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GIACHINI, Adriana. As várias faces da mulher: Marilda Beligni
inaugura a mostra "Mulheres" hoje no Tênis Clube de
Campinas. Correio Popular, Campinas, 07 mar., 2003.
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Foi Martinho da Vila queme's'tiré&e~
"mulheres de todas as cores/ de várias ida~
desldemuitos amores". Essa "diversidade"
do sexo feminino é.o tema da exposição
Mulheres, que a artista plástica mineira
Marilda Beligni inaugura hoje, à meia-noite, no salão social do Tênis Clube. '~ idéia é
descobrir os quadros (cobertos com panos)
no primeiro minuto do Dia Internacional da
Mulher (comemorado dia 8 de março, amanhã)", avisa a artista.
Durante quase cinco meses, a artista
fotografou e depois pintou, em retratos em
preto-e-branco, 49mulheres de Campinas e
região, incluind() cidadãs de Amparo, Serra Negra e Itu'/além de São Paulo e São Gonçalo do Sap}Ícaí (MG). "São mães, avós,
comerciantes, médicas ou autoridades. São
representántes de vários segmentos ,eclasses sociais", resume a artista.
'
Entre as homenageadas estão a Prefeita delampinas, IzaleneTiene (P',li);acolunist8. social~ IlpresentIlQQ.,c;le TV"Betty
Abtahão;avêreadora!VI ,.Jo§édaCunha
(It'T);
;,. ou a;'Çãntora
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A mostra Futuro da Existência, realizada no Tênis Clube, no dia 12de outubro, em
homenagem às crianças, também fez parte
do projeto. "Montei a primeira exposição
com mulheres devido a grande quantidade
de encomendas que recebia para retratar
amigas e admiradoras do meu trabalho. E.o
resultado foi acima do esperado. Gostomuito de trabalhar com figuras humanas", frisa.
Marilda Beligni é natural de Ouro Fino,
Minas Gerais, e desde criança manifestou
sua paixão pela pintura. Suas obras já foram
expostas no exterior, representando o Brasil em eventos como a 4aBienal de Roma, na
Itália, no ano passado, ou na exposição Figuration Critique que freqüentou galerias em
Paris (França), Cintra (Portugal) e Roma
-(Itália).
Também participou da exposição Made
In 13fazil, em Washington, nos Estados Unidos, ao lado de renomados artistas contemporâneos brasileiros comoAldemir Martins,
Gustavo Rosa, VaISantinho e Elizabeth Stuqui, além de marcar presença em importantes salões. Morando em Amparo há 22anos,
a artista tem ateliê em Campinas na Rua
Frei Antônio de Pádua, 579,no Guanabara.
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Sarros e Gonçalvéis;a escreveftte-decartó-

do Lígia Cabral Silva Monteiro; ou a médi-

ca,Natália Zambrano Barnes.
Mulheres é a terceira fase do projeto
Datas, criado pela artista em março do ano
passado, também por conta do Dia Internacional da Mulher, com a inauguração de uma
exposição em Amparo (SP). O projeto tem
como objetivo usar datas comemorativas
para "estimular o interesse pela arte", expli, .ca R._llrti&ta,
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Mulheres - Da artista plástica Marilda Beligni. Vernissage hoje, a partir das 22h. Somente até terça-feira, das
10h às 21h, no Salão Social do Tênis Clube de Campinas (Rua Coronel Quirino, 1.346, Cambuí, fone: 37946880).

