The great Paineira is all sprinkled of 
silver and its locy sideface stands out with the nocturne sky. It‘s 
shade is wide: seems like an open hole in the ground.!...]

There is a mystery in the sky, a secret in the night. The wind 
stopped. Where does the wind stay when it's notrunning around 
the world? Where shall the wind's house be? Even the wind 
decided not to go out today. The night is warm, of a funny 
warmth that sometimes seems it's hot and sometimes makes 
us feel cold chilis.

De longe, de outros quintais e de outras ruas, vem o estampido de tiros - 
bombas e foguetes. De quando em quando sobe um clarão para o céu. 

Para as bandas da igreja estoura um foguete de lágrimas: saltam estrelas 
verdes, azuis, amarelas, prateadas e solferinas. Por um instante as estrelas 
do céu se apagam. Mas quando o clarão do foguete morre de todo, fica o 

céu azul, profundo, todo pontilhado de astros.

O luar invade o pátio. As sombras são macias e azuladas. Os Gambas (está 
ssim no livro?) já edificaram o muro, que foi recém-caiado e que agora 

aparece lá no fundo como um fantasma agachado na sombra. A grande 
paineira está toda respingada de prata e seu perfil rendilhado se destaca 
contra o céu noturno. A sua sombra é larga: parece um buraco aberto na

terra.[...]

Há um mistério no céu, um segredo na noite. O vento parou. Onde será 
que o vento fica quando nâo anda correndo pelo mundo? Onde ficará a 

do vento? E até o frio hoje resolveu não sair de casa. A noite está 
morna, duma mornidão engraçada que às vezes parece calor e às vezes

faz a gente sentir calafrios.

casa

Mr. Leocádio lights a torch at the porch window and inaugurates 
the porty. Screaming. The old man is with his arm stretched and 
from his hand gushes the colorful fire, fulgurant little stars jump 
around, tears o fali colors and from then to then, with a soft 
flock, jumps away a flake of fire that will die further ahead, 
among the bushes. Mr. Leocádio shakes his hand frenetically 
and his face, strangely illuminated by the torch 's lightning, looks 
lifeless.[...l

Seu Leocádio acende um pistolão à janela da varanda e inaugura a festa.
Gritos. O velho está com o braço estendido e de sua mão jorra o fogo 

colorido, saltam estrelinhas fulgurantes, lágrimas de todas as cores e de 
quando em quando, com um "floc" macio, pula longe um froco de fogo 

que vai morrer mais adiante, entre os arbustos. Seu Leocádio sacode a mão 
freneticamente e seu rosto, alumiado estranhamente pelos relâmpagos 

do pistolão, parece o rosto de um defunto.f...]

João de Deus is with a happy smile. Pretends the crisis is over, 
or even that ive are in the good times, when the old Olivério 
was alive and the money circulated. Wealthyness in the mansion. 
Guestsevery night. Chats till late, liquors, cheroots, happiness. 
Make believe...

João de Deus está de cara alegre. Faz de conta que a crise passou. Ou então 
faz de conta que estamos nos bons tempos, quando o velho Olivério era 
vivo e o dinheiro rolava. Fartura no casarão. Convidados todas as noites.

Conversas até tarde, licores, charutos, alegria. Faz de conta...

Distant Music, p. 138-139Veríssimo, Erico. Música ao Longe p. 138-139 Mara Caruso
Pintura digital, 2007
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JACARECANGA
DistantMusic(1934)Música ao Longe (1934)

Clarissa remembers the old luxurious family in a clear sunny 
morning. Her look extends it's selffrom the house yard to the 
Street and dose buildings. More than the physical marks ofher 
aunt's histories, it is ofmore importance the light and the colors 
that renovate the surroundings. The silent dty, by the halo of 
the sun, offers him what the familiar past denies: hope.

Clarissa rememora o antigo fausto da família numa manhã clara de sol. Seu 
olhar se estende do pátio da casa à rua e aos prédios próximos. Mais do que 

os marcos físicos das histórias da tia importam-lhe a luz e as cores, que 
renovam as redondezas. A cidade silenciosa, sob o halo do sol, oferece-lhe 

o que o passado familiar lhe nega: esperança.

Tudo parece renascer com a manhã. O muro torna-se novo, o céu parece 
pintado de fresco. Se as nuvens brancas se encostarem nele, na certa 
ficarão manchadas de azul. Fizeram de noite um sol novinho só para 

clarear este dia... No pátio as sombras são azuladas e o vermelhão da terra 
fulgura onde a luz bate em cheio. Flores cor-de-rosa, folhas verdes contra

o fundo azul do céu - a paineira canta.

Everything seems to be reborn with the morning. The watt turns 
into new, the sky seems painted by freshness. Ifthe white douds 
touch ir, they would certainly be stained by the blue. At night 
a new sun was made just to brighten this day... At the yard 
the shades seem blue and the red earth fulgurates where the 
light hits. Pink fiowers, green leaves against the biueofthesky 
- the “Paineira" tree sings.

Lá no fundo fica o chafariz. Dizem que teve repuxo noutros tempos, 
quando tia Zezé era moça bonita, quando havia bailes na casa do General 
Zé Pedro. Penduravam lanternas chinesas em todo o pátio. Vinham condes 

e fazendeiros, oficiais com dragonas de ouro, poetas de cabeleira e 
mulheres com saia-balão. Dançavam os lanceiros e tia Zezé conta que lá 
mais no fundo, perto da figueira, dois homens se bateram em duelo uma

noite, por causa dela.

At the back is the fountain. They say it had waterspouts in other 
times, when aunt Zezé was a beautifulgirl, when there used to 
be balis at General Zé Pedro‘s house. They hang Chinese lanterns 
around aII the yard. Counts and farmers used to come, officers 
with goid shoulder straps, long hairedpoets and women with 
hoop-skirts. Soldiers danced and auntZezé tells that back inside, 
near by the fig tree, two men hit themselves in a duel one night, 
because ofher.

Que manhã bonita! Clarissa se debruça à janela e, por cima do muro, olha 
a rua. Ninguém: só o sol, lavando as fachadas das calçadas pardas, as

pedras cinzentas...

What a beautiful morning! Clarissa leans over the window and, 
from above the wall, looks at the Street. Nobody: only the sun, 
washing the front dusky sidewalks, the gray stones...

The Carvalho Pharmacy has not yet been opened. (When I was 
eight years old Clarissa did not comprehend why everyone said 
“farmacy" while on the signboord it was written ",pharmacy.) 
The grass grows between the stones. There are minuscule rivers 
ofstagnant water in the gutters. But the sun sprinkles the dark 
water ofbrighl particles and even the pouring dirty water gains 
its beauty in the morning.

Ainda não abriram a Farmácia Carvalho. (Quando tinha oito anos Clarissa 
não compreendia por que todo o mundo dizia "farmácia" quando na 

tabuleta estava escrito "pharmacia"...) A grama cresce por entre as pedras. 
Há rios minúsculos de água estagnada nas sarjetas. Mas o sol respinga a 
água escura de pontinhos luminosos e até a água suja dos despejos ganha

sua ração de beleza dentro da manhã.

Distant Music, p.44Veríssimo, Erico. Música ao Longe p. 44

10



JACARECANGA
Distant Music(1934)Música ao Longe (1934)

Jacarecanga, imoginary city, is one oíthe first urban regionalism 
editions in the Brazilian literature. The city of the romance 
Distant Music, from 1934, appears to the reader throughout 
the eyes of Clarissa Albuquerque, theyoung professor who 
returns to herparents house to teach and assist the family, in 
another times powerful and now in decadence.

Jacarecanga, cidade imaginária, é um dos primeiros exemplos de 
regionalismo urbano na literatura brasileira. A cidade, no romance Música 

ao Longe, de 1934, surge para o leitor através dos olhos de Clarissa 
Albuquerque, a jovem professora que retorna à casa paterna para lecionar 

e assistir a família, outrora poderosa e agora em decadência.

The morning classes end. The school - thinks Clarissa - is like 
a huge dragon that vomits by the mouth ofthe central door the 
children which go out running and screaming, In a party of 
colorful cloths, as like the animais in the fairy tales...

As aulas da manhã terminam. O colégio - pensa Clarissa - é como um 
dragão enorme que vomita pela boca da porta central a criançada que sai 

a correr aos gritos, numa festa de roupas coloridas. Bem como os bichos
dos contos de fadas...

The cement dragon, with the twenty window eyes, lives at the 
top ofa hill. At the bottom Jacarecanga sprawls in the mid-day 
sun: dim gray or orange roofs, contrasting with the dark green 
ofthe garden trees. The redstreets offlat beatedloam, seem 
liveskin wounds cleaved on the city's body. From on top ofthe 
roofs raise the two white towers of the church.

O dragão de cimento, com os vinte olhos das janelas, mora no alto duma 
coxilha. Lá embaixo, Jacarecanga se espreguiça ao sol do meio-dia: telhados 

dum pardo enegrecido ou alaranjado, contrastando com a massa verde- 
escura do arvoredo dos quintais. As ruas vermelhas, de terra batida, parecem 

feridas em carne viva rasgadas no corpo da cidade. Acima dos telhados 
erguem-se as duas torres brancas da Matriz.

Clarissa waits for Dolores. While she waits, thinks. Ifthe field 
should be the sea (the green hills even look like waves...) 
Jacarecanga would be an island. A lost island. A tinny island of 
funny people and things. Mr. Leocádio, Mr. Podalirio, the 
Municipal Band, the Recreio Jacarecanguense Club, Mr. 
Mirandolino’s cinema, thesquare's kiosk... [...]

Clarissa espera Dolores. E enquanto espera, pensa. Se o campo fosse um 
mar (as coxilhas verdes até parecem ondas...), Jacarecanga seria uma ilha. 

Ilha perdida. Ilhazinha de gentes e coisas engraçadas. Seu Leocádio, seu 
Podalirio, a Banda Municipal, o Clube Recreio Jacarecanguense, o cinema 

de seu Mirandolino, o quiosque da praça... [...]
They go side by side down the little road that cuts the hilfs 
meadow, gliding in the city's direction. I...JDescem lado a lado a estradinha que corta a relva da coxilha, coleando na

direção da cidade. [...]
The two friends enter Well Street. A car passes by lifting the 
dust. A dog lifts it’s leg and draws liquid and well done 
arabesques on the phone post. A great cloud covers the sun for 
some instants.

As duas amigas entram na Rua do Poço. Passa um automóvel levantando 
poeira. Um cachorro ergue a perna e desenha arabescos líquidos e 

caprichosos no poste telefônico. Uma grande nuvem cobre o sol por alguns
instantes. The road extends it's selftill we loose sight. The window glasses 

sparkle in the small and low houses. On the white walls strong 
coloredposters stand out. (...)A rua estende-se a perder de vista. Vidraças chispam nas casinhas baixas.

Nos muros caiados destacam-se cartazes de cores fortes. [...]
Silence.

Silêncio.
At CommerciaI Street there is a larger movement of people. In 
front ofthe Club, Mr. Quirino, barber and mandolin player, picks 
bis teeth.

Na Rua do Comércio há um maior movimento de transeuntes. À frente do 
Clube, seu Quirino, barbeiro e tocador de bandolim palita os dentes.

Distant Music, p.l8-19Veríssimo, Erico. Música ao Longe p. 18-19 Nelson Jungbluth
Acrílica sobre tela, 200712



JACARECANGA
Um Lugar ao Sol (1936) A Place in the Sun (1936)

The murder of Vasco Bruno's uncle disfigures the quiet 
lacarecanga by the eyes of the youngster, who walks 
disorientated through the streets in the deathwatch night, 
among the solidary hugs and the good citizerís protests.

0 assassinato do tio de Vasco Bruno desfigura a pacata Jacarecanga 
aos olhos do jovem, que perambula na noite do velório 

desorientadamente pelas ruas, entre os abraços de solidariedade 
e os protestos dos cidadãos de bem.

No. That was not his old Street. He could not recognize the 
familiar physiognomy of the houses, of the trees. It was a 
nightmare city that he sow confusedly through the green stains 
that grew before his eyes. He felt lost again and wanted to 
scream.Human figures passed by him - what increased his 
sensation ofabandon and confusion. Ifonly he could see ciearly, 
hear ciearly, think ciearly! But the sound and images were 
suffocating and cloudy to his conscience. Seemed as ifhe was 
walking at the bottom ofthe sea, put in a diving-dress, feeling 
the afflicting pressure of tons of water on his chest.

Vasco fought with his thoughts, yearning to put them in order. 
Made an effort to go through the fog. Now il wasn't just the 
pain, but also a nauseous sensation, a weight in his stomach, 
the mouth bitter as bile.

Não. Aquela não era a sua velha rua. Não conseguia reconhecer a fisionomia familiar 
das casas, das árvores. Era uma cidade de pesadelo que ele via confusamente através 

das manchas esverdeadas que cresciam diante de seus olhos. Sentiu-se perdido de
novo e teve vontade de gritar.

Passavam vultos humanos por ele - o que lhe aumentava a sensação de abandono e 
desnorteamento. Se ao menos pudesse enxergar claro, ouvir claro, pensar claro! Mas 
os sons e as imagens lhe chegavam abafados e nevoentos à consciência. Era como se 

ele estivesse caminhando pelo fundo do mar, metido num escafandro, sentindo no 
peito a pressão angustiante de várias toneladas d'água.

Vasco lutava com seus pensamentos, querendo pô-los em ordem. Esforçava-se por 
trespassar a névoa. Agora não era só a dor, mas também uma sensação de náusea, um

peso no estômago, a boca amarga como fel.

He stayed still a minute. After he began to walk, dizzy.
Ficou parado um minuto. Depois começou a caminhar, tonto.

- Oh! Vasco...
— Oh! O Vasco...

He stopped instinctively, hearing his name. Someone 
approximated, hugged him with warmth. Vasco stayed imóvel. 
He heard vacuous loose words, suffocated: "...inhumanity 
....justice..." Another hug. And the figure moved away.

Vasco returned to his walk with a whiz in the ears. Suddenly 
saw him self in the clarity ofthe square. From the other side of 
road he saw the illuminated front ofthe cinema, with color fui 
posters, large round lamps ofa milky light, groups ofmen.

Parou instintivamente, ouvindo o seu nome. Alguém se aproximou, abraçou-o com 
calor. Vasco ficou imóvel. Ouviu vagamente palavras soltas, abafadas: "...barbaridade 

....ustiça ....anditismo". Outro abraço. E o vulto se afastou.

Vasco retomou a marcha com uma zoada nos ouvidos. Viu-se de repente na claridade 
da praça. Viu, do outro lado da rua, a fachada iluminada do cinema, com cartazes 

coloridos, grandes lâmpadas bojudas de luz leitosa, grupos de homens.

Rodrigo Núnez
Acrílica sobre papel, 2007

Veríssimo, Erico. Um Lugar ao Sol p. 22-23 A Place in the Sun, p. 22-23
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PORTO ALEGRE
Noite (1954) Night (1954)

When evoking the landscape ofo big city at night, Erico Veríssimo 
does not dispense the bas-fond. In this third dass cabaret its 
interesting to observe the presence ofblues, that lends the scene 
a sensual and decadent atmosphere, and the suffocating hot 
sensation ofsmoky details of the frequenter's bodies.

Ao evocar a paisagem de uma grande cidade à noite, Erico Veríssimo 
não dispensa o bas-fond. Nesse cabaré de terceira classe é interessante 
observar a presença do blues, que empresta á cena um clima sensual 
e decadente, e a sensação de calor sufocante pontuada nos detalhes 

esfumados dos corpos dos freqüentadores.

Nowyou will know an interesting den, a third or forth dass 
boite de nuit. The owner is one ofthe oldest homosexuals ofthe 
city. A veteran or, better said, a classic. (...)

Você vai conhecer agora uma espelunca interessante, uma boite de nuit 
de terceira ou quarta classe. O propetário é um dos homossexuais mais

antigos da cidade. Um veterano 
ou, melhor dito, um clássico. [...]

They crossed a small dim corridor where paper grinaldas hang 
from the ceiling and, pushing a brightyellow curtain, entered 
the principal saloon.Atravessaram um curto corredor mal-iluminado, onde guirlandas de papel 

pendiam do teto, e, afastando uma cortina dum amarelo berrante de 
bandeira, entraram no salão principal. Almost all the tables around the small circular saloon were 

occupied by men and women, most of which were dancing 
slowly by the dragged and moaning sound ofblues that the 
orchestra - piano, clarinet, cornet, contrabass and drums - 
played with a stridency that seemed increase the warmth of 
that oppressive ambient. Candle stumps ached, put in bottles 
upon the table's mosaic towels. The air was saturated with cigar 
smoke, alcohol musty smell and the heat from those bodies in 
combustion. On the white walls you could see, traced with coal, 
figures of women semi-dressed or totally nude, with ambiguous 
writings. "Work ofthe small guy in many nights"- explained 
the master. In a comer of the saloon a big ventilator kept 
spinning and buzzing, without being able to reduce the 
temperature. (...)

