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Música para todos os gostos

M'árcia descansa
fazen,do esculturas

A
ceramista
hoje
concentra
trabalho
em
esculturas
femininas

ceramista Mary Lane Amaral. Foram quatro

anosem que explorou vários materiais e técni-

cas.O processo de criação é peculiar e começa
quando elaseposiciona diante da pedra bruta,

antes de desferir o primeiro talhe. "Eu fico

namorando a pedra, buscando a forma e

definição ideais.Quando consigo percebê-Ia, é

como se fosse uma ânsia, uma febre, preciso

concluí-Ia atodo custo" , diz ela, que, àsvezes,

se dá conta de que ficou horas a fio em seu
atelier.

Atualmente, toda a sua inspiração está
canalizada para esculturas femininas. Re-

conhece, no entanto, que suatrajetória inverte

o curso contemporâneo dasartes plásticas,que
hoje privilegiam a sugestão em lugar do de-

talhe. "Eucomeçei com o torso ,depois quis um

rosto, em seguidaquis darfeições aesserosto.

Estou partindo do moderno para o clássico".

nquanto a maioria dos trabalhadores

considera osfinaisde semanamomentosE

Márcia,da Taquigrafia

Homero
(centro)
pretende
lançar disco
independente

sagrados para o descanso, há pessoasque os
utilizam para, literalmente, "pâramão namas-

sa". É o casodataquígrafaMárcia Píramo Coe-
lho Machado, 46 anos, ceramista e escultora

que pretende sededicar àatividade emtempo

integral.Desdemocinha, tem verdadeira paixão

por trabalhos manuais e, no ano que vem,

quando se aposentar, essa rotina de final de
semanavaideixar de ser uma ocupação secun-
dária para setornar principal. "Hoje fico muito

partida", explica ela, que adiou por vários anos

esseprojeto para nãocomprometer aatenção

que poderia dar aostrês filhos e ao marido-de

quem recebeu, além do estímulo para prosse-

guir, o reforço adicional de construir seuatelier

no sítio do casal,em LagoaSanta.

Em 89, quando os filhos já haviam entrado
na adolescência,

tomou coragem

e fez a seleção

para a Escola

Guignard.

Empolgada,para-

lelas às aulas e

aos trabalhos
curriculares,Már-

cia tomou aulas

com aescultorae

Música é a especialidade de Homero
Moreira Filho, revisor da Gerência de

Publicação e Anais. Do reggae, passando pelo

sertanejo, até o pagode, o servidor, há22 anos

naAssembléia, divide sua vida entre asprofis-

sões. Sim, porque a dedicação à música já

completou 36 anos, é mais do que paixão. Ele

mesmo confessa: "Não consigo ficar longe do

palco". Integrante da banda "Graves eAgudos"

(o nome éanteriorao da loja),eletoca trompete

todasasterças equintascom seuscompanheiros

nos ensaiosparaasapresentaçõessemanaisem

BH e para shoW'Saté mesmo fora do Estado.A
coreografia também ficapor conta dele.

Homero conta, entusiasmado, que jáabriu

shoW'Sparaartistasconhecidos nacionalmente,

como Xuxa, em Campos (RJ),e Sandrade Sá,
Maurício Mattar, RoupaNova e MaraMaravilha,

naúltima exposição agropecuária de Govema-

dor Valadares.ltabuna e Ilhéus, na Bahia,tam-

bém já ouviram o som da "Graves eAgudos".

A banda, criada para animar bailes, tem outros
três integrantes: na bateria e voz, Daniel; no

baixo, Vinícius; nos teclados, Avelino. Eventual-

mente, convidam um ritmista e um guitarrista,

dependendo da apresentação.

Início - Tudo começou em uma banda - no

sentido mais antigo do termo - em Nova Era,

paraonde semudou quando tinha IDanos. Na
"Corporação Musical Euterpe Lagoana" ele

tocou trombone, saxornese bombardino. "A

música abre novos horizontes. Quando toco,

extravaso toda apressãododia-a-dia", destaca.

Atualmente, asviagensnão sãomuito freqüen-

tes, mas Homero pode ser visto em três casas

- Enfoke, no bairroAlípiode Melo; a Noiva do

Cowboy, no bairro Eldorado, em Contagem,

e naMonte Carlo, na rua PadreEustáquio,com
repertórios diferentes.

Formado em desenho industrial e comuni-
cação visual, com licenciatura plena em dese-

nho, Homerotambémjátrabalhounachefiade

paginação do jornal "Estado de Minas", foi

professor deArtes Gráficasda FUMAe àsvezes

aindafazilustrações, chargese logotipos. Masa

música, segundo ele, vemem primeiro lugar.O

grupo estáplanejando lançarum disco indepen-
dente, com composições dele e de outros. É
aguardar paraver!
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