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Do isopor, artista cria 
esculturas que impressionam

QUASE REAIS

Com mais de 2,5 metros 
de altura e uma cara as-
sustadora, o Gorila chama 
atenção daqueles que pas-
sam pela Rua 12.

A escultura, rica em 
detalhes, foi confecciona-
da pelo artesão e artista 
plástico, Geazí Carlos de 
Souza, de 51 anos, para 
o empresário Sílvio Del-
mondes. Ela é apenas uma 
das centenas de peças 
produzidas pelo artista, 
sob encomenda e avulsas 
para venda. 

As esculturas nascem 
de um bloco de isopor, 
depois de definido o que 
será realizado. “Não é uma 
peça que dá para ficar de-
senhando (…) risco mais 
ou menos e corto. Depois 
disso o acabamento, com 
emborrachado e fibra de 
vidro, dando maior dura-
bilidade à peça”, explica 
o artesão, ao destacar que 
o gorila, especificamente, 
será levado para Canela
-RS, juntamente com ou-
tras peças que ainda irá 
fazer.

Com dom artístico aflo-
rado, Geazí já passou por 
diferentes profissões, como 
produção de fachadas, fa-
bricação de relógios, en-
tre outras, até chegar ao 
trabalho que realiza hoje. 
“Comecei fazendo peças 
de fachada e delas descobri 
que conseguiria fazer ou-

Quase reais, 
esculturas 
chamam 
atenção daqueles 
que ali passam

Artista Geazí Carlos ao lado de sua criação
tras. Então fiz as primeiras 
peças, um presépio para 
Arenápolis e de lá para cá 
venho, aos poucos, fazendo 
outras peças”.

Uma dessas peças é o 
Pássaro Tangará, que fica 
logo na entrada da Prefei-
tura e outras de animais 
feitas sob encomenda 
para a Igreja Adventista. 
“São animais como o leão, 
girafa, elefante, zebra, que 
ficaram durante um tem-
po aqui na frente e chama-
ram muita atenção tam-
bém, como o gorila agora”.

Um trabalho feito com 
muito amor e dedicação. 
“E tenho encomenda de 
outro gorila que vai ter 
aproximadamente 8 a 10 

metros e a família de pás-
saros Tangará, em uma 
árvore, que terá uns 3 me-
tros de altura”, adianta. O 
artista produz ainda, pe-
ças para decoração, como 
vasos grandes, cofrinhos, 
cavalinhos de times, en-
fim, uma infinidade. “As-
sim como telas, inclusive 
com esculturas”. 

Quem quiser conhecer 
o trabalho deste artista 
ou encomendar uma peça 
exclusiva, basta entrar em 
contato pelos telefones 
3326-7949 e 99920-0168 
ou diretamente na sua ofi-
cina de criação e produ-
ção, localizada na Rua 12, 
nº 410, sob esquina com a 
rua 3.
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