Quase todas as mesas em torno da pequena pista circular estavam ocupadas 
por homens e mulheres, muitos dos quais dançavam languidamente ao 
som do arrastado e gemebundo blue que a orquestra - piano, clarineta, 
pistão, contrabaixo e bateria - tocava com uma estridência que parecia 

aumentar o calor daquele ambiente opressivo. Tocos de vela ardiam, 
metidos nos gargalos de garrafas, sobre a toalha xadrez das mesas. O ar 
estava saturado da fumaça dos cigarros, dum bafio de álcool e do calor 

daqueles corpos em combustão. Nas paredes caiadas, viam-se, desenhadas 
a carvão, figuras de mulheres semidespidas ou completamente nuas, com 
legendas ambíguas. "Obra do nanico em muitas noites" - explicou o mestre. 
A um canto do salão um grande ventilador girava e zumbia, sem contudo

conseguir amenizar a temperatura. [...]
The couples were panting, the sweat dripping from the rubicund 
faces. The clarinet player raised the instrument to the ceiling 
and played a long and ocute note which remembered the wailing 
of a siren. The man on the drums seemed an octopus working 
with all its tentacles. The heat increased. The Unknown looked 
again for a window. The musicstopped with a beatíng of drums 
ended by a tinkle ofplates. Applauses could be heard. The 
dancers went back to there tables smiling.

Os pares estavam ofegantes, o suor pingava-lhes dos rostos rubicundos.
O clarinetista ergueu o instrumento para o teto e tirou dele uma nota 

prolongada e aguda, que lembrava o gemido duma sirene. O homem da 
bateria parecia um polvo a dar trabalho a todos os tentáculos. O calor 
aumentava. O Desconhecido procurava de novo uma janela. A música 
terminou com um rufar de tambores rematado por um tinir de pratos.

Soaram aplausos. Os dançarinos voltaram sorridentes para suas mesas.

André VenzonNight, p. 83-84 e 87-88Veríssimo, Erico. Noite p. 83-84 e 87-88
Caixa de maderite, fotografia, papelão, espelho e luz, 2007
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PORTO ALEGRE
Noite (1954) Night (1954)

In this typical suburban kermis Erico Zerissimo represents one 
ofthe urban entertainments most frequented by lhe popular 
classes, in general realized at the church square, in the small 
country towns. The narrator exceeds the proportions of the 
attractions offered at the square, assimilatlng them to the ones 
in the big markets and amusement parks. The description 
remembers the parties of Nossa Senhora dos Navegantes that 
are still realized in Porto Alegre, in February, in the same named 
district.

Nessa quermesse típica de subúrbio, Erico Veríssimo representa uma das 
diversões urbanas mais freqüentadas pelas classes populares, em geral 

realizadas nas praças das igrejas, nas pequenas cidades interioranas. 0 narrador 
exagera as proporções dos atrativos oferecidos na praça, assimilando-os aos 

das grandes feiras e parques de diversões, mas a descrição lembra as festividades 
de Nossa Senhora dos Navegantes, que ainda se realizam em Porto Alegre, no 

mês de fevereiro, no bairro de mesmo nome.

The Unknown's look was fixed on the church, which its facade 
was covered with colored lamps, in an incessant spark, it had 
an irisated fulgor ofjewelries.

O olhar do Desconhecido estava fito na igreja, cuja fachada recoberta de lâmpadas 
de várias cores, num pisca-pisca incessante, tinha um irisado fulgor de jóia.

No centro do largo erguia-se um carrossel e, sob o pára-sol cônico de lona, com 
gomos amarelos, azuis e encarnados, girava a plataforma circular sobre a qual 
se alternavam bancos para duas pessoas e os cavalinhos de pau, quase todos

ocupados.

In the center ofthe public square you couldsee a carrousel and, 
under the conical canvas parasol, with yellow, blue and scarlet 
sections, the spinning circular platform alternated benches for 
two people and the little wooden horses, almost all occupied.

Era uma quermesse suburbana, pobre e evidentemente já nos últimos dias, talvez 
nas últimas horas. As tendas espalhavam-se em torno do carrossel, exibindo seus 
sortimentos um tanto desfalcados - estatuetas de gesso, panelas de alumínio, 
vasos, perfumes baratos, jóias de fantasia, bonecos, latas de conserva, garrafas 
de licor - cada qual com seu jogo: pescaria, jaburu, lançamento de argola ou de 
dados, tiro ao alvo... Por entre elas passeavam homens e mulheres, principalmente 
soldados e marinheiros, de braços dados com criadinhas. Poucos, porém, eram 
os que se interessavam em experimentar a sorte, pois parecia que o calor abafado 

os deprimia, fazendo-os arrastarem-se com uma viscosa lentidão de lesma.

It was a suburban kermis, poor and evidently on the last days, 
maybe the last hours. The tends spread around the carrousel, 
exhibiting it's few assortments - plaster statues, aluminum 
pans, vases, cheap perfumes, fantasy jewelry, dolls, canned 
goods, liquor bottles - each with it's own game: fishing, 
“jaburu", ring and die throwing, targetpractice... Among them 
men and women, especially soldiers and mariners, were arm 
laced with servants. Only a few were interested in trying out 
there luck because it seemed the suffocating heat depressed 
them, making them drag with a viscous snail slowness.

Only the camels seemed not to feel the heaviness ofthe night: 
in vibrant speeches, as if they were inviting the people to a 
redeeming revolution, announced their trades - miracle herbs, 
infallible stain removers, little inventions for domestic use - 
and they spoke with such aspiration and rhetoric that seemed 
more interested in the speech than the commerce. [...]

Só os camelôs pareciam não sentir o peso da noite: em discursos vibrantes, como 
se estivessem convidando o povo para uma revolução redentora, apregoavam 

suas mercancias - ervas milagrosas, tira-manchas infalíveis, pequenas engenhocas 
para uso doméstico - e falavam com tanto gosto, e numa tal riqueza de retórica, 

que pareciam mais interessados na oratória que no comércio. [...]

Do chão todo variolado de cascas de frutas, farrapos de jornal, copos de papel, 
casquinhas de sorvete e pontas de cigarros, subia um cheiro seco de terra quente 

de mistura com uma verde fragrância de grama.

From the floor all dirty with fruit peelings, pieces ofnew paper, 
paper cups, ice cream coats and rests ofcigar, a dry smell of hot 
soil mixed with a green fragrance of grass.

Eduardo Vieira da CunhaVeríssimo, Erico. Noite p. 49-50 Night, 49-50

Acrílico sobre tela, 2007
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PORTO ALEGRE
Um Lugar ao Sol (1936) A Place in the Sun (7 936)

Discovering sensorialy the urban geography of Porto Alegre, Vasco 
gains enthusiasm with the movement and colors of the gaúcha 
capital center. The scenes of a big city parade rapidly to his artist 
eyes, fascinated with the moving forms, with the stunning noise, 
with the smellin the air, with the heterogeneous mixture ofpeople 
and things, vehicles and commercial establishments. The diversity 
and dynamism of the metropolis, under the sign of constant 
renovation, turn into motive for an imaginary portrait in which even 
the desire ofthe citizens would appear.

Descobrindo sensorialmente a geografia urbana de Porto Alegre, Vasco se entusiasma 
com a movimentação e com o colorido do centro da capital gaúcha. As cenas de uma 
cidade grande desfilam velozmente a seus olhos de artista, fascinado com as formas 

moventes, com o ruído atordoante, com os cheiros no ar, com a mistura heterogênea de 
gente e coisas, veículos e casas de comércio. A diversidade e o dinamismo da metrópole, 
sob o signo da renovação constante, tornam-se motivo de um quadro imaginário em que

até o desejo dos cidadãos ficaria fixado.

I was going to cross a Street. The guard opened his arms. He 
stopped. (...)

Given a signal from the guard, Vasco continued to walk.

He aspirates with voluptuousness the smells from the Street. 
The aroma of the biended coffee mixed with the blue odor of 
gasoline. (Whynot give color to the scents? Then it would be possible 
to paint tliem...) Further ahead he felt the greasy smell offresh 
paint. From the insides of a store a cold breath ofrustiness carne to 
him and he glanced polished stoves, pans and aluminum ketttes, o 
tall and thin man without a coat, smoking. Three steps away a wave 
of perfume reached his nostrils: men wearing white dust-coats, 
mirrors, Nyquil Instruments: a barber shop.

A truck allpainted with a strong orange passed by. A yellow 
figure ofa streetcar stopped with a screak. A big red signboord 
was being put out on the streets announcing a liquidation.

Boys shouted names ofjournals. The movement ofpeople there 
was more ative. Vasco didn't know where to look any more. The 
human ant nest got even stronger, making him dizzy. The 
atmosphere was filled with noises: horns, buzzing, whistles, 
wrecker, cracking noises, human voices. A propaganda truck 
passed and its ioud speaker poured an exaggerated amplified 
soprano voice in the air. (In a lightning Vasco imagined a 
Jeanette MocDonald ofthe size ofone ofthe skyscrapers of the 
square place.) (...)

Vasco was agita ted. He wanted to paint that part ofthe Street, 
hang on a convas that tumultuous and colorful instant. Paint, 
but giving movement to the cars, streetcars, to the ieaves and 
creatures. Who saw the picture should have the impression that 
the people and vehicles renovated at each moment, that were 
never the same: and the sky would aiso have to change colors 
with the passing of time; and time its self would have a color 
and a representation; even the wind and the creature's desires 
would appear in the picture.

Ia atravessar uma rua. O guarda abriu os braços. Ele parou. [...]

A um sinal do guarda, Vasco continuou a andar.

Sorvia com volúpia os odores da rua. O aroma de café torrado misturava-se com 
o cheiro azulado da gasolina. (Por que não dar uma cor aos cheiros? Assim seria 
possível pintá-los...) Mais adiante sentiu o cheiro oleoso de tinta fresca. Do interior 
duma loja lhe veio um frio bafo de ferragens, e seus olhos viram de relance fogões 
esmaltados, panelas e chaleiras de alumínio, um homem magro e alto, sem casaco, 

fumando. Depois, três passos adiante, uma onda de perfume lhe chegou às 
narinas: homens de guarda-pó branco, espelhos, instrumentos niquelados: uma

barbearia.

Passou um caminhão todo pintado de laranja vivo. O vulto amarelo dum bonde 
estacou com um rangido. Uma grande tabuleta vermelha avançava para a rua

anunciando uma liquidação.

Garotos gritavam nomes de jornais. O movimento de transeuntes ali era mais 
vivo. Vasco não sabia mais onde focar o olhar. O formigueiro humano se adensava, 
dando-lhe tonturas. O ar se enchia de ruídos: buzinas, zumbidos, apitos, guinchos, 

estalidos, vozes humanas. Um caminhão de propaganda passou e o seu alto- 
falante despejou no ar uma voz de soprano exageradamente ampliada. (Num 

relâmpago Vasco imaginou uma Jeanette MacDonald do tamanho dum dos
arranha-céus da quadra.) [...]

Vasco ficou alvorotado. Quisera pintar aquele trecho da rua, prender numa tela 
aquele instante colorido e tumultuoso. Pintar, mas dando movimento aos autos, 

aos bondes, às folhagens e às criaturas. E quem olhasse o quadro deveria ter a 
impressão de que as pessoas e os veículos se renovavam, a cada momento, nunca 

eram os mesmos: e o céu também teria de mudar de cor com a passagem do 
tempo; e o próprio tempo possuiría uma cor e um desenho; até o vento e o desejo 

das criaturas que passavam deveríam aparecer também na tela.

Edgar Vasques
Aquarela, 2007

A Place in the Sun, p.T34-135Veríssimo, Erico. Um Lugar ao Sol p. 134-135
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PORTO ALEGRE
Um Lugar ao Sol (1936) A Place ir the Sun (1936)

Álvaro Bruno, Vasco's found father, also a painter, takes the son 
to a place along the Guaiba that he discovered in the Navegantes 
district, excuse for a non-realist picture, where the different 
social classes ofthe big City are evidenced in the figure of the 
old boats side by side with the elegant Panair planes. The 
narrator makes salient the piosticity of the scene, positioning 
esthetically the elements of social difference, central motive of 
the romance A Place in the Sun.

Álvaro Bruno, o pai reencontrado de Vasco, também pintor, leva o filho a um 
recanto do Guaiba que descobrira no bairro Navegantes, pretexto para um 
quadro neo-realista, onde se evidenciam as diferenças de classe da cidade 
grande na figura dos velhos barcos lado a lado com os elegantes aviões da 

Panair. 0 narrador salienta a plasticidade da cena, estetizando os elementos 
de desigualdade social, motivo central do romance Um Lugar ao Sol.

They went dom and took Noel. Hopped on a streetcar and 
stopped by the river, at the beginning of Navegantes. [...]

It was a sand strip that advanced in direction to the river. There 
were three old boats. In one oflhem, at the stern poop house, 
where a chimney exhaled smoke, a fat woman dressed in red 
smoked a straw cigar. Clothes drying in the sun, hanged on a 
cord that went from the mast till the end of the prow. The boats 
had picturesque names: Green Rose, Spring, Juraci. They were 
filled with mature oranges and mandarins The boatmen were 
selling their fruits. A cock could be seen perched on a spar of 
the Spring at the edge where a bamboo bird-cage hang and a 
goldfinch sang. Rotten oranges floated on the tranquil water. 
Ducks were swimming between the sand and the boats: their 
orange beaks and their electric-blue necks dazzled in the sun 
ofthat winter evening. A large convas of rotten and perfurated 
fabric was stretched on the sand. Children played bare foot on 
the prow of the Green Rose. Far away you could see an island 
- white walls and red roofs contrasting with the green of the 
eucalypt forest.

Near by the sandy plain, contrasting with the rotten wood boats, 
manned by the miserable people who carne from the island, with 
an old promiscuity, children and pets - it was possible to see the 
white and hygienic "Panair"airport. A plane was serenely landed 
on the water as a great bird with its aluminum wings open.

Desceram e levaram Noel. Tomaram um bonde e apearam perto do rio,
no princípio dos Navegantes. [...]

Era uma faixa de areia que avançava rio adentro. Havia ali três barcos 
velhos. Num deles, na casa da popa, onde uma chaminé fumegava, uma 
mulher gorda vestida de vermelho pitava um cigarro de palha. Roupas 

secando ao sol, penduradas numa corda que ia do mastro quebrado até 
a ponta da proa. As barcas tinham nomes pitorescos: Rosa Verde, 

Primavera, Juraci. Estavam carregadas de laranjas e bergamotas maduras. 
Os barqueiros vendiam as suas frutas. Via-se um galo empoleirado numa 
verga da Primavera na ponta da qual pendia uma gaiola de taquara onde 
um pintassilgo cantava. Boiavam laranjas apodrecidas na água tranqüila. 
Marrecos nadavam entre o areai e as barcas: seus bicos cor de laranja e 

seus pescoços dum azul-elétrico fulgiam ao sol daquela tarde de inverno. 
Uma grande vela de pano podre e esburacado estava estendida na areia. 
Crianças brincavam descalças na proa da Rosa Verde. Longe se via uma 
ilha - paredes brancas e telhados vermelhos contra o verde duma floresta

de eucaliptos.

Perto do areai, contrastando com as barcas de madeira apodrecida, 
tripuladas por gentes miseráveis vindas das ilhas, numa promiscuidade 
de velhos, crianças e bichos domésticos - erguia-se, branca e higiênica, 

a casa do aeroporto da "Panair". Um avião estava pousado na água 
serenamente, como um grande pássaro, as asas de alumínio abertas.

Joaquim da Fonseca
Aquarela, 2006

A Place in the Sun, p. 348-349Verissimo, Erico. Um Lugar ao Sol p. 348-349
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PORTO ALEGRE
Noite (1954)

Night (1954)

At Borges de Medeiros Avenue, comer with Andradas Street, 
nostalgic point of Porto Alegre's Center, a man with no name is 
lost in the crowd. A nightfall whirl of a metropolitan summer 
reverberates upon the body and mind ofthis unknown, who 
feels the city as a monster with tentacles.

Na Avenida Borges de Medeiros, esquina com a Rua dos Andradas, 
ponto nevrálgico do Centro de Porto Alegre, um homem sem nome 
está perdido na multidão. 0 torvelinho de um anoitecer de verão 

metropolitano repercute sobre corpo e mente desse desconhecido, 
que sente a cidade como um monstro tentacuiar.

A cidade parecia um ser vivo, monstro de corpo escaldante a arquejar e transpirar 
na noite abafada. Houve um momento em que o homem de gris confundiu as

como se ele

The city seemed as a live being, a monster with a burning body 
panting and transpirating in the suffocating night. There 
a moment when the man in gray confounded the beats of his 
own heart with the traffic, and then he felt as ifhe had the city 
and the night inside his chest.

The sidewalk tumult continued, and from the unformed tittle- 
tattle of the voices from then to then a clear word or even a 
phrase stand out. "What an oven!" Someone spoke so closeiy 
that he feit the warm breath. Feminine laughter. After, a marís 
voice: "This summer will be awful". A man waiking by roughiy 
touched his arm. Another threwj puffofsmoke at his face.

was

batidas do próprio coração com o rolar do tráfego, e foi então
tivesse a cidade e a noite dentro do peito.

