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Cemitério da Constituinte^ 
ou Enterro da Comissão de SisthQ' 
matização, dezenas de cruzes k ^ 
lápides em preto e branco são op^à 
símbolos da atuação dos constipf^ 
tuintes. Já o Monstro da Consii^ 
tuinte é representado por urijÈÉl 
dragão colorido, cheio de remen
dos (emendas), montado pelo 
presidente da Constituinte, 
deputado Ulysses Guimarães. 

Esses e mais vinte painéis 
representam a visão crítica de 
mais de oitenta artistas plásticos 
gaúchos, numa promoção inédita 
— "Pintando o 87-Constituinte" 
— que tornou mais coloridos, 
claros e artísticos cerca de 1.200 
metros do túnel da Conceição 
(um dos acessos ao Centro da 
cidade). 

Vaia* ao Urutu — No Ce
mitério da Constituinte, os oito 
artistas assumiram a dupla condi
ção de pintores do mural (30 
metros de comprimento cada 
painel) e também de coveiros e 
caveiras (rostos pintados de 
branco e preto), como explicou 
Luís Vasconcelos Coelho. Usa
vam, no pescoço, um colarinho 
branco e colocavam velas junto 
ao painel. "Essa Constituinte é 
uma grande piada, ura concurso 
de poder, de promoção pessoal", 
diz a artista plástica Eva Sonnen-
reich, 45 anos. 

Com a mão esquerda enfaixa
da devido a um assalto sofrido há 
poucos dias, a artista e professo
ra Hilda Mattos coloria o rosto 
de Ulysses Guimarães, montado 
no dragão, ou "monstro da cons
tituinte", que é joqueado por 
Ulysses. "O monstro está engo
lindo todo mundo", complemen
ta outra das nove artistas do 
grupo, Norma Cazulo. 

Junto aos diversos painéis — 
desde cobras enrolando operá
rios a palhaços simbolizando a 

perda de identidade humana das 
pessoas no poder —, os artistas, 
enquanto pintavam, podiam ou
vir música erudita, Era um grupo 
de mais de 20 músicos, tocando, 
entre outras, o Bairosentrq 
composta especialmente para a 
ocasião, e cuja partitura ficouv 
igualmente, pintada nos dois tú
neis da conceição (Bairro— 
Centro, Centro—Bairro). A mú
sica é de autoria dos jovens 
Eduardo Reck (regência) e João 
Guimarães (violinista), da 
UFRGS, que passaram várias 
noites no túnel, captando os sons 
e ruídos do trânsito. 

Coincidência ou não, um 
comboio do Comando Militar do 
Sul, de dezenas de viaturas, in
clusive urutus, tinha de passar 
pelo túnel, de manhã, e, como os 
PMS não deixavam passar, um 
oficial teve de pedir autorização 
para a animadora cultural Leo
nor Sonnenreich, idealizadora do 
evento. O comboio passou, mas 
foi vaiado pelos artistas durante 
toda sua passagem pelo colorido 
Túnel da Conceição. 


