


"Tudo o que posso pensar de um 
artista, mas, artista em letras maiusculas, 
encontro em ti, Paulo. Não foi só hoje, é desde 
que te conheço trabalhando."

Alice Soares
"Os caminhos do artista Paulo Peres 

são traçados por utopias sonhadas para o 
imediato e que se concretizam na poíesis do 
cotidiano. Cada artista estabelece um ritual
próprio para seu processo de trabalho. Paulo 
Peres dirá não ter ritual, não ter um fetiche que 
desencadeie seu fazer, e que este decorre poi

sem uma intencional idadevezes,
preestabelecida, já que para ele "a idéia pre
concebida é o limite e o funeral do artista."

Blanca Brites
"Paulo é um tímido contraposto à sua 
expansibilidade comunicativa de atrevida 
simpatia verbal. O susto de mostrar seus 
trabalhos habita recolhimento."

Danúbio Gonçalves 
"Paulo Peres, artista plástico 

carregado de poesia. Da poesia lírica e erótica 
que torna o ser VIVO."

Gonzaga
"Seus trabalhos, ainda que pouco 

circulem e não estejam sendo vistos por 
multidões, estão aí com a força da liberdade e da 
inventividade com que, neles, o complexo e o 
difícil se estruturam com a aparência do simples 
e do fácil."

José Luiz do Amaral 
"Além do que e até por isso, temos 

podido constatar que a arte contemporânea de 
ponta pode conterem si mesma certas categorias 
tão caras à erudição tradicional, como a 
recuperação constante do elemento lingüístico 
em si, puro e qualificado. Paulo Peres sabe 
disso."

Marilene Pieta 
"É um artista cuja a liberdade e 

espontaneidade no seu traço e singeleza na 
utilização do material o tornam um constante 
pesquisador que não se acomoda ao bom 
resultado; pelo contrário, sempre procura novas 
soluções, numa permanente atualização, 
obtendo resultados próprios da 
contemporaneidade."M R G SPAULO PERES, artista plástico, nascido em 

Arroio Grande, reside em Porto Alegre/RS. Marisa Veeck
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