Continuava o tropel da calçada, e do zunzum informe das vozes de quando em 
quando se destacava uma palavra clara ou mesmo uma frase. "Que forno!" 

Alguém falara tão perto que ele chegara a sentir-lhe o hálito morno. Risada 
feminina. Depois, voz de homem: "Este verão vai ser medonho". Um passante 

roçou-lhe o braço. Um outro atirou-lhe na cara uma baforada de fumaça.

O Desconhecido continuava de olhos fechados, como para manter aquela noite 
particular à parte da outra que envolvia a cidade. E nas ruas sem nome nem 

norte de sua noite ele estava também perdido. [...] Ao passarem por baixo do 
grande anúncio de gás neônio, as faces dos transeuntes tingiam-se ora de 

vermelho ora de verde ou violeta. O Desconhecido quedou-se por algum tempo 
a contemplar aquele jogo de cores, como uma criança entretida com

caleidoscópio.

The Unknown continued with his eyes ciosed, as to maintain 
that particular night apart from the one that involved the city. 
In the nameless and disorientating streets of his night, he also 

lost. (...) When passing under the big neon gas 
announcement, the people's faces got colored by red, green or 
Violet. The Unknown stopped for a while to contemplate those 
colors as a child entertained with a kaleidoscope.

was

um

Paula Mastroberti
Pintura digital, 2007

Night, p. 2-3Veríssimo, Erico. Noite p. 2-3
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CERRO HERMOSO
O Senhor Embaixador (1965) The Lord Ambassador (1965)

Bill Godkin notes in his log-book the progress of the social 
revolution of Miguel Barrios, offering a touching report of the 
liberation of Cerro Hermoso. The participation of the humble 
citizens, the overturn of the church procere in favor of the 
revolutionaries, the austerity ofthe lieder who refuses the City 
key that composes the imagined frame by Erico Veríssimo for 
the victory ofthe popular forces ogainst a regimen ofexception.

Bill Godkin anota em seu diário de bordo o progresso da revolução socialista 
de Miguel Barrios, oferecendo um relato comovente da libertação de Cerro 

Hermoso. A participação do povo humilde, a reviravolta dos próceres da Igreja 
em favor dos revolucionários, a austeridade do líder que recusa a chave da 

cidade compõem o quadro imaginado por Erico Veríssimo para a vitória das 
forças populares sobre um regime de exceção.

27th ofOctober - (...) another bright day! (These deep and 
velvetlike greens remember me the ones of Virginia.) We found 
at the edge ofthe roadgracious white residences, with portales 
on the porches, most of these covered by bougainvillaeas which 
it's flowers go from the magenta to scarlet. In the srnall towns 
near by Cerro Hermoso, the inhabitants covered with leaves, 
flowers and branches the pathway on which the new Libertarian 
will pass. (...) From on top of his jeep, Barrios waves to the 
manifestants. Fire works sizzle, rise to the sky, turn dust in the 
air. A popular tries to do a speech but ends up quitting the idea 
because the acdamations and the fire work explosions suffocate 
his voice...
At the City doors, our court stakes in another square. dose to a 
colonial fountain I see a solemn black limousine, very lustrous 
and well cared. (...) It's door opens and from inside comes Don 
Pánfio Arangoy Aragón. (...) The crowd now observes the scene, 
in silence. Don Pánfilo brings, upon a cushion, the symbolic city 
key. (...) The Prime Archbishop roises the hand as he were waiting 
that Miguel Barnios kiíses his ring, but the revolutionary limits 
himselfto quickly shake his hand. (...)
Presenting to the Revolution Chief the golden key, the prelate 
says:
- Ihave the honor to give you good greetings, general, and to 
hand you the symbolic key of our dear Capital.

Barrios answer is rough:
- Your Reverence should agree that you carne a little late... In 
nothing could this key be helpful to us now, since we have 
already burst the doors of Cerro Hermoso with our bodies, our 
blood, ourlives.
For a few seconds Don Pánfilo seems disconcerted. Clears his 
throat, takes a look around, recovers the uprightness and says: 
-1 expect at least that you comprehend my courtesy gesture.

- We did not come here in search of courtesies, but of a better 
lifeforourpeople.

27 de outubro - [...] Outro dia luminoso! (Estes verdes graves e veludosos me lembram os 
de Virginia.) Encontramos à beira da estrada graciosas residências brancas, com portales 

alpendres, muitos destes cobertos por buganvílias cujas flores vâo do magenta ao 
escarlate. Nos vilarejos perto de Cerro Hermoso, os habitantes atapetaram com folhas, flores 
e ramos o caminho por onde o novo Libertador vai passar. [...] De cima de seu jeep, Barrios 
acena para os manifestantes. Foguetes chiam, sobem para o céu, espocam no ar. Um popular 
tenta fazer um discurso mas acaba desistindo da idéia porque as aclamações e as explosões

dos foguetes lhe abafam a voz...

Às portas da cidade, nosso cortejo estaca noutra praça. Junto dum chafariz colonial vejo 
parada uma solene limusine negra, muito lustrosa e bem cuidada. [...] A porta desta se abre 
e sai de dentro dela Don Pánfio (?) Arango y Aragón. [...] A multidão agora observa a cena, 

em silêncio. Don Pánfilo (?) traz, sobre uma almofada, a chave simbólica da cidade. [...] O 
Arcebispo Primaz ergue a mão como que esperando que Miguel Barnios (?) lhe beije o anel, 

mas o revolucionário limita-se a apertar-lhe rapidamente as pontas dos dedos. [...]

Apresentando ao Chefe da Revolução a chave dourada, o prelado diz:

— Tenho a honra de dar-lhe as boas-vindas, general, e de fazer-lhe a entrega da chave
simbólica de nossa querida Capital.

A resposta de Barrios é seca:

— Vossa Reverendíssima deve convir que chegou um pouco tarde... De nada nos poderá 
servir agora essa chave, uma vez que já arrombamos as portas de Cerro Hermoso

nossos corpos, nosso sangue, nossas vidas.

Por alguns segundos Don Pánfilo parece desconcertado. Pigarreia, olha em torno, recobra
o aprumo e diz:

— Espero que ao menos compreenda meu gesto de cortesia.

— Não viemos até aqui em busca de cortesias, mas duma vida melhor para nosso povo.

nos

com

Cavalcanti - CAVAThe Lord Ambassador, p. 336-339Veríssimo, Erico. O Senhor Embaixador, p. 336-339
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Pablo Ortega, primeiro-secretário da Embaixada de Sacramento, em 
Washington, diplomata a contragosto e pintor por vocação, evoca para a 

amiga Clare Ogilvy, colega de trabalho, o golpe militar em Cerro Hermoso, 
quando salvou da morte o amigo, seu antigo professor, então ministro do 

presidente deposto, Leonardo Gris, asilando-o na Embaixada do México, em 
Sacramento. Com o viés do pintor, ele retrata a turbulência de uma cidade

em estado de exceção.

Pablo Ortega, first secretary ofthe Sacramento Embassy, in 
Washington, diplomat with aversion and painter by vocation, 
evokes to the friend Gare Ogilvy, work colleague, the militory 
stroke in Cerro Hermoso, when he saved his friend from death, 
his old professor, then minister of the deported presidem, 
Leonardo Gris, sheltering him at the Mexican Embassy, in 
Sacramento. With the painter's obliquity, he reproduces the 
disorder of a city in State of exception.

- [...] Many of the member‘s residences of the deported 
Government ached in flames. I had to do the craziest turnabouts 
to avoid the crossings guarded by patrols. At a comer, 
unexpectedly, three armed men with rifles appeared in front of 
me and made gesture to stop."If I stop, we are lost", I thought. 
I tightened the teeth, lowered my head and put my foot on the 
accelerator. The bandits cleared the way screaming and 
gesticulating, and then fired against us... A bullet passed flying 
by my ear and burst the windshield. Others entered the back 
part ofthe hood. To shorten the case, I made the car cross a 
square diagonally, contourning flower-beds, benches, trees. 
Finally, many minutes and shocks later, we saw the Mexican 
Embassy, that's located in a residential suburb. In the 
surroundings there was a cemetery silence. The streets were 
deserted. I jumped from the car and tried to open the gate. 
Locked with a key! I opened the trunk of the,iielped Dr. Gris to 
get out and Said:" We have to climb the gates professor" There's 
no other solution. Hurry!" [...] We heard screaming. A car 
stopped by ours. We threw ourselves to the floor and, rolling 
and crawling, protected by the shades of trees and bushes, we 
mannered to circle the embassy building and knock on the back 
window. (...) The shelter request was formalized. (...) Growing 
the night on the next day, my parents appeared at the embassy.

- The old Dionisio Ortega y Murat confabulated in a closed room 
with the Mexican Ambassador and later on, by the arm, took 
me to a comer and whispered: "Your vehicle was identified, but 
we managed that the papers dorít report anything to do respect 
to your act, which the gravity you persist in not comprehending. 
The sir Archbishop and me met this evening with the Supreme 
Commander and he declared that is determined to forgive you, 
but thinks convenient that you leave the country fornow, until 
the new Government builds itselfand the incident is forgotten."

— [...jMuitas das residências de membros do Governo deposto ardiam em 
chamas. Tive de dar as voltas mais doidas para evitar os cruzamentos guardados 
por patrulhas. A uma esquina, inesperadamente, me surgiram pela frente três 
homens armados de carabinas que me fizeram sinal para parar. "Se paro, estamos 
perdidos", pensei. Cerrei os dentes, baixei a cabeça e meti o pé no acelerador.

Os bandoleiros abriram caminho gritando e gesticulando, e depois fizeram 
fogo contra nós... Uma bala me passou zunindo perto da orelha e rebentou o 
pára-brisa. Outras entraram na parte traseira da capota. Para encurtar o caso, 

fiz o carro cruzar uma praça em diagonal, contornando canteiros, bancos, 
árvores. Finalmente, vários minutos e sustos mais tarde, avistamos a Embaixada 
do México, que fica num subúrbio residencial. Havia nos arredores um silêncio 
de cemitério. As ruas estavam desertas. Saltei do auto e tentei abrir o portão. 
Fechado a chave! Abri a mala do carro, ajudei o Dr. Gris a sair e disse: "Temos 

que escalar as grades, professor! Não há outro remédio. Depressa!" [...] Ouvimos 
gritos. Um carro estacou junto do nosso. Jogamo-nos ao chão e ora rolando 

ora de rastros, protegidos pelas sombras de árvores e arbustos, conseguimos 
contornar o edifício da embaixada e bater a uma janela dos fundos. [...] O pedido 
de asilo foi formalizado. [...] Ao anoitecer do dia seguinte, meus pais apareceram

na embaixada.

— O velho Dionisio Ortega y Murat confabulou em sala fechada com o 
Embaixador do México e mais tarde, tomando-me pelo braço, levou-me para 

um canto e cochichou: "Teu automóvel foi identificado, mas conseguimos que 
os jornais não noticiem nada a respeito desse teu ato, cuja gravidade te obstinas 

não compreender. O senhor Arcebispo e eu nos avistamos esta tarde com 
o Generalíssimo e ele nos declarou que está disposto a te perdoar, mas acha 
conveniente que deixes o país por algum tempo, até que o novo Governo se

consolide e que o incidente seja esquecido."

em

Fabio ZimbresThe Lord Ambassador, p.45-46Veríssimo, Erico. O Senhor Embaixador p. 45-46
Desenho digital, 2007
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Poblo Ortega and Glenda Doremus stroll through the night in 
Washington, observing the city's landmarks that appear 
impregnated with the couple's ongoing loving attraction under 
debate. The summery sensations of the North-American 
landscape that friglitens the southerner graduate student, 
traumatized by the lynching of her presumed sexual assailant, 
incite on him good recollections ofhis family house in Cerro 
Hermoso, mixed to the warm illusion to which the young 
diplomai devotes himselí

Pablo Ortega e Glenda Doremus passeiam pela noite de Washington, observando 
os pontos de referência da cidade, que aparecem impregnados da atração 

amorosa em que o casal se debate. As sensações estivais da paisagem norte- 
americana, que atemorizam a universitária sulista, traumatizada pelo 

linchamento de seu suposto estuprador, suscitam no rapaz boas recordações 
da casa paterna em Cerro Hermoso, que se misturam ao morno devaneio a que

se entrega o jovem diplomata.

Dow, with the first summer warmth, they found pleasant to 
ride the open folding-deck cor across the suburbs. They rolled 
through Mount Vernon Memorial Highway towards the historie 
mansion that belonged to George Washington. They walked 
side by side around the Tida! Basin, lying on the grass, looking 
at the squirrels' acrobatics and bird watching. Long and 
dangerous siient moments occurred between them, leading to 
consciousness ofthe surrounding's loneliness and the presence 
of that young and desirable body next to him, Pablo was 
possessed by erotic fantasies that concerned him, as he was 
afraid to make a singie gesture tSjatmight harm and scare away 
his companion.l...)

The earliest strong heat waves carne outby mid June. One night, 
Glenda and Pablo went out for a ride, parked the car near the 
TidaI Basin at East Potomac Park, and walked by the edge of 
the river till Hains Point. They lied down on the grass under a 
willow and kept looking silently at the stars and listening to 
the sufíocated traffic noise in the city... The warm breeze 
reachedthem, full of summery fragrances. Glenda was tryinq 
hard to withdraw from her mind the remembrance of that 
horrible summer in Cedartown, while Pablo gave himself up to 
a recollection ofchildhood and adolescence summer times.

Agora, com os primeiros calores de verão, achavam agradável passear de 
automóvel, pelos subúrbios, com a capota arreada. Rolavam pelo Mount Vernon 

Memorial Highway e iam até a histórica mansão que pertencera a George 
Washington. Caminhavam lado a lado ao redor da Tidal Basin, deitavam-se na 

relva e ficavam a ver as acrobacias dos esquilos nas árvores e a observar os 
pássaros. Faziam-se entre ambos longos silêncios perigosos em que, tomando 

consciência da solidão em torno e da presença daquele corpo moço e desejável 
a seu lado, Pablo entregava-se a fantasias eróticas que o perturbavam, pois temia 

fazer qualquer gesto que pudesse ferir e afugentar a companheira. [...]

Os primeiros calores fortes vieram na segunda quinzena de junho. Uma noite, 
Glenda e Pablo saíram juntos de automóvel, estacionaram o carro perto da Tidal 
Basin, no East Potomac Park, e caminharam a pé pela beira do rio, até Hains Point. 
Deitaram-se na relva debaixo dum salgueiro e quedaram-se a olhar em silêncio 
para as estrelas e a ouvir o ruído abafado do tráfego da cidade... A brisa quente 

chegava até eles, cheia de fragrâncias estivais. Glenda fazia o possível para afastar 
da mente as recordações daquele horrível verão em Cedartown, ao passo que 

Pablo se entregava por inteiro à lembrança dos estios de sua infância e
adolescência.

Danúbio Gonçalves
Raspagem gráfica, 2007

The Lord Ambassador, p. 231-233Veríssimo, Erico. O Senhor Embaixador p. 231-233
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Bill Godkin attends annoyed the reception oífered by D. Gabriel 
Heliodoro Alvarado to the diplomatic corps in Washington. The 
ostentation ofthe ceremony is reconstituted, the refined interior 
of the assembly room and human fauna diversity, illustrated 
by the swiri offoreigner voices and peculiar Latin accents who 
pay their respects to the new ambassador, a former rude guerilla 
fighter.

Bill Godkin comparece enfastiado à recepção que D. Gabriel Heliodoro Alvarado 
oferece ao corpo diplomático de Washington. Reconstitui o fausto da cerimônia, 
o interior rebuscado do salão de festas e a diversidade da fauna humana, figurada 

no torvelinho de vozes estrangeiras e de sotaques latinos peculiares, que vem 
apresentar seus cumprimentos ao novo embaixador, antes um rude guerrilheiro.

By that time, there were more than two hundred guests in the 
assembly room with majestic dimensions and profusely 
illuminated. Whenever Bill Godkin entered in that chamber, he 
felt a bit perturbed by the exaggerated richness ofthe decoration. 
From the high timber ceiling oilpointed with pictures inspired 
in XVIII century artists, an impressive chandelier similar to a 
rigid and iridescent crystal flower was hanging. Within sexually 
confusing patterns present in the silk brocade used to cover up 
walls, upholstered chairs, sofas and settees, predominated the 
colors of the Sacroment flag: golden yellow and red. The 
chandelier was reflected on the two large golden-framed 
Venetian mirrors, each one centrally inserted into the two main 
walls, front to front, above the console table made out of rose- 
colored marble. It was told that it was in front of one of those 
mirrors that Don Alfonso Bustamante used to dialogue with his 
own image, late in the night, after the last ofthis guests had 
leftthe mansion. [...]

