
ulheres expõem obras 
de temas diversificados 

IVO ZANINI 
Em vários pontos da ci-dade há espaços, estes dias, acolhendo obras de arte de mulheres, alguns integrando-se à série de eventos do l.° Festival Na-cional das Mulheres nas Artes, que se encerra hoje. 
No Museu de Arte Con-temporânea, por exemplo, há uma coletiva reunindo cerca de 40 trabalhos de 16 artistas da atualidade; já no Museu de Arte de São Paulo foram agrupados quadros de expressivas pintoras já falecidas, como Tarsila ao Amaral, Anita Malfatti e Djanira, ao lado de a u t o r a s c o n t e m -porâneas, entre as quais Felícia Leirner, Tomie Oh-take, Maria Martins e Moussia Pinto Alves. Para-lelamente ao evento, em di-versas galerias há mostras individuais, comò a de Ür-sula Hamburger (na Pro-jecta), Sonya Grassmann (Seta), Odila Mestriner (Ars Ártis). Minette van Vu&ielen (Itaú), Liane Chammas (Portal), Marle-ne de Almeida e Diva Buss (Casa da Mulher), Ângela Bely (Cu l tu ra ) , e t c . Também se abriu a exposi-ção conjunta de cinco pin-toras de origem japonesa 

— Yoshino Mabe, T. Oka-yama, Inês Shibata, Alina Okinaka e Ukon — na So-ciedade de Cultura Japone-sa. 
Uma pequena demons-tração, sem dúvida, da ati-va participação da mulher brasileira na área das ar-tes visuais. De ressalvar apenas que nem todas as obras apresentadas corres-pondem "in totum". 

ARTE E MULHER Não chega a empolgar nem a criar um clima de maior impacto a exposição "Arte e Mulher", no MAC — parque Ibirapuera. Cada artista tem três obras em média (Regina Silveira, Mônica Nador e Carmela Gross com apenas um tra-

Aquarelo pintada neste ano por Ürsula Hamburger. 

balho, digamos, de grandes dimensões), todas realiza-ções de caráter abstracio-nista. Há telas, gravuras, montagens, fotos e objetos de Anna Bella Geiger (com mapas), Ana Maria Maioli-no ( p r e d o m i n a m os signos), Ana Maria Tava-res, Cid Galvão, Evany Fanzeres, Gerty Saruê, Jac Leirner (obras em relevo), M.C.Scherpenberg, M.do Carmo Secco, Márcia Rothstein (transparências cromáticas informais em tecido), Mary Dritschel (partes do corpo humano), Vera Chaves Barcelos (fo-tografias) e Yole de Frei-tas (uma peça com placas de vidro). 
Das que apresentam um único trabhlho, Regina Sil-veira presta "homenagem a Lizárraga", com um enorme painel horizontal, vislumbrando-se um ca-nhão no início da composi-ção em branco e preto; Carmela Gross comparece com uma "Malha", de 1981, com a numeração de carimbo que vai de 1 a 8.294, ocupando uma exten-são de uns dez metros: ela mostra também um livro sobre o mesmo tema; e Mary Dritschel, com obje-tos do tipo "móbile" presos ao teto — uma espécie de múltiplos de um mesmo original. 

No geral, uma coletiva correta, mas linear, dentro das características do que realizam as autoras. 
ÚRSULA HAMBURGER 

1 O papel é o tema central das aquarelas de Ürsula Hamburger, na Projecta (rua Dr. Melo Alves, 541). Com sensibilidade e muita disciplina, ela elabora seus trabalhos na base de for-mas, cartas e jornais do-brados. Manchetes e letras tipográficas ou à mão mos-tram a disposição final da criatividade da artista, há tempos voltada para esse tipo de composição. Não se deveria fa lar em in-fluências, pois que tudo se transforma, em arte ou não, mas há "toques" nas aquarelas de Ürsula que eventualmente nos levam ao abstracionismo de Fle-xor. 
E justamente a exposi-tora foi discípula do eméri-to artista. O que em absolu-to significa que ela esteja atrelada à produção do mestre. Mesmo porque sua proposta/objetivo é outra. O fundamental é que a ar-tista está encontrando o ca-minho que trilha há quase duas décadas. Aos poucos, Ürsula Hamburger está fi-xando a sua "marca", até mesmo pelo cromatismo suave que aplica em quase todas as suas obras. Persis-

tir e evoluir são dois pontos de que ela não pode pres-c ind i r em sua ação criadora. 
GRUPO DAS CINCO PINTORAS São cinco senhoras não-profissionais de pintura que formaram um grupo e há alguns anos expõem em conjunto. São elas Alina Okinaka, Inês Shibata, Tsukika Okayama, Ikuko Ukon e Yoshino Mabe, que mostram telas figurativas na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa (rua São Joaquim, 381). 

Quem entrar no local da mostra e percorrer os qua-dros rapidamente con-cluirá que se trata de uma exposição tão-somente acadêmica. Porém, se isso não deixa de ser autêntico, há que considerar a serie-dade de sua realização. To-das elas pintam há 20, 30 anos. Fiéis à arte figurati-va, vivem seu mundo re-criando paisagens, flores, o cotidiano. Suas mãos ido-sas não tremem quando fi-cam trabalhando o espaço das telas: as composições são firmes, não vacilam em fazer uma pigmentação mais forte num trecho me-nor ou maior. Há até a apli-cação de um tipo de ponti-lhismo, como se pode ver nos quadros de Ines Shiba-ta, ou de tratamento abs-tracionista, nas telas de Yoshino Mabe. 
O grupo se propõe divul-gar o que realiza com es-pontaneidade, não se preo-cupando com a contempo-raneidade da tendência. Temos, assim, uma exposi-ção estreitamente ligada à natureza, à poética da vi-da. Algumas obras com melhor técnica, outras ca-recendo de uma estrutura mais forte, o que vale nes-sa iniciativa das cinco mu-lheres é a sua demonstra-ção de vitalidade e compro-misso com a arte. E isso é muito importante, conside-rando a idade avançada de algumas delas. 


