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GIACHINI, Adriana. Femininoplural:mostra"O Feminino"reúne
objetose curiosidadessobremulheresfamosasde Campinasa
partir de hoje no Museu da Cidade.
Correio Popular,
Campinas,12 mar. 2003.
AORIANAGIACHINI

Do Correio Popular
amaral@cpopular.com.br

o Museu da Cidade inaugura hoje O
Feminino, exposição em homenagem ao
Dia Internacional da Mulher, comemorado no último sábado, dia 8. A mostra
é composta por painéis e objetos de per,sonalidades de destaque em Campinas,
como a escritora Hilda Hilst ou a heptatleta Conceição Geremias, e traz algumas curiosidades como um espaço fotográfico da última Parada do Orgulho
Gay,realizada em São Paulo.ano passa-
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O evento - com início marcado para
as 14h com ciclo de palestras sobre o
tema e show do grupo Mulheres Brasileiras, às 18h- também fala sobre organizações sociais ligadas à luta pela igualdade dos direitos; destaca vestuários do
candomblé ligados aos orixás femininos
.e combate o preconceito ao homenagear
drag queens e transformistas. "Porque
não? São homens, mas que fazem parte
desse universofeminino", diz DiogoCaetano Avelino Neto, de 26 anos, um dos
organizadores.
Em O Feminino o público poderá
conhecer mais sobre personalidades históricas como Laudelina de Campos Mel10, a fundadora do primeiro
movimento das empregadas
domésticas no país, ou a escritora Júlia Lopes, que em 1881
, passou a assinar a coluna
Espaço Feminino, no jornal
Gazeta de Campinas, uma das)
~

primeiras no país. .

Também terá oportunidade deadentrar no universo de
mulheres que ainda constróem sua história como a
escritora e poetisa Hilda
Hilst. A mostra traz objetos
emprestados por ela como um
livro autografado por Manoel
Bandeira ou manuscritos originais de suas obras, alguns
rabiscados e corrigidos.
'.J.Jáa h~ptat~eta Conceição

heremias, medalha de ouro nos jogos
Pan-Americanos de 1983, em Caracas
(Venezuela), emprestou algumas de suas
medalhas e uniformes usados em importantes competições mundiais para representar o país. Quando ganhou em Caracas, Conceição desbancou a favorita, a
norte-americana Cindy Craimer. Era o
segundo pan da atleta.
"Nós procuramos explorar o tema de
forma bastante abrangente. A única ligação entre os diversos "módulos" da exposição é a cidade de Campinas", explica
Neto, que organizou a exposição junto
com Ana Rita Uhle, de 24 anos. Ambos
são oficineiros do Museu. "Nossa idéia
era tratar o tema em diferen- t
tes assuntos, desde religião à
esportes", completa.
Para inaugurar a mostra, a dupla convidou a professora do Instituto de Artes
da Unicamp, Marília de
Andrade, para ministrar a
palestra O Feminino nas
Artes, sobre a participação
das mulheres nas atividades
artísticas. Depois dela, a
mãe Dango, da Casa de Candomblé Inzo Musambu Dia
Holongo, fala sobre as
mulheres na religião afrobrasileira e,Ipara encerrar,
Leonilde Macedo, da Coordenadoria da Mulher, discute o movimento na cidade.
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Um curioso ensaio fotográfico sobre
drag queens etransformistas que participaram da última Parada do Orgulho
Gay,que reuniu mais de 300mil pessoas
em São Paulo, no ano passado, é destaque na exposição. O tema, sob esse aspecto, é apresentado como uma variante do
feminino, que recebe uma nova conotação, sem ter referências diretamente ligadas às mulheres. "É uma exposição mais
ilustrativa do que conclusiva", explica
Neto.