Àquela hora havia já mais de duas centenas de convidados no salão de festas, 
de dimensões majestosas e profusamente iluminado. Sempre que entrava 

naquela dependência da embaixada, Bill Godkin se sentia um tanto aturdido 
pela riqueza extravagante de sua decoração. Do alto teto de madeira, com 

pinturas a óleo inspiradas em quadros de artistas do século XVIII, pendia 
imponente lustre, como uma rígida e iridescente flor de cristal. Em desenhos 
que embaralhavam a visão - predominavam no brocado de seda que revestia 

as paredes, bem como no estofo das cadeiras, sofás e canapés, as cores da 
bandeira sacramentenha: amarelo-ouro e vermelho. O lustre refletia-se nos 

dois grandes espelhos de Veneza, de molduras douradas, embutidos no centro 
das paredes principais, frente a frente, e acima de consolos de mármore róseo. 
Contava-se que era diante de um desses espelhos que Don Alfonso Bustamante 

costumava dialogar com sua própria imagem, tarde da noite, depois que os 
últimos convidados de suas festas deixavam a mansão. [...]

A festa - calculou - chegava àquele ponto em que o gelo da superfície começa 
a trincar-se, os primeiros copos de bebidas alcoólicas esvaziam-se, enchendo 
estômagos e excitando cabeças, e as vozes, a princípio abafadas e cerimoniosas, 

se alteiam ganhando um timbre mais metálico, e os pálidos sorrisos 
convencionais dos primeiros minutos ousam transformar-se em risos que em

breve serão risadas.

The party - he estimated - was reaching that moment in which 
the ice surface starts to crack, the fist glasses with alcoholic 
beverages get empty, filling up stomachs and exciting heads, 
the voices, dissimulated and ceremffnious in the beginning, get 
loud with a metallic tone, and the pale conventional smiles from 
the early minutes dare to transform into smiles that soon will 
become loud laughters.Passou um garçom carregando uma bandeja cheia de copos com um líquido 

amarelado. Para fazer alguma coisa, Godkin apanhou um deles. Bebeu um 
gole: era uísque da melhor qualidade. Começava a avistar conhecidos. O 

primeiro foi o Embaixador do Peru, que lhe sorriu e fez um sinal amistoso. 
Cumprimentou com um aceno de cabeça um alto funcionário do Department 
of State. Viu o Encarregado de Negócios da Embaixada do Brasil a conversar 

com uma das "vacas sagradas" de Washington.

A waiter passes by, carrying a tray full of glasses with a yellowish 
liquid. To do something, Godkin picks up and drinks one of 
them: it was best quality whiskey. He meets acquaintances. 
First one was the Ambassador ofPeru, who smiled at him and 
made a friendly sign. Nodding his head, he salutes a high rank 
employee of Department of State. He saw the Business 
Commissioner ofthe Brazilian Embassy talking to one of the 
"sacred cows" o f Washington.

Bina MonteiroThe Lord Ambassador, p.105-106Veríssimo, Erico. O Senhor Embaixador p. 105-106
Técnica mista, 2007
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Describing the imaginary headquarters of the Embassy of 
Sacramento and its chancellery in Washington, the narrator 
makes comparisons with Italian palaces, establishing a paradox 
contrast between the renascent refinement of transplanted 
architecture and the rudeness ofthe dictatorial government of 
Sacramento.

Descrevendo a imaginária sede da embaixada sacramentenha e de sua chancelaria 
em Washington, o narrador efetua comparações com palácios italianos, estabelecendo 

um contraste paradoxal entre o refinamento renascentista da arquitetura 
transplantada e a rudeza do governo ditatorial de Sacramento.

In 1930, when the legation of Sacramento in Washington was 
transformed into Embassy, the Government ofthe Commanderin 
ChiefJuventino Correra authorized the Minister ofEoreign Affairs 
to buy a residente located at Massachusetts Avenue, almost in 
front of the Embassy of Great-Britain, and belonging to a 
traditional family of rural Virginia, as the headquarters for its 
diplomatic mission. (Investigations carried out twentyyears later, 
when Dr. Julio Moreno, opposition candidate, was elected President 
ofthe Republic and El Libertador was sheltered at the Dominican 
Republic, revealed the fraudulent character ofthis transaction 
that gave to the caudillo and his minister a personal and illicit 
profit of approximately one hundred thousand dollars). [...]

Quando em 1930 a legação do Sacramento em Washington foi transformada 
em embaixada, o Governo do Generalíssimo Juventino Carrera autorizou seu 

Ministro das Relações Exteriores a comprar, para sede de sua missão diplomática, 
uma residência situada na Massachusetts Avenue, quase defronte à Embaixada 
da Grã-Bretanha, e pertencente a antiga família da aristocracia rural de Virginia. 
(Investigações feitas vinte anos depois, quando o Dr. Julio Moreno, candidato 
da oposição, foi eleito Presidente da República, e El Libertador encontrava-se 

asilado na República Dominicana, revelaram o caráter fraudulento dessa 
transação, que dera ao caudilho e a seu ministro um lucro pessoal e ilícito de

quase cem mil dólares.) [...]

Com um frontão de moldura também clara a coroar-lhe a parte central da 
fachada, acima do pórtico saliente, sustentado por quatro colunas dóricas, a 

atual residência dos embaixadores do Sacramento tem acentuada semelhança 
com a histórica Dumbarton House, de Georgetown.

With a pediment ofa light colored frame to complete the central 
part of the façade, obove the salient porch sustained by four 
Doric columns, the current residente of Sacramento's 
ambassadors has accented similarity with the historie 
Dumbarton House of Georgetown.

Durante algum tempo a chancelaria funcionou à Rua 30, numa casa alugada.
Ao Dr. Alfonso Bustamante - primeiro embaixador escolhido por Juventino 

Carrera para representar seu Governo junto à Casa Branca - coube a tarefa de 
inspirar e supervisar a construção dum edifício especialmente destinado à 

chancelaria.!...] É uma estrutura quadrangular de granito claro, de dois andares. 
O primeiro, de alvenaria rusticada, tem um ar eriçado e defensivo de fortaleza, 

suavizado, é verdade, por uma loggia central, com duas serenas arcadas 
guarnecidas de pilastras iônicas. Na fachada do segundo, onde entre suas 

quinze janelas se repete o motivo das pilastras, notam-se reminiscências do 
Palácio Rucellai, de Florença, onde Don Alfonso, nos seus tempos de moço,

serviu como cônsul de seu país.

During a certain period, the Chancellery operated at 30th Street, 
in a rented house. To Dr. Alfonso Bustamante - the first 
ambassador chosen by Juventino Carrera to represent his 
Government at the White House - was given the task ofinspiring 
and supervising the construction a building especiolly designated 
to the chancellery.f...] It is a quadrangular strueture in light 
colored granite, with two floors. The first, with rustic masonry 
finishing, shows a rough and defensive look offortress, softened 
indeed by a central loggia, formed by two neutral arcades 
adorned with ionic pilasters. The façade at the second floor, 
where among its fifteen Windows the pi!aster's theme repeats 
itself, it can be noted reminiscences o f Rucellai Palace in Florence, 
where Don Alfonso, during his youth, performed the duties of 
cônsul of his country.

Liana Timm
Pintura digital, 2007
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Em um texto autobiográfico, Erico Veríssimo assim se descreveu: "No 
Homem do Espelho, reconheço os olhos escuros, lustrosos e tristes de 
minha mãe. Essa cabeçorra recém-descrita, um tanto desproporcional 
ao resto do corpo, herdei-a de meu pai. Quanto à pele morena, talvez 
me tenha vindo de algum remoto e desconhecido antepassado bugre 
ou mouro. As sobrancelhas negras e espessas - que passaram a vida 
no vão esforço de dar a essa cara um ar façanhudo, decerto com o 
propósito de atenuar a mansuetude quase humilde dos olhos - 
começam a ser suavizadas pela prata com que o tempo as retocou".

UM HOMEM À ALTURA DO SEU GÊNIO

Armindo Trevisan

O romancista era, realmente, essa figura física, envolta por outra figura 
"invisível", que lhe emprestava um encanto singular. Seu silêncio era 
silêncio, mas era comunicação. Sua maneira de olhar, tocada - como 
ele mesmo o confessa - pela "mansuetude", possuía um quê de viril e 
de impositivo. Parecia, às vezes, alheio ao mundo, mas sabia estar 
"presente", de modo que o interlocutor podia ter a impressão de que 
Erico estava ali, diante dele, por sua única importância, a do interlocutor. 
Sabia escutar como ninguém, e escutava de verdade. Sabia dizer a 
palavra certa, no momento certo, e a dizia. Podia parecer desconfiado, 
mas era um homem sem barreiras, sem cortinas diante dos olhos. Um 
homem de uma autenticidade irretocável. Um gaúcho, sem nada do 
decorativismo psicológico gaúcho, um gaúcho no sangue e na 
independência, que não transbordava arrogância, mas que, nas horas 
de decisão, ou quando alguém lhe pisava o poncho, fazia cintilar sua 
altivez.

Erico nasceu em Cruz Alta, em 17 de dezembro de 1905, sob o signo 
de Sagitário, como fez questão de explicitar. Foi "um bebê de cara 
lunar e morena, franja castanha sobre a testa arredondada, sorriso 
aberto" Aos quatro anos, os médicos locais desenganaram-no. 
Desesperados, os pais recorreram ao clínico mais famoso do Estado, 
o Dr. Olinto de Oliveira. Como escreve o próprio escritor: "Creio 
desnecessário declarar que sobreviví".

Cruz Alta, na época, era a Santa Fé que o romancista descreveu em O 
Retrato, segundo volume da trilogia O Tempo e o Vento. Foi nessa 
cidadezinha interiorana que Erico viveu a sua infância, alfabetizando- 
se, e adquirindo, até onde lhe foi possível, o domínio das quatro 
operações. Numa delas, empacou: foi na conta de dividir, razão pela 
qual mereceu do pai, quando a professora lhe disse que havia feito "o 
que estava ao seu alcance" para que seu filho superasse tão tremenda 
dificuldade, a seguinte desoladora censura: "Acabas de receber o 
diploma de burro".

Erico Veríssimo em seu gabinete, que ele chamava "toca", 
localizado no porão da casa da Felipe de Oliveira, em Porto 

Alegre, preparando-se para emendar um de seus textos,
em 1974.

(©Leonid Streliaev) (ALEV 06a 1965-1974)
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Em 1932, Erico publicou Fantoches, uma coletânea de contos em sua maioria 
na forma de pequenas peças de teatro, de cuja tiragem de 1.500 exemplares 
se venderam 400 ou 500. Os restantes foram destruídos por um incêndio nos 
depósitos da editora. Nesse mesmo ano, o escritor publicou Clarissa, novela 
praticamente sem intriga. Tanto essa novela, como os quatro romances que 
se lhe seguiram, foram escritos "em tardes de sábado". Nessa época, o escritor 
começou a realizar traduções para a Editora Globo.

A realidade é que o menino, aos poucos, desempacou, e foi adiante, preferindo 
- é verdade - as revistas ilustradas e as histórias fictícias aos textos escolares. 
Tinha facilidade para desenhar, hábito que conservou vida afora, servindo- 
se desse talento para esboçar (antes de escrevê-lo) o cenário de atuação de 
seus personagens. Como a família era proprietária de uma farmácia, Erico 

farmacêutico prático durante alguns anos. Na época, a farmácia 
"era o mais importante ponto de reunião dos vadios e aposentados da cidade" 

-- isso mesmo, o local de uma "variada e colorida galeria de personagens, 
lhe serviríam mais tarde, de inspiração. Além da cuia do chimarrão, que

tornou-se

e, por 
que I
animava as reuniões da farmácia, o escritor confessa ter guardado da infância 
o fogareiro em que chiava a chaleira de água quente, o gramofone de 
campânula marca Victor e a grande tesoura de ferro de sua mãe. Esta vai 
aparecer em O Tempo e o Vento, nas mãos de Ana Terra, "que com ela cortava 
o cordão umbilical dos recém-nascidos que partejava".

Em 1934, publicaram-se dois livros de Erico, A Vida de Joana d'Arc e o romance 
Música ao Longe, obra de ficção na qual a cidade de Jacarecanga é "uma 
estilização caricatural de Cruz Alta".

O ano de 1934 foi auspicioso para o escritor. Juntamente com Dyonélio 
Machado, autor de Os Ratos, Erico recebeu o "Prêmio de Romance da Academia 
Brasileira de Letras" por Música ao Longe.

Após a separação dramática do pai, que abandonou a esposa "numa das noites 
mais terríveis de sua vida", o escritor, que tinha apenas 18 anos, foi trabalhar 
num armazém de secos e molhados onde, "à sombra dum guarda-livros pálido, 
fez clandestinamente a sua primeira literatura sobre pedaços de papel de 
embrulho. Do armazém, passou para uma casa bancária. Nesse período, 

horas vagas, traduzindo do inglês e do francês trechos de

O maior acontecimento, porém, na vida do casal Veríssimo foi o nascimento, 
em 1935, do primeiro filho, uma menina, que recebeu o nome de Clarissa. 
Alguns meses depois, chegou-lhe a notícia do falecimento do pai em São 
Paulo.

Erico Veríssimo com o neto Pedro ao colo, e 
Mafalda, na sala de sua casa da Felipe de Oliveira, 

em Porto Alegre, em 1971. 
(©H.Hirada) (ALEV 06a0925-1971)

ocupou-se, nas 
RabindranatTagore e Ornar Khayyam. Em 1936, nasceu o segundo filho do romancista, hoje um dos cronistas mais 

lidos do país, Luis Fernando Veríssimo. Foi o ano também do aparecimento 
de um novo romance, Um Lugar ao Sol. A partir de então, Erico começou a 
escrever histórias infantis, que tiveram merecido sucesso.

Por volta dos 20 anos, Erico encontrou-se, outra vez, atrás de um balcão de 
farmácia. Tornou-se o sócio principal da firma proprietária. A rotina do escritor, 
pelo visto, não se modificou muito. Diz ele que, "atrás do balcão, lia livros de 
Machado de Assis ou romances ingleses que mandava buscar em São Paulo. 
Nessa época, escreveu um conto "Ladrão de Gado", que seu amigo Manoelito 
de Ornellas conseguiu que fosse publicado na Revista do Globo, de Porto 
Alegre, dirigida por Mansueto Bernardi.

Em fins de 1927, Erico conheceu Mafalda, uma menina de 15 anos e olhos 
azuis, cujo pai era natural da Calábria, região do sul da Itália, e a mãe, 
descendente de imigrantes alemães:"Que combinação explosiva!"- comenta 
o romancista. Mafalda acabaria, alguns anos depois, por se tornar sua mulher. 
Nesse meio tempo, a farmácia "quebrou", isto é, foi à falência.

O jovem escritor resolveu, então, tentar a grande cidade. Transferiu-se para 
Porto Alegre onde, graças à ajuda do diretor da Revista do Globo, Mansueto 
Bernardi, tornou-se redator do periódico. Na capital, relacionou-se com quase 
todos os escritores do Modernismo Gaúcho, como Augusto Meyer,Theodemiro 
Tostes, Athos Damasceno Ferreira, Paulo Correia Lopes, Ernâni Fornari, Reynaldo 
Moura e Mario Quintana,"aquele sujeitinho fisicamente frágil, bisonho, excêntrico 
e solitário", que estava destinado a ser "um dos cinco maiores poetas do Brasil".

Em 1937, ocorreu um fato importante: a edição de seu romance de maior 
sucesso até o aparecimento da trilogia: Olhai os Lírios do Campo. O autor 
experimentou "as primeiras sensações de notoriedade". Recebeu cartas de 
todo o Brasil. Três anos após, o romancista publicou Saga, sobre o qual tem 
uma opinião extremamente severa: "Considero o meu pior livro". Convém 
advertir que a situação econômica do escritor era modesta. Na sua 
autobiografia O Homem no Espelho, diz Erico: "Até alguns anos atrás, era-nos 
possível determinar a fonte do dinheiro com que (comprávamos) essas coisas. 
A estante de livros? Caminhos Cruzados. A mobília do quarto de dormir? Olhai 
os Lírios do Campo. O tapete da sala de jantar? Gato Preto em Campo de Neve".

