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Sociedade

A coluna GERARDO® é o bom dia
da sociedade paraibana.

O artista plástico, Antonio
Dias, estava longe da
Paraíba há muitos anos.
Cedo, cheio de talento,
saiu daqui e conseguiu —
rapidamente — emergir no
cenários das artes mundiais.
Em 2004, aconselhado pela
marchand, Rosely Garcia,
e entusiasmado em fazer
sempre o melhor, fui ao
Rio de Janeiro para passar
um dia com Antônio e de lá
trazer a autorização — que
consegui, claro — para
colocar fotos de suas obras,
na nova edição do livro
Sociedade Paraibana.
Fui cheio de expectativas,
até nervoso, e voltei me
sentindo... O encontro
com Antonio aconteceu na
cobertura do artista, em
Copacabana - um espaço
singular, mágico mesmo,
coberto de obras incríveis.
Ao entrar na sala, já nos
esbarramos com algumas
instalações... Era muita
beleza e estilo, o que ajudou
demais na espera. Antonio
apareceu todo pronto —
lembro claramente — com
camisa de linho, calça jeans
surrada, muito perfumado.
Os cabelos raros, mas bem
penteados... Tranquilo, me
cumprimentou, perguntou
se queria tomar um café ou
um drink e foi conversando
para saber que projeto era
aquele, que eu estava realizando e que queria incluí-lo.
Expliquei sobre o SP, que
todos os anos homenageava um artista da terra e que
era chegada a hora dele.
Daí para frente, o assunto
esticou e vieram outras
abordagens que ﬁzeram o
encontro se estender por
horas. Saí daquele apartamento feliz demais, cheio
de planos e, literalmente,
maravilhado pelo trabalho
desse gênio que o mundo
abraçou e que, agora, virou
saudade...
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Imperdível

Para celebrar o aniversário de João Pessoa, a
TV Correio/Record TV
preparou um programa
especial que será exibido ao
vivo, no próximo domingo,
a partir das 10h. Apresentado por Linda Carvalho,
o programa “Uma João
Pessoa, vários caminhos”,
vai passar pelos principais
pontos da cidade e destacar
o nosso desenvolvimento ao
longo dos seus 433 anos.

Ercila e José
Vasconcelos Maia

Movimento

A artista plástica, Heloísa
Maia, fez um pit stop,
anteontem, no gabinete do
editor da coluna.
Só para aﬁnar algumas
providências para o vernissage do dia 9, na Usina
Cultural.
Está um furacão!..

Prestígio

A partir desse encontro
no Rio de Janeiro — era
muito difícil encontrar
Antônio Dias, já que se
dividia entre o Brasil,
Alemanha e a Itália, países
onde tinha residência.
Antônio — por um
pequeno tempo, é verdade
— passou a visitar a
Paraíba com mais frequência. Primeiro, veio
prestigiar o lançamento do
Sociedade Paraibana de
2004. Depois para receber
o troféu Personalidade Tambaú, concedido
pela TV Tambaú — festa
organizada, em várias
edições — por nós. Chegou
outras vezes e, sempre
discreto, fazia contato para
logo voltar ao mundo.
Uma ﬁgura!

Itapuan e Regina
Botto Targino

Flávio e Alba
Tavares

via
social
Aniversariam hoje na
sociedade paraibana:
Hilton Souto Maior
Neto, Luiz Armando
Crestana, Luciano
Lucena, Rose Silveira,
João Monteiro da
Franca, Nídia Azevedo,
Paulo Macêdo, Isabela
Góes, Maria Germana
Gomes Pereira e
Ricardo Diniz.
—
Alessandra Soares de
Oliveira, Adriana Terceiro
Neto, Luciana e Juliana
Carvalho embarcaram
para dias divertidos em
Miami...
—
Hoje é sexta-feira!!!
gerardo.com.br

