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Galeria Jardim Contemporâneo 
ODILA MESTRINER, ministrou, 

uma palestra sobre as diversas fases 
de sua trajetória, na-noite de 28 do 
corrente. 

Em. todas as últimas quintá-íei-
ras de cada mês, a Galeria estará 
promovendo palestras com a pre-
sença de renomados artistas, 

RADHA ABRAMO 

Crítica da "Folba" 

Sophia" Tassinari, uma pintora 
do antigo e fervoroso grupo Guana-
bara também mostra uma série de 
quadros referentes à vida do povo 
brasileiro. Hà qualquer coisa de cha-
galliano nas obras dessa artista, um 
certo ar de ingenuidade, fruto de um 
artesanato profissional muito sério. 
Pintar com leveza, pintar com quem 
acarinha o pincel e as cores sobre a 
tela é tarefa difícil. Foi preciso que 
La Tassinari percorresse um amplo 
percurso de pintora para chegai ao 
ponto em que está. 

- O cromatismo de seus quadros 
surge- do grande domínio dás cores, 
e as linhas circunvolucionadas. das 
figuras em movimento ("Colheita do 
Algodão", ' Empinando Papagaio ') 
surgem de uma profunda observa-
ção do comportamento do povo. 
Seus temas, sempre ligados ao coti-
diano, retratam aqueles momentos 
simples que vemos, mas não regis-
tramos habitualmente porque esta-
mos mais acostumados a fixar cenas 
que nos causam impacto mais con 
tundente. A tarefa de Sophia é sim 
pie e complexíssim: ela cria a me-
táfora dos momentos que despresti-
giamos porque comuns e repetidos. 
E ao mesmo tempo os temas de seus 
quadros são uma advertência, pois 
mostram que há outras formas de 
lazer, de trabalho e de convivência 
com os outros homens. 

De 22 de agosto a 22 de setem-
bro realiza-se no Bistro Bizarre a 
Mostra coletiva com 30 trabalhos de 
3 artistas que tiveram sua formação 
nesta cidade onde residem exceto 
Juliana que mora em São Paulo. 

ODILA MESTRINER 

A obra de Mestriner apesar do 
uso da cor, é eminentemente grá-
fica. Mesmo quando usa super-posi-
ções de imagens, a artista não pre-
tende fazer da pintura um exercí-
cio alienado de. transparências pela 
transparência, senão um verdadeiro 
libelo denunciador de nossas condi-
ções de vida. A cor entra como com-
plemento emocional de uma obra, 
sem dúvila gráfica. O tempo aden-
tra seus trabalhos na simultaneidade 
d e imagens. Assim, o tempo gera 
o espaço e vice versa criando uma 
pastoral a um só tempo calma, enér-
gica e disciplinada. 

Alberto BeuttenmuHer 

Nasceu e reside em Ribeirão 
Preto. / Participações oficiais: Bie-
nal de São Paulo V, VI. VII, VIII 
IX, X, XII. / Panorama da atual a r t e 
brasileira: MAM-SP-1971-74-77-89. / 
Salão de Arte: São Paulo Belo Hori-
zonte Rio de Janeiro, Vitória, Porto 

Alegre, Ribeirão Preto e outros. 
Exposições individuais: Rio de Ja-
neiro, São Paulo, São José do Rio 
Preto, Florianópolis Porto Alegre 
Curitiba, Ribeirão Preto, c Prêmios: 
"Melhor Desenhista de 1973" pela 
Associação Paulista de Críticos de 
Arte de São Paulo. /. Prêmios aqui-
sições: Salão de Arte do Rio de Ja-
neiro. São Paulo, Londrina Curiti-
ba Santos Ribeirão Preto. •/ Prêmio 
aquisição Itamarati — X Bienal In-
ternacional — 1979. / Realizou mos-
tra retrospectiva do seu desenho no 
Museu de Arte Contemporânea da 
USP — São Paulo — 1984. 

JULIANA SERRI 

Nos trabalhos de Juliana, os de-
senhos a lápis expressam a força di-
nâmica necessária através das cores 
quentes e do movimento emotivo, 
para desencadear formas humanas 
sucessivas, entreleçadas e interrom-
pidas. que denunciam os sentimen-
tos do homem contemporânea que 
se encontra petrificado peran.e as 
inúmeras ambigüidades que a socie-
dade nos proporciona. 

Maria Elízia Borges 

Nasceu em Ribeirão Preto, res -
de em São Paulo. Participações ofi-
ciais: Salões de Arte de Ribeirão 
Preto, Santo André, São Paulo, São 
Bernardo do Campo, Rio de Janeiro 
e Porto Alegre. Exposições coleti-
vas: 2.a Rotativarte de São Bernardo 
do Campo — Coletiva no paço das 
Artes — Paço Municipal de São Ber-
nardo do Campo. / Galeria Cine Ar-
te I — 1983. Exposições indivi-
duais: Hotéis: Binder, Holliday Pam-
pas Palace; Sub Prefeitura de Rudge 
Ramos. / Prêmios aquisição: Salão 
de Artes Plásticas dos Empregados 
da Volkswagen — 1878 — Salão de 
Arte de Ribeirão Preto — 1976/79. 
Prêmio aquisição Bolsa de Estudo — 
Exposição de Arte dos alunos da 
FAAP - V Museu de Arte Brasileira 
— 1978/79. Medalha de Ouro — 
Salão de Artes Plásticas dos Empre-
gados da Volkswagen — 1977. 

HÉLIO MARTINS 

A forma de expressão é a cola-
gem. Na composição, objetos re-
cortes personagens, são ligados por 
traços e textos. A cor tem uma co-
notação simbólica. A permutação 
dos elementos forma um jogo lúdi-
co . 

Hélio Martins 

Reside em Ribeirão Preto. Parti-
cipações oficiais: Salões cie Arte de 
Ribeirão Preto, Rio Claro, Presiden-
te Prudente, Araraquara. São José 
dos Campos, Piracicaba, São Paulo. 
Exposições individuais: Ribeirão 
Preto Centro de Convenções em 
Campinas e Piracicaba. Prêmios 
aquisições: Salão de Arte de Ribei-
rão Preto — 1978/79 81/83 Salão d e 
Arte de Rio Claro Franca Arara-
quara., São José dos Campos. Gran-
de Medalha de Prata — S E Ú Ü O D C 

Arte de Matão — 1983. Medalha 
de Ouro — Salão de Arte Contem 
porâneo de São José do Rio Preto 
— 1983. 

Maria Luiza de Paiva Diniz 