Em janeiro de 1941, a convite do governo americano, Erico foi para os Estados 
Unidos. Dessa viagem e estadia resultou um livro de impressões: Gato Preto 
em Campo de Neve. Ao regresso, o escritor dedicou-se à elaboração de outra 
obra ficcional, publicada em 1942: O Resto É Silêncio. A obra acarretou-lhe 
uma polêmica de certa repercussão. O autor foi acusado por um eclesiástico 
de "corruptor e imoral". Felizmente, um novo convite do Departamento de 
Estado da América do Norte obrigou o romancista a viajar aos Estados Unidos,

Luis Fernando Veríssimo, Mafalda Veríssimo, Erico 
Veríssimo, Clarissa Veríssimo Jaffe, David Jaffe em 

Arlington, Washington, 1959. 
(©ALEV) (ALEV 06a0272-1959)

Erico Veríssimo, Mafalda e os filhos Clarissa 
e Luis Fernando em San Francisco da 

Califórnia, EUA, em 1943. 
(©ALEV) (ALEV 06a0807-1943)
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barato e de certo modo "indigno". Lembro-me sempre do conselho 
sobre a arte de representar que, num romance de Somerseth 
Maugham, um homem do mundo dá a uma atriz: "Não seja natural: 
pareça".

fato que o retirou da luz de holofotes tão desagradáveis e lhe permitiu 
respirar ares mais livres, e descansar - como o próprio escritor o afirma 
-"de toda aquela choldra estado-novista". Erico foi para Berkeley, a fim 
de ministrar um curso de literatura brasileira na Universidade da 
Califórnia. Dessa estadia americana resultou o livro A Volta do Gato 
Preto. Em fins de 1952, Erico aceitou um convite que lhe fez João Neves da 

Fontoura, então ministro das Relações Exteriores, para ser diretor do 
Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-Americana, em 
Washington. Antes de ir para lá, o escritor concluiu o romance Noite. 
Publicado em 1954, esta obra foi traduzida, quase em seguida, para 
o inglês, francês, alemão, espanhol e norueguês.

Ao seu regresso ao Brasil, o escritor principiou a preparar a trilogia O 
Tempo e o Vento. A respeito dessa obra, vale a pena reproduzir uma 
declaração do próprio romancista, que ilustra o seu estado de espírito 

relação à saga que iria empreender: "Apesar de descender de 
campeiros, sempre detestei a vida rural, nuca passei mais de cinco dias 
numa estância, não sabia e não sei ainda andar a cavalo, desconhecia 
e ainda desconheço o jargão gauchesco". Tudo isso é para dizer que 
o romancista não pretendia realizar uma epopéia regionalista, mas 
traçar um painel da história e da mitologia do homem do Rio Grande, 
bem como dos demais componentes do tecido étnico de sua terra: 
"Como eu não tinha visto antes toda essa riqueza?", perguntava-se 
Erico. "E que dizer do Nico Velho, Aníbal Lopes, Nestor Veríssimo e cem 
outros varões? Era o meu povo. Era o meu sangue. Eram as minhas 
vivências, diretas ou indiretas, que por tanto tempo eu renegara."

em

Durante sua estada nos Estados Unidos, Erico visitou o México, que 
o levou a escrever um novo livro de viagens.

Erico Veríssimo e Walt Disney no aeroporto 
de Porto Alegre, em 1941. 
(©ALEV) (ALEV 06a0062-1941)

Em 1956, quando o escritor comunicou ao novo secretário-geral sua 
decisão de deixar a União Pan-Americana impreterivelmente, um de 
seus funcionários, o secretário-geral adjunto, "tirou da boca o 
cachimbo, franziu a testa e perguntou: "Mas é tão importante assim 
escrever um romance?" O romancista comenta essas palavras com 
modéstia: "Até hoje, não sei se ele disse isso por brincadeira ou a 
sério".

Erico Veríssimo com seus netos norte-americanos e 
brasileiros, por ocasião da entrega do Prêmio Moinhos 

Santista, em sua casa na Felipe de Oliveira, em Porto 
Alegre, em 1973. 

(©ALEV) (ALEV 06a0929-1973)O autor deste ensaio lembra-se de ter ouvido amigos de Erico 
comentarem a imensa bibliografia especializada que o escritor leu, 
para se documentar sobre sua epopéia, uma epopéia original, como 
bem o assinalou Luis Fernando Veríssimo: "O ineditismo da trilogia é 
de ser um épico antiépico, uma odisséia autocrítica, um mito 
desmistificador. O terceiro volume reflete sobre o primeiro, o que no 
fim é uma reflexão sobre o heróico e suas mentiras e as falsidades da 
história. A trilogia termina com Floriano Cambará escrevendo a primeira 
frase do primeiro volume, o começo de sua própria história do Rio 
Grande do Sul, e é óbvio que ele vai escrever um O Tempo e o Vento' 
diferente".

Foi aqui, até fins de 1962, que Erico completou a sua trilogia, que lhe 
deu um lugar ao sol, não só na literatura brasileira, mas na literatura 
mundial. Foi aqui, também, em Porto Alegre, num domingo de 1961, 
que ele sofreu o seu primeiro enfarte.

Erico continuou a sua trajetória de romancista, publicando 
sucessivamente O Senhor Embaixador (1965), O Prisioneiro (1967) e 
\ncidente em Antares (1971). Lançou um novo livro de viagens, Israel 
em Abril (1969), e o primeiro volume de suas memórias, Solo de 
Clarineta (1973).■C

Faleceu em 28 de novembro de 1975.Vale a pena registrar aqui que o famoso autor de Cem Anos de Solidão, 
Gabriel Garcia Márquez, Prêmio Nobel de Literatura, confidenciou a 
Doc Comparato que se inspirou em três fontes para escrever sua obra- 
prima: A Bíblia, As Mil e uma Noites e O Continente, de Erico Veríssimo2.

Sobre sua trilogia, informa ainda o autor: "Muitas vezes, leitores me 
perguntam verbalmente ou por carta se costumo tirar minhas 
personagens da vida real, isto é, se trabalho d'après nature, fotografando 
a vida. Minha resposta é negativa. Acho o processo de copiar a vida

'Cit. in Revista Cult., São Paulo, ano VII, n° 86, novembro de 2004, p.53.
2lbidem, p. 55

Erico tinha elevado conceito de seu ofício de escritor. Em carta a 
Lygía Fagundes Telles, afirmava: "O bom romancista é ao mesmo 
tempo um anjo e um cavalo, trabalha com as asas (as coisas mais 
finas, mais espirituais, mais belas) e com as patas, isto é, o trabalho 
braçal, a resistência física e last but not leas, a paciência cavalar. Mas 
confio acima de tudo no instinto. Que o anjo trabalhe montado no 
cavalo. E que no fim desapareça de todo a marca das patas e fique 
apenas a luz das asas"3.

3Cit. in: 40 Anos de Vida Literária, de Erico Veríssimo. 0 Contador de Histórias. Porto Alegre, Editora Globo, 1972, p.21 .t

Erico Veríssimo, com escritores rio-grandenses, 
do chamado Grupo da Globo, em 1952. 

(©ALEV) (ALEV 06a2141 -1952)

Erico Veríssimo com a atriz Tânia Carrero, assinando 
contrato com a Cia. Cinematográfica Vera Cruz para a 

filmagem de O Tempo e o Vento, em São Paulo, em 1953.
(©ALEV) (ALEV 06a 1230-1953)
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Em carta ao autor deste ensaio, o romancista explicava: "O romance não exige gênio. Nem 
inteligência superaguda. Exige uma capacidade de empatia, de sair fora de simesmo uma

mesmo, de meter-se na pele dos outros (embora esses outros possam não ser da nossa família 
espiritual) e depende também duma espécie de aceitação (que é feita metade de revolta) 
da vida. Estarei fazendo um paradoxo? Quando eu digo aceitação, eu me refiro a uma atitude 
que pode ser traduzida assim: bom, esse mundo que aí está, existe. Não fui eu quem o fez 
ou quem o tornou complicado. Se eu o aceito passivamente, caio em depressão. Se me 
revolto com fúria, transformo-me numa espécie de nihilista e vivo em permanente atitude 
de agressão. Que fazer? É nessa hora que entra a capacidade de ser um pouco "burro", de ter 

tiquinho de sense ofhumour e empregá-lo na interpretação do mundo".um

Nesse mesmo teor, acrescentava:

"A vida é dura? É. É trágica? É. Parece absurda? Parece. Bom, e daí? Estamos aqui, não há 
como fugir, senão pela porta do suicídio. Mas, descartado o suicídio (por motivos religiosos, 
por falta de coragem, etc.), o fato inescapável é que estamos aqui e agora. Pois então, amigos, 
vamos fazer o melhor que pudermos com uma situação difícil. É a história judaica do 
Rabequista no Telhado - símbolo da vida. O pobre homem não só tem de se equilibrar 
direitinho para não cair, como também se espera que toque uma música bonita e divertida" 
(07-10-1968).

Um aspecto de sua personalidade, que sempre encantou seus íntimos, foi a ternura. Expressava- 
a com
Eu precisava enfrentar a solidão, a falta da companheira que nestes últimos anos se transformou 
também em enfermeira. Precisava ficar fechado sozinho em cabinas de trem e quartos de 
hotel. E de enfrentar auditórios americanos, falando uma língua que não é a minha" (28-10- 
1965).

discrição e elegância, como neste trecho de uma carta: "Fiz a viagem sem a Mafalda.

Ou então, este outro excerto epistolar:

"Eu me comovo tanto ou mais que muito católico quando entro numa velha igreja da Itália, 
basílica como a de São Francisco de Assis. Ou quando tenho diante dos olhos paisagensnuma

como a da Galiléia ou a de Samaria (...) O rádio neste momento está tocando uma das danças 
slavônicas de Dvorak que ouvimos num concerto em Praga. Confesso que estou quase com 
lágrimas nos olhos (dizem que homem não chora, pois eu acho que só quem chora é homem) 
pois essa música simboliza nossa visita a Praga na primavera, lembra os amigos que lá 
deixamos e principalmente os sonhos de liberdade daquele pobre povo" (07-10-68).

Podemos rematar este breve ensaio biográfico, citando uma frase lapidar: "Erico Veríssimo 
foi grande como escritor, maior como criatura humana"''.

Armindo Trevisan
Doutor em Filosofia, escritor, poeta e crítico de arte4Abdias da Silva, em: Zero Hora, 21-12-1985.
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universo lúdico e onírico no qual cada elemento 
é pleno de simbologia. Sua obra conjuga 
refinamento plástico e figurações bem- 
humoradas. Exposições: 101-Desenhos, Studio 
Clio, Micro Galeria de Arte Acessível (Porto Alegre, 
RS, 2006); Pequenos Diálogos 
Intertextualidade, Museu da UFRGS (Porto 
Alegre, RS, 2005); Lançamento do MAC, Museu 
de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul 
(2004); Caixas, Casa de Cultura Mário Quintana, 
espaço Xico Stockinger (Porto Alegre, RS, 2003). 
Contato: rodi@adufrgs.ufrgs.br

MARACARUSO 
Erechim, RS, Brasil, 1948.

Bacharel em Artes Plásticas (Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 1973). Professora 
de eletrografia e arte digital no Atelier Livre da 
Prefeitura de Porto Alegre. Exposições: RlendaS 
- Lendas do RS (projeto e coordenação, Usina 
do Gasómetro); Mostra Tracce, Biblioteca 
Gallaratese di Milano Sabato, (2007); 5rd Egytian 
International PrintTriennale (Egito);The Second 
International Biennale for the Artists Book 
(Alexandria, Egito); 2a Mostra Europea dei Libro 
d'Artisti (Cartacanta, Civitanova Marche, Itália, 
2006); 400 Anos de Don Quixote de La Mancha, 
Centro Cultural Brasil/Espanha; Tutti il Colore de 
Ia Ligúria, Circulo Del Artista (Ligúria, Itália); 2nd 
International Collage Biennial (Vilnius, Lituania, 
2005); As Flores em Porto Alegre, Paço Municipal 
e Usina do Gasómetro (Porto Alegre), Museu e 
Casa de Cultura de Caxias do Sul, Bagé, 
Uruguaiana e Alegrete; Parque Farroupilha 
(2004); A Redenção do Olhar (Porto Alegre, RS, 
Brasil); Simposio Internacionale d'Arte 
Contemporânea di Verbania "S.I.V.I.E.R.A" 
(Verbania, Itália, 2003).

Contato: mbcaruso@terra.com.br

EDUARDO VIEIRA DA CUNHA 
Porto Alegre, RS, Brasil, 1956.

Bacharel em Artes Plásticas (Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 1983). Realizou 
Mestrado na Brooklyn College, City University 
(Nova York) e Doutorado em Artes Plásticas 
pela Universidade de Paris I (Panthéon, 
Sorbonne). Professor dos programas de pós- 
graduação em Artes Plásticas (Instituto de 
Artes, UFRGS). Exposições: Pinturas, Galeria 
Gestual (Porto Alegre, RS, 2005); Pinturas e 
Objetos, Galeria Lana Botelho (Rio de Janeiro, 
RJ); MuBE - Museu Brasileiro da Escultura (São 
Paulo,SP); Margs, Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Porto Alegre, RS, 2003); Desenhos e 
Pinturas, Galerie Debret, (Embaixada Brasileira, 
Paris, 2001). Exposições Coletivas: 
Marinhas,Galeria Garagem de Arte (Porto 
Alegre, RS, 2004); Artistas Professores, Museu 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 
Fome, Miséria, Religião- Galeria Garagem de 
Arte; De Coração, Galeria Arte e Fato (Porto 
Alegre, RS, 2004).
Contato: ecunha@cpovo.net

NELSON JUNGBLUTH 
Taquara, RS, Brasil, 1921.

JOAQUIM DA FONSECA 
Alegrete, RS, Brasil,1935.

Desenhista e pintor, iniciou sua carreira com 
desenho para publicidade. Desenha 
profissionalmente quadrinhos nas revistas 
Suplemento Juvenil e O Guri (Rio de Janeiro, 
1936). Trabalhou no departamento de 
propaganda da Varig (RS, 1946). Retornou para 
o Rio de Janeiro (1949) e ingressou na empresa 
Standard Propaganda. Retornou à Varig (1954). 
Criou a Rosa dos Ventos, o novo logotipo 
símbolo da Varig. Recebeu vários prêmios com 
a carreira na publicidade. Tornou-se 
internacionalmente conhecido através da 
criação dos calendários da Varig. Abandonou 
definitivamente a publicidade (1981) e passou 
a dedicar-se exclusivamente às artes plásticas. 
Realizou diversas exposições individuais e 
coletivas no Brasil e no exterior. Exposições: 
Navegadores de Imagem", individual, Galeria 
de Arte Mosaico (Porto Alegre, RS, 2000); Elas 
no Paraíso, Galeria de Arte Mosaico (Porto

Artista plástico, designer gráfico e professor 
universitário. Formou-se em Artes Plásticas 
(Instituto de Artes (UFRGS, 1960). Realizou pós- 
graduação em Design de Comunicação Visual 
(MFA, Syracuse University, Estados Unidos, 
1983). Realizou várias exposições individuais e 
participou de mostras coletivas e salões. Fez o 
design de mais de 500 capas de livros 
publicados pela Editora Artmed S.A. Ilustrou o 
Relatório Anual da Copesul (2005). Professor 
do Curso de Design da UniRitter (Porto Alegre, 
RS); coordenador do Curso de Comunicação 
Social das Faculdades de Taquara (Faccat, 
Taquara, RS, de 1998 a 2006); professor adjunto 
(aposentado) do Departamento de 
Comunicação da UFRGS; autor dos 
livros:Caricatura - a Imagem Gráfica do Humor 
(1999, Prêmio Especial Açorianos de 2000); 
Roma Católica (2001); Buenos Aires, de Boca a

Arte e

4544

mailto:andrevenzon@ig.com.br
mailto:jocafonseca@terra.com.br
mailto:edgar.vasques@gmail.com
mailto:mvcorona@terra.com.br
mailto:adalberto_almeida@uol.com.br
mailto:paula@mastroberti.art.br
mailto:rodi@adufrgs.ufrgs.br
mailto:mbcaruso@terra.com.br
mailto:ecunha@cpovo.net


DANÚBIO GONÇALVES 
Bagé, RS, Brasil, 1925.

Criou o Grupo de Bagé, com Glauco Rodrigues, 
Enio Bianchetti e Carlos Scliar. Foi professor 
de gravura do Instituto de Artes (UFRGS) e de 
litografia no Atelier Livre da Prefeitura de 
Porto Alegre (instituição que dirigiu de 1963 
a 1978). Realizou 50 exposições individuais, 
uma centena de coletivas e recebeu uma 
dezena de premiações, entre elas: Prêmio 
Aquisição em Pintura do Museu de Arte 
Contemporânea do Paraná no 30° Salão 
Paranaense (Curitiba) e Prêmio Gravura no 
Panorama da Arte Brasileira, no Museu de Arte 
Moderna de São Paulo (SP). Participou de 
vários salões e bienais nacionais e 
internacionais: 18a Bienal de São Paulo (SP); 
5a Bienal de Gravado Latino-Americano (São 
Juan, Porto Rico); 2a Bienal de Gravado de 
América (Caracas, Venezuela). Sua obra está 
presente em inúmeras coleções particulares e 
em acervos como o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli, Museu Nacional 
de Belas Artes (RJ), Pinacoteca Municipal de 
São Paulo (SP), Museu de Arte Contemporânea 
de São Paulo (SP) e Museu de Arte Moderna 
de São Paulo (SP), entre outros.
Contato: Rua Eng° Roberto Simonsen, 49, 
Petrópolis, CEP 90.670-070, Porto Alegre/RS/Brasil

Gomboc Gallery, (Austrália, 2004); Brasilian Art 
Exibition, - Lisboa, Portugal, Espanha, Inglaterra, 
Atenas, Grécia (2004). Possui obras no acervo 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. 
Contato: binamont@terra.com.br 
www.binamonteiro.com.br

ENGLISH VERSIONCAVALCANTI-CAVA 
Pelotas, RS, Brasil, 1950.

