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Os trabalhos expostos na (B .r1e custam até CZ$ 18 mil
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"Essas aquarelas

.Vo

a ,ninha vida, os meus simbolos'

ri. '
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di: Pínkv % ainer, que nua os decifra a ninguem

Todos os tons de Pinky
ir Sss 1 15 aO
rovo que... E Pinkv Wainer
queni chega ao Rio de ,lanem) com suas aquarelas
(expostas a partir da segunda-leira da se mana que
vem na galeria (rB Arte)
Com mUita vontade de pin celar novos rumos na sua
da. M t s o esperado fu tu
ro cor-de-rosa da filha mais
velha do tu ndador da Ultima Hora -. o jornalista
Samuei \k'ainer, e de DanuZa Leão, não tem nada a
ver com o .1 o ri) ai iSmo. De
hora Leão Wainer de Ohveira. conhecida como
'Pinkv'' lia 32 anos ''p01
que nasci com as taees rosa
dsnhas'', despediu-se deliniti amente da carreira jor
nalistica há um ano na Rede Bandeirantes de 'lelevisão - e que hela despedida
6 DOMINGO

Uma carioca vem de São Paulo
mostrar suas novas aquarelas

Pinkv no quer Ner reconhecida como a filha de Samuel tSainer

- num especial de final de
ano dedicado ao compositor lom Jobim. "Encerrei
com chave de ouro'', conlirma. "Mas agora. o meu
grande negácio é pintar.''
Dcseoherta há três anos
pelo presidente do MUSeU
de Arte Moderna de São
Paulo, Aparicio Basilio da
Silva, que a considera
uma artista autêntica e
desligada da,, lacilidades
dos niodisiiios , Pi iikv convenceu-se de que poderia
começai- a pintar profissionaimenie, e hoje eohra até
(ZS 18 iii ii por cada aq uaida. Autodidata, antes do
nec ntivo de Aparicio ela
somente desenhava e pintava para distrair os seus três
filhos - .Joao, li anos; Rita. S); e André, 6. Hoje, no

entanto, já recheia o seu
currículo de artista plástica
com duas exposioes indivi
duais realizadas em São
Paulo uma participaç io n
sala Natureza Morta da ul
tia
ni bien'il ilustr içocs p
ra a revista Veja c dicrs is
vipas de livros (cntrL das
a do A Bolsa e a Vida do
poeta Carlos Drurnmond
de Andrade)
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Simbolos secretos. Esta é a
primeira vez que a carioca As pinturas resgatam velhos símbolos em tono suaves
Pinky, que mora em São
Paulo há 15 anos, expõe na
sua terra natal. Os 29 quadros que compõem a exijo.
sição Raízes foram frutos
'
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de um ano de trabalho da
(
esposa de Roberto de Ohveira, atual coordenador de
-".
programação da TV
''
Cultura, com quem ela tra/
balhou durante o respeitá- ..
vel período ("serão 10
..
- anos ) em que perm inc
ecu no jornalismo. Durante
todo esse tempo, Roberto
foi superintendente de programação da Rede Bandeirantes, em São Paulo.
Algumas das peças expostas parecem mensagens cifradas
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Mas eu sempre lui uma
repõrter meio amadora'',
(Onkss i So dava ouv idos
às matérias que mc interessa mi F iii (ompcns IÇ 10
i»or i cli IilsLstc todo o scU
>
tcinpo naquilo que mais d
ap iixon 1 sU is pinturas.
Ela c icoou com lor 1
total. Para o proximo ano,
p r o m e t e muitas novas
iqu ucl is c p1 incj i dcsdc
,
ja, uma exposição em São
Paulo e outra em Campo
Grande. "Essas aquarelas
SUO a minha vida. Os meus
sínibolos'', alirnia confiante. 'E eu nao os conto para
ninguém.'' Com tanto segredo. resta aos cariocas
:
conhecê-los pessoalmente e
interpretá-los, na GB Arte
77 (Av. Atlántica. 4240
SSL 129). Essa é a sugestão
,
da aquarelista que, entretUtO. 1!vc'rte: 'Quero que
i cconhcç mi o nico propno
trabalho, e não as aquarelas leitas pela filha de Saniucl Wainer.''
Lina Albuquerque

