ARTE e música:'transparência',
da artistaplásticaYoungKoh, reúne60
obras entre esculturase painéis. Correio PoDular,Campinas,02 out.
2002.
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DOCORREIOPOPULAR Transcendência

, o alumínio a resina transparen, te são vários os "instrumentos"
i de trabalho da artista plástica
! Young Koh na construção das

vI'

cerca de 60 obras, entre escultu-

ras e painéis, que compõem Transparência, a primeira exposição individual na
cidade nos últimos q\latro anos. O vernissage acontece hoje, a partir das 20h,
nas galerias A e B do Centro de Convivência Cultural e terá performance dos
atores Euclides Sandoval e Kandye
Medin, além da apresentação musical do
Quinteto Baixa Scalla, de Atibaia.
A exposição é composta, em sua maioria, por peças inéditas. A artista explora a composição abstrata, priorizando a
geometrização das formas. Nos painéis
de alumínio, construídos por formas mássicas, vê-se uma espécie de emblema táctil. Já os painéis com resinas, tridimensionais, relembram sombras.
Mesmo com técnicas e elementos diferentes, a arte de Young é linear: "Tudo
na minha arte tem uma ligação", confirma a artista. Talve:z o elo principal seja
a formação musical da artista plástica
que, desde da infância, dedica-se às aulas
de música. E comum encontrar entre as
esculturas que faz referências, mesmo
que só no título, "à sonorização e o movimento da música", explica.
A artista, nascida na Coréia (foi condecorada pela Embaixada da Coréia por
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seja um de seus melho-

res trabalhos. Ela justifica
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merlto artlstlco em 1998), está radlcada
em Campinas há 30 anos e acredita que

o período sem

montar exposições individuais à problemas de saúde de família. "Hoje entendo
que a arte é muito importante para mim
e se Deus me aeu esse talento não vou

desperdiça-Io", confidencia.
Young Koh foi pioneira artista, segundo informa, no trabalho com resina transparente. De sensibilidade aguçada, também mostra que está mais madura. A
capacidade de lidar com diversos materiais é reflexo, principalmente,
de muita criatividade. "Sempre gostei do que eu
faço e acho que esse é o segredo. Em
Transparência a novidade é o uso de três
texturas inéditas no meu trabalho", explica. A artista avisa que os textos que acompanham as obras estarão disponíveis
também em braille.
ADEPTOS
A arte inovadora de Young vem conquistando um importante espaço na cena
brasileira e cria adeptos a cada dia. A
artista é integrante do grupo Olho Latino, coordenado por Paulo Cheida Sans,
com o qual participou de várias exposições de destaque em Campinas, como
Recados Para Um Rato , no Convivência
(2001), Ia Bienal do Esquisito (2001), no
Sesc, ela Bienal Nacional de Gravura,
no Instituto Agronômico (2001).
Transcendência- Mostrade esculturasde Young
Koh.Abertura~o!e,~s 20h, nas GaleriasA e B do
Centro de ConvlvenclaCultural (Praça Imprensa Flu-

minense,s/n.2, Cambuí,fone: 3252-5857).Deterça a domingodas 14h às 22h, até 27/10.