Artista plástico, pintor e gravador, professor de 
gravura do Atelier Livre da Prefeitura de Porto 
Alegre, tendo ingressado em 1967. Oficina de 
desenho e gravura em metal com Paulo Peres, 
AL (Porto Alegre, RS,1967); com Assunção Souza, 
Festival de Inverno de (Ouro Preto,MG,1975), 
com Carlos Martins, Marília Rodrigues e Romildo 
Paiva, AL, (Porto Alegre, RS,1976). Exposições: 
Ao Teu Lado, Casa da Gravura; A Presença de 
Otávio Roth no RS, Margs; Ex-Libris Homenagem 
aos 100 anos de Radamés Gnatalli, Paço 
Municipal (Porto Alegre, RS, 2006); Impressões: 
Panorama da Xilogravura Brasileira, Santander 
Cultural (Porto Alegre, RS, 2004); LÁcqua Ia Sete 
nel Mondo, Fórum Mundial da Água (Florença, 
Itália, 2003); 90% Gravura, Centro Municipal de 
Cultura (Porto Alegre, RS, 2002); De Olhos 
Fechados Vejo Melhor!, Museu do Trabalho, 
(Porto Alegre, RS, 2002); Correndo Risco: o 
Caminho de Jó - MARVS, (Passo Fundo,RS,2001). 
Contato: willcava@terra.com.br

Luana Reis

LIANA TIMM
Serafina Corrêa, RS, Brasil, 1947.

Artista multimídia, atualmente dedica-se à arte 
digital e a técnicas mistas em grandes 
formatos. Participou em causas coletivas e 
associações de classe, como o Movimento 
Gaúcho em Defesa da Cultura e a Associação 
Chico Lisboa. Realizou 54 exposições 
individuais e 112 coletivas; publicou 19 livros; 
e recebeu 12 prêmios. Exposições: Arte Que 
Te Quero Arte, Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Porto Alegre), Museu de Arte de Santa 
Catarina, Museu da Gravura Cidade de Curitiba 
(1990); Caligrafias do Corpo, Pinacoteca do 
Estado de São Paulo (1991); Soul in Transit, 
Espaço Cultural dos Correios (RJ, 1999); Cyro: o 
Transfigurador do Qbvio, Memorial da América 
Latina (SP, 2000). Livros publicados: Quintana 
dos 8 aos 8, Faróis da Solidão, Misturas Principais, 
Trilogia do Indizível. Prêmios: Prêmio Sebrae O 
Artesanato Conquistando o Ambiente (2004); 
Medalha Cidade de Porto Alegre (2002); Prêmio 
de Comunicação Visual na I Bienal de Arquitetura 
IAB (1991); Prêmio Acjuisição na IV Mostra do 
Desenho Brasileiro (1982).
Contato: liana@timm.art.br 
www.lianatimm.com.br

FABIO ZIMBRES
São Paulo, SP, Brasil, 1960.

Bacharel em Artes Plásticas (Instituto de Artes, 
UFRGS). Artista plástico, ilustrador, designer, 
quadrinista e editor. Exposições: Choque 
Cultural (São Paulo); Galeria Adesivo (2006); 
Centro Cultural Recoleta (Buenos Aires, 2004); 
e coletivas (Buenos Aires, Nova York, Printed 
Matter e Porto Alegre). Faz periodicamente 
exposições com o grupo Último Andar, 
baseado em Porto Alegre. Participou dos 
projetos de livros de artistas: Monstros (São 
Paulo, 2006); Premonitor (Porto Alegre, 2003); 
Livro dos Sete Dias (Porto Alegre, 2002); 
Masterbox (Buenos Aires, 1997/99). Publicou 
os livros Panamá ou As Aventuras de Meus 
Sete Tios, ilustrações para o poema de Blaise 
Cendrars (Editora Media Vaca, Valencia, 
Espanha); Feliz, Pequeno Editor (Buenos Aires, 
Argentina) e Música para Antropomorfos, 
Voodoo Livros (Goiânia, 2004).
Contato: fz@portoweb.com.br

BINA MONTEIRO
Porto Alegre, RS, Brasil, 1952.

Bacharel em Comunicação Social (PUC/RS, 1977). 
Em 1999 começa a dar aula de técnica de pintura. 
Foi presidente da Associação Riograndense de 
Artes Plásticas Francisco Lisboa (2002 a 2004). 
Mestre em Museologia (Instituto de Artes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
(2005) Exposições: Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Aldo Malagoli (Porto Alegre, RS, 2006), 
Centro Cultural dos Correios (Rio de janeiro, RJ, 
2005), Museu de Arte Contemporânea - MAC, 
(Porto Alegre, RS, 2004); Interferência coletiva 
- Exposição Freud para todos - Santander 
Cultural; Internacional Miniart - Usina do 
Gasômetro, (Porto Alegre, RS, 2004); ES -

casa da Felipe de Oliveira, em Porto Alegre, preparando-se para emendar
(&Leonld Stre
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A MAN AS GREAT AS HIS TALENTERICO VERÍSSIMO AND 
HIS IMAGINARY CITIES Armindo Trevisan

Doctor in Philosophy, writer, poel and art critic.Maria da Glória Bordini
Doctor in Letters, literary critic and Curator ofÊ Erico Verissimo's 
Literary Collection.literary Collection.

In the romantic production of Erico Veríssimo 
it is possible to accompany the great matters 
that polarize the History and Art in the 20th 
century. Wars, revolutions, politic intrigues, 
hunger and misery, unemployment, migrations, 
capitalism, spoliation, colonialism, dictatorships, 
preconceptions of gender, race and ethnos. All 
these calamities of the nineteen's were motive 
for the intrigue of the conflicts that were 
manifested in his masterpiece along with the 
millenary passions of all men. Otherwise, 
esthetic options as realism or the 
experimentalism, the surrealism or the 
impressionism, the modernism and the post- 
modernism, the easy or difficult manner, were 
continuously considered topics by the writer, 
always updated with the plastic arts, cinema, 
music and press.

and its colorful activities, Vasco almost gets lost 
of himself. That is what will happen with another 
character of Veríssimo, the Unknown, that finds 
himself with no memory in a night out in Porto 
Alegre and is turn in a victim of two hooligans 
that drag him in to a periplus by the city's bas- 
fond, awakening his most hidden impulses. Porto 
Alegre, thus, contrary to Jacarecanga, departure 
place, is a incoming place of a new meeting with 
himself, although both cities, one imaginary and 
the other not, oblige there inhabitants to 
experience suffering and evil.

Both the other cities give a step beyond the 
national territory, although remain in the same 
probation condition for the characters who live 
there. The first of them is Washington, in which 
the new ambassador of the republic of 
Sacramento - fictitious nation situated near the 
Caribe, tipical representative of the Latin 
American banana republics - installs himself. D. 
Gabriel Heliodoro Alvarado brings with him an 
assistant secretary, Pablo Ortega, a painter as 
Vasco, son of a aristocratic family, forced to exile 
since he discontented the dictator of 
Sacramento while saving his greatest contester. 
Washington will be seen by Erico Veríssimo from 
the angle of the diplomatic tactics exposed in 
the salons and receptiojis of the embassy that 
treats courteously the approval of the United 
States of America for it's revindications - 
maintain the power before an insurgent 
population. Whilst D. Gabriel Heliodoro schemes 
the disgrace of the discretionary regimen 
enemies, in Sacramento a leftist revolution 
exploits. When this appears the ambassador 
and Pablo Ortega return to there home land. 
The first will defend his dictator friend and the 
second engages in the guerrilla fight, despite 
his aversion of violence. Through the eyes of 
his friend from Washington, Bill Godkin, a 
journalist, the capital of Sacramento, Cerro 
Hermoso, taken by revolutionaries, is described, 
and the judgment of the ambassador, protected 
by an act of humanity from Ortega, is reported.

In this pair of cities, Erico represents not only

ideologies, as the place of human diversity and 
the propulsion of History fascinated him. 
Provided him the occasion do exercise in entire 
vigor his potentialities of landscapist and urban 
type painter, being unforgettable his 
descriptions of the metropolitan skies. Offered 
him still the frames for hyper real portraits of 
the great problems that affected his century 
and continue ranging nowadays.

The exposition "The Imaginary Cities of Erico 
Veríssimo" extracts significant passages from 
the compositions Distant Music, A Place in the 
Sun, Night and The Lord Ambassador for the 
illustration of the plastic artists. Offers to the 
public images of his imagined cities, 
Jacarecanga and Cerro Hermoso, and of two 
represented cities, Porto Alegre and 
Washington, trying to capture the plastic sense 
of these scenarios. This feature of the author 
still not worked in art area, that has been mostly 
detained in the trilogy The Time and the Wind. 
Not only of urban paintings the exposition is 
composed. As Erico Veríssimo did not detain 
himself in detailed descriptions, the spirit of 
the cities is captured by him principally by the 
inhabitants actions. Thus, man and space 
appear in intimate union, not dissociated, the 
characters animating streets, squares, buildings, 
conferring images that magnetize by the politic 
or human quality of there acts.

The exhibition initiates by Jacarecanga, small 
mountaineer city in Rio Grande do Sul, where 
the Albuquerques live, traditional and decadent 
family. From her we detach two characters who 
circulate through several romances of Veríssimo, 
Clarissa, the innocent adolescent that discovers 
life with amazed eyes, and Vasco Bruno, her 
cousin, the Margay, with a rebel nature and 
unsatisfied with the manner of being of his home 
village. The same Vasco carries the disfigured 
family, after the political assassination of her 
father, to Porto Alegre, capital of the State, where 
he will try to find work and succeed as an artist. 
Before the big city, fascinated about the night 
life, by the diuturnal agitation and by the crowds

himself: "I believe it's unnecessary to declare I 
survived".

individual destinies, as done in Jacarecanga 
and Porto Alegre, but a common path in which 
the characters turn themselves more into 
figurants than agents.The macro political force 
is what confirms the two spaces: the cold war 
and the North American imperialism, that 
explain this Washington full of intrigues, the 
rightist dictatorship in Cerro Hermoso and it's 
transformation in another despotism, the 
libertarian.

In an autobiography text, Erico Veríssimo 
describes himself: "In Man of the Mirror I 
recognize my mother's dark, lustrous and sad 
eyes. This pate just described, quit a bit 
disproportional to the rest of the body, I 
inherited from my father. About my brown 
skin, maybe it carne from a remote and 
unknown moor or Indian ancestor.The thick 
and black eyebrows - which passed life in the 
void effort to give this face a courageous 
aspect, probably with the meaning of 
attenuating the almost humble gentleness 
of the eyes - start to soothe by the silver with 
which time has retouched.

In that period Cruz Alta was the Santa Fé 
described by the romancist in The Portrait, 
second volume of the trilogy The Time and the 
Wind. It was in that small country city that Erico 
passed his chiidhood, gaining literacy and 
acquiring, till when possible, the domain of the 
four operations. In one of them he balked: the 
division calculus, reason why he received from 
his father - when the teacher told him she had 
done all she in her power to help his son to 
overcome such a great difficulty - the following 
desolating criticism:"You are receiving the dumb 
diploma".

By imagining fictitious or real existing cities, 
Erico Veríssimo understands them not as urban 
architecture - although he can trace with 
detailed reality an embassy in Washington or a 
night club in Porto Alegre - and yes as a place 
of conviviality, of convergence, where human 
beings are united but go through routes that 
difficultly will meet, each one absorbed in there 
dreams and passions. In these cities there is 
always a fascination about the urban life and 
it's aggregating possibilities, but also a hard 
nucleous of incomprehension and fratricide 
conflicts. The important is that Erico Veríssimo 
can portray his cities, being on the individual 
or collective plane, national or international, as 
places that do not need to be what they are - 
places of violence and death - and yes promises 
of a good life that necessitate the engagement 
of each Citizen and a really sociable spirit for 
this to become reality. In some of his characters 
this engagement exists.

The romancist was really this physical figure, 
embraced by another "invisible" figure, that 
lent him a singular charm. His silence was 
silence, but was communication. His way of 
looking, touched - as he himself confesses - 
by "gentleness", had a certain virile and 
imposing something. Sometimes it seemed 
he was alienated to the world, but knew how 
to be present so the interlocutor could have 
the impression Erico was there, before him, 
for his own importance, the interlocutor's. He 
knew how to listen as nobody, and indeed 
listened. He knew how to say the right word 
in the right moment, and would say it. Could 
look suspicious, but was a man without 
barriers, with no curtain before his eyes. A 
man of a unique authenticity. A gaúcho, 
without the psychological adornment, a 
gaúcho in blood and independence, that 
didn't overflow arrogance, but that in the 
decisive moments or when someone stepped 
on his poncho, made scintillate his avidity.

The truth is that the boy ceased balking and went 
ahead, but preferring the illustrated magazines 
and the fictitious stories than the school texts. 
He had facility to draw, habit he preserved 
throughout his life, using his talent to sketch 
(before writing about it) the action scenario of 
his characters. As the family was the owner of a 
pharmacy, Erico turned into a practician 
pharmacist during a few years. In the period, the 
pharmacy "was the most important reunion point 
of the loafers and retired of the city''and because 
of that, a place of a "varied and colorful gallery 
of characters", which would be useful later on as 
inspiration. Besides the maté gourd ("cuia de 
chimarrão") that entertained the pharmacy 
reunion, the writer confesses he kept from his 
infancy the little stove in witch the kettle sizzled 
of hot water, the marck Vitor campanula 
gramophone and his mother's big iron scissors. 
This will appear in The Time and the Wind, in the 
hands of Ana Terra, "that with them used to cut 
the umbilical cords of new born she delivered".

Man of his century, to whom interests above 
anything the humanity and it's condition, Erico 
Veríssimo wanted to be made seen, awaken in 
his readers the conscience faded by the owners 
of the power. That is why he joined social 
realism and modem forms, but easy, counting 
on the power of his scheme impacts to affect 
the public. Following this esthetic project he 
realized that the privileged space for the criticai 
representation of the world was the city, in 
witch multiple and different lives cross 
themselves, common and unusual histories 
blend in a limiting structure at the same time 
protective and alienating, that redoubles the 
strength of the personal and social collisions.

His romances, without exception, centralize the 
action in cities, being them situated in the 
country or in the capitais, having or not explicit 
identity, as the Porto Alegre by Clarissa orThe 
Rest Is Silence, the Washington from The Lord 
Ambassador, or implicit as the vietnamese Hue 
from The Prisoner or the same Porto Alegre 
from Night. Erico equally created imaginary 
cities just as Jacarecanga, Santa Fé and Antares, 
respectively from Distant Music, The Time and 
the Wind and Incident in Antares. The idea of 
the city as an amalgam of lives, dramas and

Erico was born in Cruz Alta, in December the 
17th, 1905, in the sign of Sagittarius, as he 
laid great emphasis to explicit. He was "a baby 
with a lunar and brunette face, brown fringe 
upon the round forehead, wide smile". With 
four years old, the local doctors left him 
disillusioned. Desperate, the parents ran over 
to the most famous physician of the State, Dr. 
Olinto de Oliveira. As written by the writer

After the dramatic separation of the dad, who 
abandoned his wife "in one of the worst nights 
of her life", the writer, that was only 18 years old, 
started to work at a grocery store where, "in the 
shade of a pale book-keeper", in secrecy made 
his first literature upon package paper. From the 
store he moved to a bank. At this stage he
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It was then, until the ends of 1962, that Erico 
completed his trilogy, that gave him a place in 
the sim, not only in the Brazilian literature but 
world-wide. It was also then, in Porto Alegre, 
on a Sunday of 1961 that he suffered his first 
infarct.

In this same purport he added:
"Is life tough? It is. Is it tragic? It is. Does it seem 
absurd? It does. So what? We are here, there's 
no where to run except to the door of suicide. 
But, discarded suicide (for religious reasons, 
because of the lack of courage, etc), the not 
escapable fact is that we're here and now. So 
my friends, let's do the best we can in a difficult 
situation. It’s the juewish history of Violinist on 
the Roof - a Symbol of life. The poor man not 
only has to equilibrate himself not to fali, as 
well as be expected to play a beautiful and 
enjoyable music" (07-10-1968).

writing the first phrase of the first volume, the 
start of his own history of Rio Grande do Sul, 
being obvious he will write a different The Time 
and the Wind".

composition caused a polemic of a certain 
repercussion. The author was accused of 
"corrupt and immoral" by an ecclesiastic. 
Happily, a new invitation from the North 
American State department obligated the 
romancist to travei to the United States, fact 
that removed him from the such unpleasant 
spotlights and permitted him to breath more 
freely, and rest - as the own writer affirms - 
"from all that new-state bauble". Erico went to 
Berkeley with the objective to minister a 
Brazilian literature course in Califórnia 
University. From this stay in North America 
resulted the book The Return of the Black Cat.

