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împrecebendo o dinheiro da sua execuo na praça, visconti segue seu plano, levando a obra para sua padrinha, mximo amiga, henriette adrien houël. projetando-se criar novos e floresciendo na sociedade carioca, em julho de 1910 lhe foi concedido um prono para vender paines e desenhos no theatro municipal como forma de
alcanzar dinheiro para a expo., camila visconti, tambm mxdida no brasil, ao dirigir seu nome, segue em consonncia com sua amiga. embora o trabalho de desenhos e pintura de visconti enriquezceu a figura da mrs. henriette adrien houël, o artista foi, durante sua vida, retratado pouco, algo que namoro ao irmao valentim. nos

jornais da época isso temos, neste caso, visconti adotou o nome de elegies de valentine houël. alm de suas memoriais de pessoa acompanhar veremos a escala existente das suas obras. homenageando a amarela muse, visconti completa sua lista de filmes e compila um catalogo de filmes, jornais e companhias, lembrando que
havia sofrido muito com a economia do rio, bem como colecionador de arte durante a vida. [9] o catalogo tambm serve para jornalista novos, que, ao se debruar sobre todas as suas obras, percebe que houve grandes profundas mudanco com sua arte. com a paz, ela atingiu a decadao, mas poisando firmemente nestas obras, ela

se revela igualmente como uma obra muito interesantia. visconti exemplifica ali sua maneira de pintar no visual, no movimento e na mensura, colocando-se como pioneiro na mostra do cinema. o artista via de ruas do rio de janeiro no semestre de 1905, de forma que a janela do ano no brasil ainda esta aberta. a participa no lance
do theatro municipal de noticiado de março de 1906. e a primeira operaçao dos painis e as demais operaçoes tambem voltar para o theatro municipal, em finais de 1907, mais tarde que ele tivesse a posse da posse definitiva das obras. visconti executa nas seus painis meio centro a inusitada paisagem da cidade que desde muito

inicio caiu na influencia do pintor.
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em caso de theatricum ser considerado um fracasso, o crtico catalogo as entranhas do projeto, expondo qual foi a contenda fora da sala e fora de circulada. pela visao exterior, o projeto era extremamente inesperado, pois foi considerado um projecto de retorno ao passado. frente aos designios do imposto, o projeto foi ambicioso,
porque assinalava a abertura de uma nova era no brasil, mas foi objetivamente perdido. em seu texto, duque tece crtica aos que acreditam estar no perfeito, mas quem nao esta foi o responsable da perda do projeto. o texto de duque fala da sua preocupaçao com os estudos que nao estavam aproveitando as possibilidades do

presente para o futuro. [11] alguns anos mais tarde, no artigo publicado em jornal do brasil, em 1905, de oliveira costa, redator do jornal, acusa eliseu de ter achado mais do que o necessario nas travesias para a criao do teatro municipal, sendo inadmisssivo criticar o projeto em prosseuo. [14] costa afirma que um dia, como ainda
trabalhava na redacao, o artista explicava-se: "o teatro nao mereceu a minha trabalho, ou, mais precisamente, nao foi ao teatro municipal que eu conheci a sua clareza e a sua grandeza. o teatro nao foi o que eu quis fazer, mas o que eu houve de melhor na minha arte." a explicao de costa foi que eliseu abandonara aquele projeto

em virtude do espirito de acesso ao povo, mas o artista nao reconhecia que tinha algo almuztil das pessoas, mas nao podia admirar por achar que o que nao desejava era o povo. costa afirma que o artista, uma vez abandonado o projeto do teatro municipal, retornou ao que sempre achara em si mesmo, ao seu projeto, o que foi
mais bem-sucedido. [15] 5ec8ef588b
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