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J.K. reúne 50 trabalhos 
de diversas tendências 

em sua Galeria 
Prossegue até 7 de setembro, na JK 

Galeria de Arte (avenida Nove de Julho, 
977), a mostra coletiva que reúne cerca 
de 50 trabalhos de diversas tendências e 
técnicas na área de pintura e escultura. 
Participam da mostra Bassano Vaccari-
ni, Calabrone, Odilla Mestriner, Karine 
Garcia, Itsuo Kubo, Norma Campaz, 
Quita Carrion, Rui Alonso, A. Feccini, Es-
kiavel, Shozo Michima, Ataliê e D. Fer-
reira. 

A novidade da mostra são as escul-
tuas pintadas de Vaccarini, 73 anos, que 
aproveitou o encontro na tarde de on-
tem na JK, para se despedir dos ami-
gos, já que embarca hoje para uma via-
gem de dois meses a Itália. Com relação 
as seis esculturas pintadas que o artista 
apresenta, elas são frutos de um intenso 
trabalho que Vaccarini vem desenvol-
vendo em busca do novo. 'Procurei criar 
uma fusão entre a escultura e a pintura, 
util izando um material novo que une 
gesso em plástico. A proposta é aplicar 
um certo colorido as esculturas" 

A escultora Quita Carrion, também 
participa da mostra com duas escultu-
ras, onde utilizou um material novo -
poliester com pó de mármore. "Gostei 
muito do resultado obtido nestes tra-
balhos. a utilização deste material me 
possibilita criar e acabar todas as obras, 
sem ficar naquela dependência que o 
bronze acarreta". 

PINTURA 

A artista plástica ribeirãopretana 
Odilla Mestriner participa da exposição 
com uma tela e três trabalhos em 

aquarela, todos pertencentes a fase an-
terior a "Serespantalhos", todos tendo 
como tema a paisagem. "Estou gostan-
do muito de participar de mais esta 
mostra no JK. Esse tipo de coletiva tem 
inclusive um aspecto didático para os vi-
sitantes, uma vez que eles terãp conta-
tos com diversas tendências. E impor-
tante para o artista ter oportunidade de 
mostrar seu trabalho". 

A pintora e marchand Norma Cam-
paz, reuniu para a exposição trabalhos 
em óleo sobre papel couchet, da sua 
série "Formas do Universo", que de-
monstram a preocupação da artista com 
a busca do novo nocampodas formas. 
"Estou gostando muito de participar da 
mostra porque a mesma esta reunindo 
nomes locais consagrados e outros que 
estão se lançando. O resultado final 
desta união ficou muito interessante". 

Shozo Mishima, que hoje está em 
São Paulo recebendo um prêmio da 
Academia Brasileira de Artes e Ciências, 
participa da exposição com quatro 
obras da série "Cometa Haley". São 
trabalhos em acríico sobre tela de gran-
de expressão. 

Outros dois destaques da mostra são 
os trabalhos do jovem pintor. A.Feccini, 
que apresenta trabalhos em óleo sobre 
duratex; e da artista plástica Karine que 
participa com óleo sobre tela, criados 
segundo a artista, de fatos momentâ-
neos que lhe chamam a atenção. 

Esta exposição, que tem por objetivo 
incentivar a produção artística na cidade 
conta mais uma vez, com o apoio cul-
tural da J.K. Empreendimentos Imobi-
liários. 