The biggest happening, yet, in the life of the 
Verissimo couple was the birth, in 1935, of their 
first daughter, who received the name of 
Clarissa. Months later he received the news of 
his father’s death in the São Paulo.

occupied his free time translating passages of 
Rabindranat Tagore and Ornar Khayyam from 
English and French.

Around the twenties Erico found himself, once 
again, behind a pharmacy balcony. He turned 
into the principal associate of the proprietary 
firm. The writers routine, by the way, didn't 
change so much. He say's that, "behind the 
balcony", used to read books of Machado de 
Assis or English romances that he ordered from 
São Paulo. At this time he wrote the tale"Cattle 
Thief", that his friend Manoelito de Ornellas 
mannered to publish in Globo Magazine, from 
Porto Alegre, directed by Mansueto Bernardi.

It's worth registering here that the famous 
author of A Hundred Years of Solitude, Gabriel 
Garcia Márquez, Nobel Literature Prize, revealed 
to Doc Comparato that he inspired himself in 
three sources to write his masterpiece:The Bible, 
The Thousand and One Nights and The 
Continent, by Erico Verissimo.

In 1935 two books of Erico are published, The 
Life of Joana d'Arc and the romance Distant 
Music, fiction production in which the city of 
Jacarecanga is "a caricatural stylization of Cruz 
Alta".

Erico continued his romancist trajectory, 
publishing successively The Lord Ambassador 
(1965), The Prisoner (1967) and Incident in 
Antares (1971). Published a new book of 
journeys, Israel in April (1969), and the first 
volume concerning his memories, Clarinet Solo 
(1973).

The year of 1934 was auspicious for the writer. 
Jointly with Dyonélio Machado, author of The 
Rats, Erico received the "Romance Prize of the 
Brazilian Academy of Letters"for Distant Music.

Concerning his trilogy the author yet informs: 
"Many times readers ask me verbally or by 
letters if I draw my characters out of real life, by 
that I mean, if I work d'après nature, 
photographing life. My answer is negative. I 
think the process of copying life is cheap and 
in a certain way "not dignifying". I remember 
always the counsel about the art of 
representing, in a romance by Somerseth 
Maugham, a man of the world gives to an 
actress:"Don't be natural: seem like it".

An aspect of his personality, that always 
charmed his intimates, was tenderness. 
Expressed it with discretion and elegance, as in 
this passage of a letter: "I made the journey 
without Mafalda. I needed to confront the 
solitude, the lack of the spouse who in these 
last years became also my nurse. I needed to 
be locked alone in train cabins and hotel rooms. 
And to face American auditoriums, speaking a 
language that is not mine"(28-10-1965).

Deceased on November 28th , 1975.In his return to Brazil the writer initiated to 
prepare the trilogy The Time and the Wind. It’s 
worth reproducing a declaration of the proper 
romancist about this masterpiece, that 
illustrates his State of spirit in relation to the 
saga he would undertake:"Despite descending 
from a rustic generation, l've always hated the 
rural life, never spent more than five days in a 
farm, I didn't and still don’t know how to ride a 
horse, didn't and still do not know the gaucho's 
slang". All this is to say that the romancist did 
not pretend to create a regionalist epopee, but 
trace a panei of the history and mythology of 
the men of Rio Grande do Sul, as well as the 
other components of the ethical texture of his 
land:"How did I not see.aH this wealth before?". 
he questioned himself. "And what to say about 
Nico Velho, Anibal Lopes, Nestor Verissimo and 
a hundred other worthy men? They were my 
people. It was my blood. They were my being, 
directly and indirectly, that for so long I 
despised."

In the ending of 1927 Erico met Mafalda, a 15 
year old girl with blue eyes, who's father was 
natural from Calábria, a region from south Italy, 
and the mother descendant from German 
immigrants: "What an explosive combination!" 
- comments the romancist. Mafalda, years after, 
would become a women. In the mid time the 
pharmacy broke, this is, failed.

Erico had elevated concept of his writer office. 
In letter to Lygia Fagundes Telles, he affirmed: 
"The good romancist is an angel and a hourse 
at the same time, works with it's wings (the 
most delicate things, most spiritual, most 
beautiful) and with the hooves, that is, manual 
work, the physical resistance and last but not 
least, horse's patience. But, above anything, I 
trust my instincts. Let the angel work mounted 
on the horse and by the end the marks of the 
hooves disappear completely and only the light 
of the wings will remain".

In 1936 the second son of the romancist was 
bom, today one of the most read columnists of 
the country, Luis Fernando Verissimo. It was 
also the year of the appearance of a new 
romance, A Place in the Sun. Since then Erico 
started to write juvenile stories, that had 
merited success.

Or even this other epistolary excerpt:
"I get as much or more touched than many 
Catholics when I enter an Italian old church, in 
a basilica such as São Francisco de Assis, or 
when I have before my eyes landscapes such 
as Galileia or Samaria (...) At this moment the 
radio is playing one of the Slavonic dances of 
Dvorak, which we heard in a concert in Praha. 
I confess l'm almost crying (it is said that men 
do not cry, but I think only the ones who cry 
are men) because this music symbolizes our 
visit to Praha in spring, remembers the friends 
that there we left and especially the nation's 
dreams of liberty" (07-10-68).

In the ends of 1952 Erico accepts an invitation 
by João Neves da Fontoura, at the moment 
minister of Exterior Relations, to be the director 
of the Pan American Union's Department of 
Cultural Aspects, in Washington. Before going 
there the writer concluded Night. Published in 
1954, this work was translated, almost 
consecutively, to English, French, German, 
Spanish and Norwegian.

In 1937 an important fact happened: the edition 
of his greatest success until the emersion of the 
trilogy: Gaze at the Meadow Lilies. The author 
experimented "the first sensations of notoriety. 
Received letters from all around Brazil. Three 
years later the romancist published Saga, 
towards which he has an extreme severe 
opinion:"l consider it my worst book". It is wise 
to advise that the financial situation of the 
novelist was modest. In his autobiographyThe 
man in the Mirror, says Erico: "Until a few years 
later it was possible for us to determine the 
source of money with which we bought these 
things. The book shelf? Crossed Paths. The 
furniture of the bedroom? Gaze at the Meadow 
Lilies. The dining-room carpet? A Black Cat in a 
Snow Field.

The young writer then decided to try the big 
city. Transferred himself to Porto Alegre where, 
thanks to the help given from the director of 
Globo Magazine, Mansueto Bernardi, became 
the periodical editor. At the capital, he related 
himself with almost all the Gaúcho Modernism 
writers, as Ausgusto Mayer, TheodemiroToestes, 
Athos Damasceno Ferreira, Paulo Correia Lopes, 
Ernâni Fornari, Reynaldo Moura and Mario 
Quintana, "that physically fragile figure, 
awkward, eccentric and solitary", that was 
determined to be "one the five greatest poets 
of Brazil".

In a letter to the author of this assay, the 
romancist explained: "Romance does not 
demand talent. Not even an acute intelligence. 
It demands an empathy capacity, to reach out 
of yourself, to put yourself in another’s skin 
(even these others not being part of our spiritual 
family) and also depends on a type of 
acceptance (that is made more of revolt) of life. 
Shall I be doing a paradox? When I say 
acceptance, I refer to an attitude that could be 
translated as: well, this world here being, exists. 
Not did I make it or made it complicated. If I 
accept it passively, l'll fali in depression. If a get 
furiously revolted, I transform myself in some 
kind of nihilist and live in a permanent 
aggression attitude. What to do? It's at this time 
that the capacity of being a little"dumb"comes 
in, to have at least the smallest sense of humor 
and use it on the interpretation of the world".

During his stay in the United States, Erico visited 
México, that brought him to write another book 
about his journeys.

The author of this assay remembers to have 
listened friend's of Erico comment the huge 
specialized bibliography that the writer read, 
for the documentary of the epopee, an original 
epopee, as well Luis Fernando Verissimo 
distinguished: "The fact of the trilogy being 
inedited is due to an anti-epic epic, a self- 
criticism odyssey, a myth to end with the 
mysticism. The third volume reflects upon the 
first, what in the end is a reflection upon the 
heroic and it's lies and the many falseness of 
history. The trilogy ends with Floriano Cambará

In 1956, when the writer communicated the 
new general secretary his decision to leave the 
Pan American Union without any further delay, 
one of his employees, the general assistant 
secretary, "took his pipe out of his mouth, 
wrinkled his forehead and asked: "But is it so 
important to write a romance?" The romancist 
comments these words with modesty: "Till 
today I don't know if he meant those words or 
was just joking".

In 1932 Erico published Puppets, a collectanea 
of tales most structured as playlets, from which 
it's edition of 1.500 copies, 400 or 500 were sold. 
The remaining was destroyed by a fire in the 
deposit of the publishing house. In this same 
year the writer published Clarissa, a novel 
almost without intrigue. Both this novel and 
the other four romances that followed, were 
written "in Saturday afternoons". At this stage 
the author started to go through with 
translations for the Globo Company.

We can conclude this brief biographic assay 
quoting an artistic phrase:"Erico Verissimo was 
great as a writer, greatest as a human creature".

In January of 1941, as invited by the American 
government, Erico went to the United States. 
From this journey and stay the result was a book 
of impressions: A Black Cat in a Snow Field. In 
his return he dedicated himself to an 
elaboration of another fiction production, 
published in 1942: The Rest is Silence. The
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CURRICULUM OF THE ARTISTS
ANDRÉVENZON
Porto Alegre, RS, Brazil, 1976.

EDGAR VASQUES
Porto Alegre, RS, Brazil, 1949.and the exterior. Exhibitions:"lmage Navigators", 

Individual in the Mosaico Art Gallery, Porto 
Alegre, RS (2000); "Elas no Paraíso", Mosaic Art 
Gallery, Porto Alegre, RS (1999); Current 
Panorama of the Brazilian Art, Modern Art 
Museum of São Paulo, invited artist (1983). 
Realizes many paneis and stained glass such as 
the ones of the Zaffari Supermarkets buildings, 
in the district of Higienopolis in Porto Alegre, 
and the paneis for the Loew's Hotel, in Monte 
Cario. Holds work in several particular 
collections and in assays of the most important 
museums of Brazil.
Contact: Rua General Oliveira Freitas, 95 Santa Tereza, 
CEP 90180-210, Porto Alegre, RS, Brazil.

MARILICE CORONA
Porto Alegre, RS, Brazil, 1964.

ADALBERTO ALMEIDA 
Esteio, RS, Brazil, 1971.

Adjunct professor (resigned) of the UFRGS 
Department of Communication. Author of the 
books: Caricature - The Graphic Image of Humor 
(1999) - Special Açorianos Award of 2000; 
Catholic Rome (2002). Buenos Aires, de Boca a 
River (1996); co-author, along with Luis 
Fernando Veríssimo, being the illustration's 
author in the books: Tracing New York, (1990); 
Tracing Rome (1991); Tracing Paris (1992); 
Tracing Porto Alegre (1993); Tracing Japan 
(1994);Tracing Madrid (1996), all from the Artes 
and Ofícios Company.
Contact: jocafonseca@terra.com.br

Bachelor in Plastic Arts by the Art Institute of 
the Federal University of Rio Grande do Sul 
(2005). Dedicates himself to the study of local 
concepts in the poetry construction of his 
work. Participated in the Funproart and in the 
Cultural State Council: actuates in art and 
citizenship workshops in the Crystal Florido 
Ong, he is the current president of the 
Francisco Lisboa Plastic Arts Association of Rio 
Grande do Sul. Exhibitions: New Sections, 
Marquise Gallery, Visual Acts Project, Funart, 
Brazilia; 10th Santos Biennial; City with no Face, 
Iberê Camargo Gallery, Usina do Gasômetro, 
RS; 13th Bahia Salon of Art (2006); 10 indicate 
10, Cândido Mendes Cultural Center, RJ; 
individual NIGHT-CLUBS, Postal Service 
Cultural Center, RJ and MARGS, RS (2005) 
Contact: andrevenzon@ig.com.br

Publicist, plastic artist, illustrator, comic, 
caricaturist, cartoonist and author of HQ's. 
Graduated in Architecture and Urbanism by 
UFRGS (1979). Lecturer, speaker and professor 
of HQ in workshops and courses in the last 20 
years. Organizer of the International Salon of 
Press Drawings - Municipal Secretary of Culture 
of Porto Alegre. Current delegate of the "Câmara 
Setorial"of Plastic Arts of the Culture Ministry. 
Held several exhibitions in: Porto Alegre, Pelotas, 
Florianopolis, Goiânia, Curitiba, Piracicaba, Passo 
Fundo, Rio de Janeiro, Sâo Paulo, Brazilia 
Angouleme, Paris, Sanary/France, Prato/ltaly, 
Buenos Aires/ Argentina, Knokke-Heist/ Bélgica, 
among others. Works: 19 solo books - 15 
anthologies of the character Rango, Painted 
Faces and Sottovoce; 16 books in co-authorship, 
among them: The Analyst of Bagé in HQ, with 
Luis Fernando Veríssimo; Tangos andTragedies 
in HQ, with Levitan and Hique Gomes. 
Contact: edgar.vasques@gmail.com

Bachelor in Plastic Arts by the Arts Institute of 
the Federal University of Rio Grande do Sul 
(2000). Participated in several courses at the 
Free Atelier of Porto Alegre's City Hall, with 
Malu Rocha. Accomplishes works in 
scenography, ornaments and models. 
Exhibitions: "If I still had my Teeth", Augusto 
Meyer Gallery, House of Culture Mario Quintana 
and Erico Verissimo's CEEE Cultural Center, Porto 
Alegre, RS, 2004; "Caxias", Xico Stockinger 
Gallery, Porto Alegre, RS, 2004; Barão 
Pinacotheca and Santo Ângelo, The Art's 
Institute, UFRGS, Porto Alegre, RS, 2001;"Artists 
of the year of 2000", Barão Pinacotheca and 
Santo Ângelo, The Art's Institute - UFRGS, 2001. 
Contact: Adalberto_Almeida@uol.com.br

Bachelor in Plastic Arts / Painting (1988) and 
Plastic Arts/Drawing (1990), both by the UFRGS 
Arts Institute. Obtained the grade of master in 
the Mastership Visual Poetry Course of the 
Postgraduate Program in Visual Arts of the 
URFGS Institute of Art (2002). Doctor in Visual 
Poetry from the PPG in Visual Arts by the UFRGS 
art Institute. Exhibitions: Exhibition Spaces - 
Paintings, Arlindo Corrêa Lima Gallery, Arts 
Palace, Belo Horizonte, MG (2006); Projectiles 
of Contemporanian Arts (2004), Funart Galleries, 
Rios de Janeiro, RJ (2005); "Construturas" - 
Drawings, Iberê Camargo Gallery, Usina do 
Gasômetro, Porto Alegre, RS (2003);"(ln)Versões" 
- Paintings, Bolsa de Arte Gallery of Porto 
Alegre, Porto Alegre, RS (2002); 7th Victor 
Meirelles National Salon, Santa Catarina 
Museum of Art, Florianópolis, SC (2000). 
Participated in several collective international 
exhibitions in Uruguay, Argentina and USA. 
Contact: mvcorona@terra.com.br

PAULA MASTROBERTI 
Porto Alegre, RS, Brazil, 1962.RODRIGO NÚNEZ

Porto Alegre, RS, Brazil, 1970.
Bachelor in Plastic Arts by the Federal University 
of Rio Grande do Sul (1985). Currently courses 
Literature Theory at PUCRS. Worked in 
animation cinema and publicity. Launched 
herself as a writer and illustrator throughout a 
research project and recreation of fairy tales of 
her authorship, published by Mercado Aberto 
Company by the name of "Reconto" (1995). 
Besides plastic artist and writer, Paula 
Mastroberti collaborates with journals and 
magazines, writing articles on plastic arts and 
literature. She also participates of several 
projects linked to the educational and cultural 
area. In 2004 inaugurated the series entitled 
Reversions, by Rocco Company, where she works 
with recreation of universal literal classics. Among 
the awards conquered in the literature area are: 
The AçorianoTrophy (1996 & 1998), the Highly 
Recommendable Labei by FNLJ (1996) and the 
Jabuti Award (2006). Exhibitions: Cataventos 
Street - An Homage to Mario Quintana, 
interference upon a unique copy of the book 
Cataventos Street, UFRGS Company (2006); 
Bastidores (Side-Scenes), individual, Gestual 
Gallery, Porto Alegre, RS (2004); 1 Year Site Art

Bachelor in Ceramics by the Federal University 
of Rio Grande do Sul - Visual Arts Institute 
(1994). Master in Visual Poetry by the federal 
University of Rio Grande do Sul (2003), he is the 
chief of the Visual Arts Department of UFRGS 
since 2004, where he is a ceramics professor 
since 1996. He does collective exhibitions since 
1992, some in countries such as Canada, 
Argentina, England, Uruguay and Brazil, and 
individuais since 1997, among them, at the 
House of Culture Mario Quintana, "Solar dos 
Câmara" and the Arts Institute. Works with 
different languages and techniques: ceramics, 
sculpture, drawings, aquarelle, creating a 
ludicrous and oneiric universe where each 
element is full of a symbolism. His work 
conjugates plastic refining and well-humored 
figurations. Exhibitions: 101 drawings, Clio 
Studio, Micro Accessible Art Gallery, Porto 
Alegre, RS (2006); Small Dialogs - art and 
"intertextuallity", UFRGS Museum, Porto Alegre, 
RS (2005); MAC Edition, Contemporanian Art 
Museum of Rio Grande do Sul, MAC, RS (2004); 
Caxias, Mário Quintana House of Culture, Xico 
Stockinger Space, Porto Alegre, RS (2003). 
Contact: rodi@adufrgs.ufrgs.br

MARA CARUSO
Erechim, RS, Brazil, 1948.

