CAFIERO, Carlota.
A Campinas das Araucárias: grupo Araucária comemora
15 anos de existência com exposiçao de 40 obras que retratam a cidade
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araucária é uma árvore alta, com
copa em formato de cálice. Conhecida como "pinheiro brasileiro", é
uma espécie resistente, existe no
planeta desde a última glaciação que começou há mais de um milhão e
quinhentos mil anos.Além disso, é o símbolo de Curitiba, capital paranaense.Inspirada nessa frondosa árvore, a artista
plástica Neide Alvarenga fundou há 15
anos, em Ca~pinas, o Grupo Araucária,
formado por nove senhoras que seencontram periodicamente para pintar.
O nome do grupo também é resultado de algumas coincidências: Neide nasceu em Curitiba, mas mora em Campinas
há mais de 20 anos, no bairro Gramado,
no distrito de Sousas, na Alameda das
Araucárias. Há um ano, el~ e seu grupo
de amigas produziram 40telas em homenagem aos pontos históricos e turísticos
de Campinas, que serão expostas a partir de hoje, nas Galerias A e B do Centro
de Convivência Cultural.
A exposição se chama CampinasSob o Olhar das Araucárias e é composta por telas de grandes dimensões - cerca de 80xl00cm -, pintadas a óleo. "Chamamos o nosso trabalho de painéis texturizados. Não há moldura", explica Neide. As artistas retrataram a cidade em
dois tempos, antigo e atual. Dos bondes
a tração animal e trilhosdaestaçãoferroviária, a pontilhões eshoppings, a cidade ganhou o olhar afetivo do Grupo Araucária. "Campinas anda, literalmente,
muito bale~da nos últimos &nos.A exposição é uma maneira de revelar a beleza
da cidade e estimular a admiração por
ela", diz Neide.
Além das pinturas e exposições, o
Grupo Araucáriajá publicou dois volumes de um livro de receitas - Cor e Sabor,
em 1997e 1999."Temos prazer em dividir com as pessoasaquilo que é bonito e
saboroso", orgulha-se a pintora.
As artistas em questão são: Elenice
Menegon, Eliana Moreira, Eliane Fernandes, Hebe Mendes Bello, Lígia Freitas, Helena Valbert, Marisa Gallerani
Solimeo, Thereza Maria Giovannetti,
além de Neide Alvarenga. O grupo sereúne para pintar na casa de Neide, sob
orientação de EI~nice, que mora há oito
anos no Rio de Janeiro, mas vem uma
vez por mês a Campinas. Elenice é responsável por-uma surpresa na exposição - uma de suas telas foi dedicada a
uma pessoa importante da cidade, que
será revelada somente na abertura da
mostra.
Campinas - Sob o Olhar das Araucárias foi dividida em duas partes. Na Galeria A, serão expostas oito pinturas de
Neide, que está em sua oitava individual.
Na Galeria B, as outras 32 obras. Todas
as pinturas estarão à veJlda. Outra surpresa da exposição será a venda de cartões postais que reproduzem as telas.
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