
i A exposição«Mulher e Arte»tem 
sua abertura nesta segunda-feira 

A Galeria "Campus UHP-Ba-
nespa" mostra, amanhã (2.a fei-
ra), a partir das 9 horas, os traba-
lhos de dez artistas: Antonieta 
Gallo Cunha, Céiia Henriques, 
Darcy Emília Frieto Haddad, Eny 
Aliperte Ferreira, Maria Cristina 
Gual, Maria Cecília Camargo 
Guarnieri, Norma Luzano Cam-
paz, Vânia Castaldelli, Weimar 
Marchesi de Amorim e Odlla Mes-
tginey. A exposição fica aberta 
pára o público no horário de ex-
pediente do Banespa. 

COMO AS EXPOSITORAS 
CONCEITUAM SUA ARTE 
Além da relação das obras que 

estarão expostas na Galeria, o 
catálogo-convite traz a conceitua-
rão de arte de cada uma das par-
ticipantes: "Arte é uma resposta 
dd homem à beleza da vida" (An-
tonieta). "Arte é a maneira de in-
terpretar o homem e a vida" (Cé-
lia). "Arte, subjetivamente, não sa 
define, é como o amor, infinito. 
Concretamente, pode ser conside-
rada a livre expressão da criação" 
(Darcy). "Arte é transpiração" 
(Eny). "Arte — luz de paz que nos 
conduz vivos" ,(Maria crisdna). 
"Procuro transmitir em meus tra-
balhos, com o mínimo de detalhes, 
toda a emoção que sinto, diante 
de uma paisagem ou da figura do 
bóia-fria, perdida no campo ver-
de, sob o sol ou sob a chuva em 
contraste com o azul do céu". 
(Maria Cecília). "Arte é toda a 
atividade humana que, servindo-se 
de conhecimentos, os põe em apli-
cação, visando a atingir um deter-
minado fim" (Norma). "Se eu 
fosse definir arte, daria um jor-
nal" (Vânia). "O meu conheci-
mento com a arte é uma desco-
berta apaixonante a cada dia" 
(Weimar). "A _arte,_á_ a, transnísl-
ção da expressão ideal do artista. 
em^Tormas riTásticas'̂  (Odilt 

CAMPAZ ENCERRA-SE DIA 28 
Norma Campaz continua mos-

trando seus trabalhos artísticos 
(um total de vinte obras) na Ga-
leria Athanase Sarantopoulos no 
Stream Palace Hotel. Quem ainda 

CAMPAZ: até dia 28 

não viu os quadros da artista, 
tem ainda a oportunidade de apre-
ciá-los (ou adquiri-los) até o dia 
28 do corrente. O endereço do 
hotel é General Osório n.o 850. 

EXPOSÍSESC — 
PROGRAMAÇÃO 
PARA MARÇO 
Duas promoções artísticas são 

acontecimentos de destaque no 
próximo mês de março, no Sesc 
(rua Tibiriçá, 50): No dia 3 do re-
ferido mês o jovem poeta Valnei 
Andrade estará fazendo o lança-
mento de seu- livro de poesia — 
Oxigênio Verde (às 19h30); no dia 
17, às 20h30, haverá a abertura da 

exposição de Assis Scares. Esses 
eventos estarão ocorrendo no 
Sesc que está patroc!nando os 
convites desses dois jovens valo-
res. 

CURSO DE TOGA NA 
CASA DA CULTURA 
Já se acham abertas, na Casa 

da Cultura, as inscrições para o 
curso de Yoga e expressão corpo-
ral, a ser ministrado pelo Prof. 
Rubens Guerra, sob o patrocínio 
da Furp. Outras informações se-
rão fornecidas aos interessados de 
segunda a sexta-feira, no horário 
de expediente. 

(VT3) 


