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CAFIERO,Carlota. Artes plásticas em alta: quatro exposições serao
abertas hoje em diversos espaços da cidade.
Correio Popular,
Campinas, 15 maio.2003.

Artesplásticasemalta
QUATRO
EXPOSiÇÕES
SERÃOABERTAS
CARLOTACARERO

Do Correio Popular
carlota@cpopular.combr

As artes plásticas estão no
foco. Hoje serão inauguradas
quatro exposições que reúnem
produções atuais de Campinas.
No distrito de Barão Geraldo,
abrem as coletivas Do Estômago ao Espírito, no Bar e Restaurante Afrodite; e Vai tá tendo
Arte, no Espaço Cultural do
Lago,na Universidade Estadual
de Campinas. No Centro de
Campinas, inaugura a individual Inverso, de Paulo Duarte.
E, no Cambuí, a pintora Ana
Matua Duprat expõe seus estudos sobre flores.
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sobras de materiais. A desco- DE CORPO
E ALMA
TA TENDO
ARTE
berta foi uma nova tinta para
Arte é comidapara corpo.e~~: Quatorzeartistas formados
pintura, chamada kromia, uti- alma. Sete alun~s do E~tud.i.~!~pelo Departamento de Artes
lizada em telas tradicionais, i PauloB~corealizamho~euma - Plásticas do Instituto de Artes
chapasde alumínio,papelvege- t mos~ ~tltulada DoEstómago da Universidade Estadual de
tal, plástico e outros.
aoEsplr~to,noBar e~estauran~ Campinas (Unicamp) expõem
.

Pintor desdea adolescên- ' te ~l~e,

em.BarãoGeraldo. hojenamostraVaitátendoArte,

cia,em1994,Duartepassoufre- . Aexposlça?estácoI?~por~
qüentaroateliêdaartistaplás- . obras,emdIve~tecmcaseestitica Regina Piglialarmi, o que los,dografiteao oleosobretela,

no Espaço Cultural Casa do
Lago, no campus da universidade.GabrielBraga(desenho);

Oimpulsionou
nacarreira,mar-

todasobrassobomesmotema: LuisaSandler(painel);Simone

cada por importantes exposições. Em 2001,participou de

a figurahumana. .
- Umdos exposIto~es,Os~

uma grande mostra em' São ' Goes~de 87 anos ~e Idade,

Paulo, chamada Homenagem,
aosMestres a convite da histo-'
riadora e c~ítica de arte MaU
Frotas VillasBoas.Ano passado, integrou a mostra Visual

Poetry,na BélgiCa.
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Peixoto (monotipia); Tomás
\,Vega (vídeo e gravura); Lígia
Luciene, Cheli Urban e Dayene

convIdado es~ecIal da noIte,
expondoaproxImadamentedez
desuasobras.Alé~~eapreciar
os trabalho~Losy~SItantes~dj!
mostra tambem.terao ma~enal

Mari (instalação); Adriana
Novaes e Fernanda Casari
(escultura); Leandro Gazzi,
Daniela Elias, Carlos Sarmento, TaísRibeiroe Marli Gonçal-

dedesenh?pratIcar:oubnp.car ves(pintura)sãoosartistasque

Na mostra de hoje, intitu-~ sob.repap~lS:sobonentaçao do
o INVERSO
lada Inverso, no Centro Cultu- artIsta plastlco Paulo Branco e
O artista Paulo Duarte ral Evolução,o artista apresen- I seusalun~s.
'.
mantém uma relação empírica ta dez obras produzidas entre'
OsartIstas ~xposI.toressao
com a vida. Autodidata, não se 2002e 2<>93,
mais três inédiij.s. Ana Laos,~dre Ceol~, Aurea
acomodou no desejo de seguir O nome da exposição se referé ~ozena, EunITa.d~A~Iar, Fancarreira artística e desenvol- à técnica de sua pintura, na qual CISCOF~ano, LilI.aI\ep~tone ~
veu,sozinho,uma trajetóriares- o processo é invertido e o qua- Oscar Góes. A expOSIçao sera
peitável como pintor. O reco- dro é visto peldverso. O supor- acomp_anhad~ por uma apr~- t
nhecimento do seu trabalho
te utilizado é um plástico resis- sentaçao musIcal da dupla Henresultou em prêmios importan- tente e transparente.
rique e TaIs, com um repertório de MPB.
. tes, como o Troféu Super Cap ..~ ~~"-- de Ouro2003,considerado pela
critica especializada comoo "Oscar" bra~ileiro, que receberá no dia 23de junho, em São
Paulo.
Em 2002,Duarte concluiu
uma importante pesquisa iniciada nos anos 90, a partir de

estarão expondo.A exposiçãoé
resultado de pesquisas emdife-

renteslinguagens.Adiversidade está nas técnicase nostemas
abordados por cada artista.
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