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Brasília vê trabalhos de Karime, 
Odila, Maurilima e Dante Veloni 

Com inauguração mar-
-zza para o próximo dia 

às 21 horas no itaú-
la ler ia (SCS Quadra 3 
E oco A n- 30) Brasília terá 
: . jortunidade de conhecer 
: arte de Karime Garcia 
•oto ao lado), Dante Vel-

~ Odila Mestriner e 
= uri i ima. A exposição, 

se prolongará até o 
. 3 3 de junho, com a ga-
eria aberta ao público, de 

;unda à sexta-feira, das 
" às 18 horas mostrará 

: ; j n s dos mais expressi-
DS trabalhos desses con-
f r a d e s artistas ribeirão-

F "etanos. 
Conforme salienta Ma-

a Elízia Borges, no fo-
~ e:o de apresentação da 

mostra, são "artistas re-
presentantes de diferentes 
tendências contemporâ-
neas das artes plásticas, 
em Ribeirão Preto. Cada 
um apresenta um caráter 
pessoal e ciiativo em suas 
òbras, as quais possuem 
modalidades bem especí-
ficas e individuais". 

Para Maria Elizia em 
Dante Velloni se salienta 
" o pesquisador pictórico 
calcado no cotidiano do 
homem da modernidade, 
que se envolve em situa-
ções embíguas"; já Karime 
Garcia "faz uma pintura 
figurativa, vigorosa, de 
forte colorido e de pince-
ladas longas. Sua temática 
abarca seres estranhos 
e indefiníveis cuja energia 
emerge da busca emocio-
nal da artista sobre si 
mesma: quanto a Mauri-
lima "através do ferro 

fundido ele explora a for-
ma bruta, não elaborada, 
cuja força propulsora ori-
gina-se do seu fazer auto-
nomo e instintivo que 
brota do desejo de mistif i-
car a natureza, imbuida de 
espiritualidade". Em Odila 
Mestriner Marilizia, desta-
ca uma artista que, de fa-
to, "comunica às pessoas 
o grande amadurecimento 
formal que alcançou du-
rante esses anos por meio 
de sua l inguagem pictórica 
coberta de implicações 
psico-sociais". 

Tanto Karime quanto 
Odila, Mauri l ima e Dante 
Velloni (este, filho do ex-
vereador José Velloni) re-
presentam legítimas ex-
pressões das artes plásti-
cas desta cidade, colocan-
do-se num plano de 
igualdade com os grandes 
artistas deste país. 


