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SíLVIA Mattos Ateliê abre coletiva. Correio Popular. Campinas, 30 maio. 2003.

SílviaMattos.Ateliê
abre coletiva
Simplesmente, Desenho.Este é o nome da
exposição das artistas Alice Grou, Beth Schneider,
Lalau Mayrink e Olívia Niemeyer, que abre hoje,
com vernissage às 20h no Sílvia Matos Ateliê de
Criatividade. Às 21h,haverá uma performance intitulada Traços, executada com fibra óptica pela
. artista Sílvia Matos. A performance terá a duração
de dez minutos e o ambiente durante a performance
estará completamente às escuras.
Sílvia Matos usa a fibra óptica em seus trabalhos desde 1987.A primeira performance foi feita
em 1990,pelo ator e diretor de teatro Luís Otávio
Burnier (1956-1995),do grupo Lume de teatro. Desde então, outros atores comoRoberto Matos,Gabriel
Braga Nunes e bailarinos da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) também executaram
performances com as obra,sde Sílvia Matos e música de Raul do Valle e Jônatas Manzolli.
A fibra óptica ilumina a instalação e sugere iniagens. Hoje será a primeira vez que a artista interpreta seu próprio gesto, "desenhando" no espaço.
.-

-,. "

._-~.

"o.

Desenhos é resultado de um workshop proposto por Sílvia Matos, a fim de pesquísar o desenho
como linguagem autônoma. O grupo utilizou diferentes materiais, desde os tradicionais lápis, caneta e giz até os inesperados gravetos, linhas, arames
e fibra ótica.
As artistas expositoras são- Alice Grou, doutora em Matemática pela Unicamp; Beth Schneider,
graduada em Letras pela Puc-Rio Grande do Sul;
Lalau Mayrink, PhD em Lingüística pela State Universityof New York at Buffalo e docente no Instituto de Estudo da Linguagem da Unicamp desde
1981;Olívia Niemeyer, formada em Língua e Civilização Francesa, mestre em lingüística aplicada
na área de tradução (Unicamp); Silvia Matos é graduada em Artes Plásticas pelo Instituto de Artes da
Unicamp. (Do Correio Popular)
Desenhos

- Abertura

hoje, com vernissage às 20h. no Sílvia Matos

Ateliê de Criatividade (Rua Aristides Lobo. 1.016, Cidade Universitária, Barão Geraldo, as visitas devem ser agendadas pelo telefone 3287.5594). Até 15/6.
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Traços:

perfomance de Sílvia Mattos
executada

em fibra ótica