EDUARDO VIEIRA DA CUNHA
Porto Alegre, RS, Brazil, 1956.Bachelor in Plastic Arts by the Federal University 

of Rio Grande do Sul (1973). Professor of 
"electrography"and digital art at Porto Alegre 
Free Atelier. Exhibitions: RlendaS - legends of 
RS (project and coordination), Usina do 
Gasômetro;Tracce Display, Gallaratese di Milano 
Sabato Library (2007); 5th Egyptian International 
PrintTriennale, Egypt;The second international 
biennial for the artist's book, Alexandria, Egypt; 
2nd European Display of the artist's book, 
Cartacanta, Civitanova Marche, Italy (2006); 400 
Years of Don Quixote de La Mancha, 
Brazilian/Spanish Cultural Center;Tutti il Colore 
de Ia Ligúria, Circulo Del Artista, Liguria, Italy; 
2nd International Collage Biennial, Vilnius, 
Vilnius, Lithuania (2005); The Flowers in Porto 
Alegre, Municipal Palace and Usina do 
Gasômetro, Porto Alegre; Museum and House 
of Culture of Caxias do Sul, Bage, Uruguaiana 
and Alegrete; Farroupilha Park (2004); The 
Redemption of the Look, Porto Alegre, RS, Brazil; 
Simposio Internacionale d’arte contemporânea 
di Verbania "S.I.V.I.E.R.A", Verbania, Italy (2003). 
Contact: mbcaruso@terra.com.br

Bachelor in Plastic Arts by the Federal University 
of Rio Grande do Sul (1983). Accomplished 
mastership at Brooklyn College, City University 
(Nova York) and Doctorate in Plastic Arts by 
Paris University I (Panthéon, Sorbonne). 
Professor of the postgraduate programs in 
Plastic Arts (Arts Institute, UFRGS). Exhibitions: 
Paintings, Gestual Gallery, Porto Alegre, RS 
(2005); Paintings and Objects, Lana Botelho 
Gallery, Rio de Janeiro, RJ; MUBE - Brazilian 
Sculpture Museum, São Paulo, SP; MARGS, Arts 
Museum of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 
(2003); Drawings and Paintings, Galerie Debret, 
Brazilian Embassy, Paris (2001). Collective 
Expositions: Marines, Art Garage Gallery, Porto 
Alegre, RS (2004); Professor Artists, Museum of 
the Federal University of Rio Grande do Sul; 
Hunger, Misery, Religion - Art Garage Gallery; 
From Heart, Art and Fact Gallery, Porto Alegre, 
RS (2004). Contact: ecunha@cpovo.net

JOAQUIM DA FONSECA
Alegrete, RS, Brazil, 1935.NELSON JUNGBLUTH

Taquara, RS, Brazil, 1921.
Plastic artist, graphic designer and university 
professor. Graduated in Plastic Arts by the 
UFRGS Arts Institute (1960). Accomplished Post 
graduation in Design of Visual Communication 
(MFA) by Syracuse University, United States of 
America (1983). As a plastic artist, expresses 
himself especially by drawings and paintings 
having accomplished several individual 
exhibitions and participated of many collective 
displays and salons. He did the design of more 
than 500 book covers published by Artmed S.A. 
Company. One of his most recent works are the 
illustrations published in the Copesul Annual 
Report (2005). Professor of the UniRitter Course 
of Design, Porto Alegre, RS; Coordinator of the 
Taquara Universities Social Communication 
Course (FACCAT - Taquara, RS, 1998-2006).

Drawer and painter, initiates his carrier with 
drawings for publicity. Draws comic strips 
professionally in the Suplemento Juvenil and 
O Guri magazines, Rio de Janeiro (1936). In Rio 
Grande do Sul works at the Varig propaganda 
department (1946). Returns to Rio de Janeiro 
in 1949 and enters the Standard Propaganda 
establishment. Returns to Varig in 1954, creating 
the mariner's compass, the new logotype of 
Varig. In his publicity carrier he received several 
awards and his drawing turn internationally 
known through the creation of the Varig 
calendars. In 1981, starts to dedicate himself 
exclusively to the plastic arts, definitely 
abandoning publicity. Accomplished many 
collective and individual exhibitions in Brazil
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IMASES OF IMASES
Margarete Moraes
Assemblywoman PT, Porto Alegre/RS

Cézar Prestes
Diretor of Ado Malagoli Art Museum of Rio Grande do Sul

BINA MONTEIRO
Porto Alegre, RS, Brazil, 1952book projects: Monsters, São Paulo (2006); 

"Premonitor", Porto Alegre (2003); Book of the 
Seven Days, Porto Alegre (2002); Masterbox, 
Buenos Aires (1997/99). He has the books 
Panamá orThe Adventures of my Seven Uncles 
published, illustrations for the poem of Blaise 
Cendrars, Media Vaca Company, Valencia, Spain; 
Happy, Pequeno Company, Buenos Aires, 
Argentina and Music for Anthropomorphas, 
Voodoo Books, Goiania (2004).
Contact: fz@portoweb.com.br

Web Brazil, Arts Institute Pinacotheca (2003); 
Julia, Gestual Galerry, Porto Alegre, RS (2001). 
Holds work in the assay of the Contemporanian 
Art Museum of Rio Grande do Sul.
Contact: paula@mastroberti.art.br

In Brasil, 2005, especially in Rio Grande 
do Sul, the hundred years of Erico Veríssimo were 
not forgotten. As never before, innumerable 
celebrations occurred by public and private 
initiatives, in universities, cultural centers, 
companies, firms, literature expeditions and book 
fairs.There was a collective desire to demonstrate 
recognition and gratitude to the writer for his 
legacy in Brazilian literature, as well as for the 
example of life.

awards: SEBRAE award "The Workmanship 
Conquering the Environment" (2004); Medal 
Porto Alegre City (2002); Visual Communication 
Award I, Architecture Biennial IAB (1991). 
Acquisition Award IV Brazilian Drawing Display 
(1982).
Contacts: liana@timm.art.br 
www.lianatimm.com.br

From the ficcional architecture 
traced in Night.The Lord Ambassador, Distant 
Music and A Place in the Sun the creations of 
15 artist's authorship were produced.

Bina Monteiro, André Venzon, 
Wilson Cavalcanti, Danúbio Gonçalves, Eduardo 
Vieira da Cunha, Fabio Zimbres, Liana Timm, 
Mara Caruso, Joaquim da Fonseca, Marilice 
Corona, Paula Mastroberti, Adalberto Almeida, 
Nelson Jungbluth, Rodrigo Nunes e Edgar 
Vasques retell passages of these stories with 
new recourses, based on Ericos real and 
imagened types and scenarios.

Fragments of the four titles, selected 
by the assay's literary curator of Erico Veríssimo, 
Maria da Glória Bordini, generate paintings, 
drawings, mixed techniques, aquarelles and 
original digital images. In a second and last 
stage, converted in photographs, the bi
dimensional works maintain its capacity to 
remit to the precedent proposals, fusion of 
plastic arts and literature.

This ficcional, esthetics, historical 
and emotional baggage occupies the walls of 
the João Fahrion Gallery of the Ado Malagoli 
Art Museum of Rio Grande do Sul in the form 
of photographic paneis conceived by the muti 
midia artist Gonzalo Mezza, project with 
curatorship of the graphic designer and cultural 
producer Vera Pellin. The exhibition The 
Imaginary Cities of Erico Veríssimo comproves 
the presence of the reverenced work's facets 
and inserts MARGS in the historical tour 
through this incontestable work - real as 
imagined.

Bachelor in Social Communication, PUC/RS 
(1977). In 1999 starts to give painting technique 
classes. She was the president of the Francisco 
Lisboa Plastic Arts Association of Rio Grande 
do Sul (2002-2004). Mastership in Museology, 
Arts Institute of the Federal University of Rio 
Grande do Sul (2005). Exhibitions: Aldo Malagoli 
Museum of Arts of Rio Grande do Sul (RS, 2006), 
Postal Service Cultural Center, RJ (2005), 
Contemporanian Art Museum - MAC, Porto 
Alegre, RS (2004), Collective Interference - Freud 
For All exhibition - Usina do Gasômetro, Porto 
Alegre, RS (2004) - Cultural Santander; Miniart 
Internacional 
Gomboc Gallery, Australia (2004); Brazilian Art 
Exhibition, - Portugal (Lisboa), Spain, England, 
Greece (Athens) - 2004. Holds work in the assets 
of the Art Museum of Rio Grande do Sul 
Contacts:bi namont@terra.com.br 
www.binamonteiro.com.br

CAVALCANTI - CAVA 
Pelotas, RS, Brazil, 1950.

Plastic artist, painter and engraver, engraving 
professor of the Free Atelier of the Porto 
Alegre's City Hall, having entered in 1967. 
Formation: Drawings Workshop with Paulo 
Peres, ALP - PortoAlegre, RS (1967); Metal 
Engraving Workshop, ALP - Porto Alegre, RS 
(1974); Metal Engraving course with Assunção 
Souza, Winter Festival ofOuro Preto, MG (1975); 
Metal Engraving course with Carlos Martins, 
Marília Rodrigues e Romildo Paiva, ALP - Porto 
Alegre, RS (1976); Imprint Orientation Course 
with Otávio Pereira, MAM, Porto Alegre, RS 
(1982). Exhibitions: Beside You, Engraving 
House; The presence of Otávio Roth in RS, 
Margs; Ex-Libris Homage to the 100 years de 
Radamés Gnatalli, Municipal Palace, Porto 
Alegre, RS (2006); Editions: Brazilian Xylograph 
Panorama, Cultural Santander, Porto Alegre, 
RS, (2004); LÁcqua Ia Sete nel Mondo, World 
Forum of Water, Florença, Italy (2003). 
Contact: willcava@terra.com.br

The centenarian was a good excuse 
for the stimulus of the permanent rediscovery 
from who left his mark and seeds. Many ideas 
and projects motivated researchers, critics, 
writers, artists of many creation languages, 
inspired in the amplitude of Erico Verissimo's 
work and figure. Two years after the centenarian, 
plastic artists exalt our romancist, reinventing 
his descriptions in four cities: Jacarecanga, Cerro 
Hermoso, Porto Alegre and Washington. 
Imagined cities in which the romancist traced 
the acting scenario and sketched in caricatures 
some of his characters. Passages from the books 
Distant Music, A Place in the Sun, Night and The 
Lord Ambassador, challenge the artists to learn 
their plastic senses.

DANÚBIO GONÇALVES
Bagé, RS, Brazil, 1925. Usina do Gasômetro, ES

Created the "Group of Bagé", with Glauco 
Rogrigues, Enio Bianchetti and Carlos Sciar. He 
was an engraving professor of the Arts Institute 
of the Federal University of Rio Grande do Sul, 
and of lithography in the Free Atelier of Porto 
Alegre's City Hall, institution which he directed 
from 1963 till 1978. Accomplished 50 individual 
exhibitions, a hundred collectives and received 
ten awards, such as: the Painting Acquisition 
Award of the Contemporanian Art Museum of 
Parana in the 30th Parana's Salon in Curitiba and 
the Engrave Award in the Brazilian Art 
Panorama, Modem Art Museum of São Paulo, 
SP. Participated in several salons and national 
and international biennials such as: 18th 
Biennial of São Paulo, SP; 5th Latin American 
Engraving Biennial, São Juan, Porto Rico; 2nd 
American Engraving Biennial, Caracas, 
Venezuela. His work is present in innumerable 
private collections and in assets such as the Ado 
Malagoli Art Museum of Rio Grande do Sul; Fine 
Arts National Museum, RJ; Municipal 
Pinacotheca, SP, and in the São Paulo's Modem 
Arts Museum, SP, among others.
Contacts: Rua Engenheiro Simonsen, 49, Petróplis, 
CEP 90670-070, Porto Alegre, RS, Brazil.

LIANA TIMM
Serafina Corrêa, RS, Brazil, 1947.

In a dialog with one of the masters in 
Portuguese writing, with the fascination he 
nourished of the cosmopolitan life and of the 
human dimensions in his characters, artists 
expose them selves. Offer their languages to put 
along Erico's secrets and utopia, retelling senses 
and producing another masterpiece.

Edgar Vasques, Wilson Cavalcanti, 
Fábio Zimbres, Liana Timm, Marilice Corona, 
Eduardo Vieira da Cunha, Paula Mastroberti, 
Nelson Jungbluth, Joaquim da Fonseca, 
Adalberto Almeida, André Venzon, Mara Caruso, 
Danúbio Gonçalves,Bina Monteiro and Rodrigo 
N each in their way, give their interpreted version 
to the plastic life experience of literature, different 
languages that, however, connect and complete 
themselves. So then we have images of images.

Such as the word, the capacity to 
draw, paint, glue, engrave and make use of the 
resources without preconception will never end.

Multi midia artist that currently dedicates herself 
to the digital art and mixed techniques in large 
formats. Participation in collective causes and 
class associations such as the Gaúcho 
Movement in Defense of Culture and the Chico 
Lisboa Association. Accomplished 54 individual 
expositions; 112 collective participations; 19 
edited books; 12 received awards. Selected 
exhibitions: "Arte que te quero Arte", Art 
Museum of Rio Grande do Sul, Porto Alegre; Art 
Museum of Santa Catarina; Curitiba City 
Engravings Museum (1990); "Body 
Calligraphies", São Paulo State's Pinacothec 
(1991);"Soul inTransit" Postal Service Cultural 
Space of RJ (1999); "Cyro: the transfigurator of 
the Obvious", Latin American Memorial, SP 
(2000). Published books selected: "Quintana 
from 8 to 80"; "Solitude Lighthouses"; "Principal 
Mixtures";"Trilogy of the Unspeakable". Selected

FABIO ZIMBRES
São Paulo, SP, Brazil, 1960.

Plastic artist, illustrator designer, comic strip's 
writer and editor, he is Bachelor in Plastic Arts 
by the UFRGS Arts Institute. Exhibitions: Cultural 
Shock, São Paulo; Adesivo Gallery (2006); 
Recoleta Cultural Center, Buenos Aires (2004); 
Press conferences in Buenos Aires, New York, 
Printed Matter, and Porto Alegre. He periodically 
does exhibitions with the group Last Flor, based 
in PortoAlegre. Participated of collective artist's
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Imagens de imagens
Em 2005, no Brasil, sobretudo no Rio Grande do Sul, 

de Erico Veríssimo não passaram em brancasos cem anos
nuvens. Inúmeras formas de celebração ocorreram por iniciativas 
públicas e privadas, em universidades, centros culturais, editoras, 
empresas, jornadas de literatura e feiras de livro como 
acontecera antes. Houve um desejo coletivo de demonstrar 
reconhecimento e gratidão ao escritor pelo legado na literatura 
brasileira, assim como pelo exemplo de vida.

O centenário foi um bom pretexto para o estímulo da
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permanente redescoberta de quem deixou marca e 
semente.Tantas idéias e projetos motivaram pesquisadores, 
críticos, escritores, artistas de muitas linguagens à criação, 
inspirada na amplitude da obra e da figura de Erico Veríssimo. 
E dois anos depois do centenário, artistas plásticos louvam 
nosso romancista, reinventando suas descrições em quatro 
cidades: Jacarecanga, Cerro Hermoso, Porto Alegre e 
Washington. Cidades imaginadas, nas quais o romancista 
desenhava o cenário de atuação e esboçava em caricatura 
alguns de seus personagens.Trechos dos livros Música ao Longe, 
Um Lugar ao Sol, Noite e Sr. Embaixador desafiam os artistas a 
apreender seus sentidos plásticos.

Edgar Vasques, Wilson Cavalcanti, Fábio Zimbres, Liana 
Timm, Marilice Corona, Eduardo Vieira da Cunha, Paula 
Mastroberti, Nelson Jungbluth, Joaquim da Fonseca, Adalberto 
Almeida, André Venzon, Mara Caruso, Bina Monteiro, Rodrigo 
Núnes, Danúbio Gonçalves, cada um do seu jeito, dão sua 
versão interpretativa à vivência plástica da literatura, linguagens 
diferentes entre si que, no entanto, conectam-se e se completam. 
Temos então imagens de imagens.

Assim como a palavra, a capacidade de desenhar, 
pintar, colar, gravar e fazer uso dos meios sem preconceito 
jamais vai acabar.
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