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Artes Plasticas 

Mulheres dominam exposições 
IVO ZANINI 

Numa Semana Santa, de três dias úteis 
(de2." a 4.a), nada mais normal de que um 
panorama pouco volumoso de exposições. 
E as mulheres terão maioria absoluta. 
Para hoje só está marcada uma mostra 
conjunta de esculturas — Glória Pecego e 
Clara Van de Water, na Seta. Amanhã, 
será um pouco mais animado, com outra 
conjunta, reunindo telas de Ismênia 
Coaraci e Bárbara Spanoudis, no Museu de 
Arte Comtemporânea, e uma individual, 
igualmente de pinturas, do grego Rama-
kamar, no Clube Português. 

Odila Mestriner escolheu a quarta-feira, 
na Sesc-Paulista, para expor sua paisagens 
em acrílico. Restam duas outras mostras 
de pintura figurativa de Francisco Cuoco e 
de Nazaré Mota Leite, respectivamente 
no Centro Cultural Brasil-EUA e Centro de 
Artes (Cades). ambos em Santos. 

As esculturas de bronze, poliéster e 
pedra-sabão e as de bronze, de Clara Van 
de Water, a partir desta noite, na Seta, têm 
em comum serem trabalhos figurativos. E 
também isto: ambas já expuseram na 
Holanda e participaram, em 1979, do Salún 
La Jeune Peinture, de Paris. Por sinal, 
Glória estudou na Holanda e continua es-
tudando, só que em Paris. Clara, que é 
holandesa, vive em seu país, estudando e 
esculpindo. As duas têm 27 anos. 

As pinturas expressionistas de Ismênia 
Coaraci e o construtivismo de Bárbara 
Spanoudis, amanhã no MAC, oferecem téc-
nicas, cores e temas opostos. Dois tipos de 
composição, na medida que figuras e li-
nhas retas seguem trilhas diferentes. As 
duas artistas apresentam, em comum, o 
fato de estarem em constante pesquisas. 

Na quarta-feira, 28 telas em tinta 
acrílica, pintadas recentemente por Odila 
Mestriner, vão movimentar galeria do 
Sesc, na avenida Paulista. A pintora de 
Ribeirão Preto superou muitos obstáculos 
e está firme na trajetória da produção, 
renovando e inovando. Agora, vai mostrar 
paisagens, do urbano as marinhas, no 
melhor estilo que caracteriza a sua obra. 


