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6( uma pessoa? E

a fingir? Olha,
mexeu-se'l Foi
quase impos-
sivel caminhar

pelaRuaDr. Fernäo de Ornelas nes-
ta sexta-feira sem abrandar o p;§so
paraver de perto as estäruas vivas
que compöem a terceira ediqäo do
Madeira StreetArts. O festival, que
este ano voltou a transform:u aque-
la art€ria da baixa'funchalense e a
Avenida Arriaga numa galeria para
as artes performativas fez despertar
todo o tipo de emogöes em quem
foi surpreendido porestas obras de
arte de pele e osso.

Mais abaixo, o 'Homem dos 7
Instrumentos', uma das oito estä-
tuas apresentadas pelo grupo Li-
ving Statues Masters a representar
oito artes de rua, surpreendia pelo
realismo e quietude, a transpare-
cer um trabalho com muitos anos
de dedicagäo. Doze, para sermos
mais exatos. säo os anos que S€rgio
Gomes iä soma enquanto 'homem

estärua. apesar de esta ser uma ii-
gura que apresentou ontem pela
primeira vez. durante a sua primeira
viagem ä Madeira. Faz das artes a
suavida profissional e garante que,
em quanto'homem estätual "estar

quieto dätrabalho", mas tem tanto
de desafiante como de gratifican-
te. "A rua € um palco bastante no-
bre, € um desafio imprevisfvel para
um anista . afirmou aos iomalistas.

do que o mais antigo performem em
estätua viva do mundo, com uma
carreira de 34 anos dedicada a esta
arte de rua, com a qual se tornou
recordista mundial.

Tamb€m em frente ä S€ do Fun-
chal, algumas dezenas de pessoas
pararam para contemplar aquele
que e um dos destaques desta edi-
qäo do \ladeira Street Ans. Quase
religioso, comovente e emocionan-
te, € compreensivel o porqu€ de'O
Beiio' ter conquistado o titulo de

camPeä do mundo na rilr-: ;'il
doWofld Living Starues f§d
casal Cätia Ferreira e \-lr {
do grupo Strapafourd- Eta
tätua viva insPirada na es{
de Auguste Rodin, que reg
o amoreternzado em Pedrr A
trabalho d intenso. € duro e cu
gostamos de desafios guises:sl
vestir num nrimero de imofl
de total", explicou Cätia Fsrd
acrescentando que esta efi
envolve uma grande prepa;T

frabalho de rua com mais qualidade
e mais reconhecimento
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Dahomenagemäsat
ao amoreternizado em

O Eunchal €, ate ao infcio da tarde de hoie, casa para as artes de rua na terceira edigäo do Madei
äs estätuas vivas. O evento arrancou ontem, com nove estreias ao nivel6rrnd
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