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VICENTE KUTKA ODILIA MESTRINER LUISE WEISS RUBENS MATUCK 

"Resgatar o imaginário dando-lhe 
forma, é rasgar o mineral na luta 
indissolúvel entre o 'nada ' e o possível. 

Fazer das fantasias o concreto 
transparente. Resolver na textura o 
gráfico do inconsciente, e da janela 
virtual a busca da relação muda, 
sensível, o argumento plástico Lilian 
Krausz. " 

Exposições realizadas: Individual, 
GFAU, São Paulo, 1973. • 
4 Caricaturistas do Jornal "O Estado de 
S. Paulo", Galeria Azulão, São Paulo. 
1974. • Panorama da FA UUSP, 
FALIU SP, São Paulo, 1974. • "4 
Artistas Novos", Galeria 167, São 
Paulo, 1975. • Coletiva de Xilogravura, 
FA UUSP, São Paulo, 1975. • Mostra 
Internacional de História em 
Quadrinhos, Angouleme, França, 1975. 
• Coletiva de Gravuras, Galeria Centro 
Campestre Sesc, São Paulo, 1977. • 
Individual de Aquarelas, Galeria Tenda, 
São Paulo, 1978. • "Madeiras", Galeria 
Tenda, 1979. •Individual, Galeria 
Lacio, São Paulo, 1980. • 
%Brinquedos ", Sítio da Ressaca, 1980. • 
Bienal de Gravado Latino-Americano, 
San Juan de Puerto Rico, 1981. • 
"Maneira Negra", Galeria Sesc 
Paulista, São Paulo, 1981. 

Vanái a 18 de outubro de 1953, em 
SmPmtio. 
Fwmaia em Anes Plásticas pela Escola 
íê Cwii ações e Artes da USP. 
IMcpou das seguintes exposições : 5? 
StÈrnét Arte Universitária, Cidade 
I M N I I R T I M I . Beb Horizonte (1974) • 
\mm e Novíssimos Gravadores 
%«MB. Museu de Arte 
ri^pwiwii - MAC (1975) • Jovens 
GmÊÊÉfanes Brasilenos, Galeria Juan 
Mm*. Odtdr do México (1976) • 

Survisãmos Grabadores 
n o s , Museu de Arte 

CmamfarmÊea de Caracas, Venezuela 
QfM) • Coletiva de Gravura Jovem, 
Visa uc" Contemporânea - MAC 

- •Individual, Galeria Sesc Paulista 
Hl) • Coletiva com Carlos Matuck, 

- J - Instituto de Arquitetos do Brasil 
mu 

"Não apenas o jogo estritamente plástico 
das formas, das cores, das linhas e dos 
volumes é o que a fascina; mas ainda o 
conteúdo humano de sua mensagem. 
A mensagem de alguém que, claramente, 
prefere a coletividade ao indivíduo. Pois, 
em suas telas ou em seus desenhos, 
sempre tão prolixos, sempre, tão 
numerosos de acidentes geográficos, 
quando o indivíduo aparece é sempre o 
símbolo da coletividade em que ele se 
insere e de cujas alegrias e dores 
compartilha. 
Há um certo intelectualismo nessa arte, 
éforçoso convir, mas nela há também, e 
sobretudo... arte. Uma arte cuja índole 
pode não se afinar com o temperamento 
de muitos, principalmente os que 
preferem o traço mais sutil e a maior 

rsimplicidade na composição, e aos quais 
certa dureza nos desenhos geométricos e 
simétricos, a já apontada prolixidade da 
linguagem de Odilla Mestriner há de 
chocar. 
Essas características, porém tem suas 
raízes na própria concepção da artista e 
são inerentes ao mistério da criação, em 
cujos domínios qualquer ingerência é 
profano. 
O importante a assinalar, é a 
autenticidade, a imposição de uma 
personalidade bem definida. E ainda a 
limpeza da fatura, o que tudo somando 
nos leva a convicção de que Odilla 
Mestriner não permanece na tentativa: 
realiza o que quer." 

Paulo Mendes de Almeida 

YARA GUASQUE 

Nascida em São Paulo, em 1956 • 
Freqüenta, em 1970, o curso livre de 
Artes Plásticas para adolescentes na 
FAAP • Estuda desenho com Walter 
Levy/1973 • Conclui curso de 
licenciatura em Artes Plásticas pela 
FAAP/1975 • Participa de aulas de 
Sumi-ê e xilografia japonesa/1979 • 
Exerce monitoria na FAAP, na área de 
gravura em metal e xilografia/1977-78 • 
Realiza viagens ao Japão e Alemanha, 
com bolsas de estudo para Sumi-ê e 
litografia/1980 • No período de 1973 a 
1981, participa de varias exposições de 
artes plásticas • Atualmente, leciona 
litografia e xilografia na FAAP. 

- icaçôes: Livro em xilografia 
c rida, "Un pas-de-deux ", Ed. João 

Benini (1979) •Álbum Coletivo de 
_ grafias, Ed. João Pereira (1981) • 
_ iros, "Coisas" e ((Branco ePreto", 

irafias (1981) 

TIDE HELLMEISTER 

Nasceu em São Paulo, 1942 • Há 22 
anos exerce a profissão de artista gráfico 
e faz colagem desde 1961 • Exposições: 
1963 / Galeria Selearte - SP, 1°. Salão de 
Poesia Ilustrada • 1972 / Galeria de Arte 
do Teatro de Arena - SP, "Tide, seu 
Louco Individual * 1973 / Galeria Sesc 
Vila Nova - SP, "Descoberta do 
CaracolIndividual • 1975 / Contorno 
Galeria de Arte - SP, Individual • 1976 / 
Teatro Municipal de São Paulo, Ia Feira 
Paulista de Poesia e Arte, Coletiva * 
1977 / Galeria Arte Aplicada - SP, "A 
Operação Plástica de Tide Hellmeister\ 
Individual • 1978 / Galeria de Arte Sesc-
Ribeirão Preto, Individual • 1979 / Lacio 
Galeria de Arte - SP, Coletiva /Paulo 
Figueiredo Galeria de Arte - SP. 
4'Decolagem'Individual / Banco 
Francês e Brasileiro - SP, Coletiva / 
Galeria Arte Aplicada - SP, 'Eros, 
Mostra de Arte Erótica", Coletiva • 
1980 / Centro de Arte Shopping News -
SP, Ia. Mostra da Colagem, Coletiva / 
Sesc Bertioga, Coletiva /Kate Gallery -
SP, Individual (Happening) -1981 / 
Canoarte Galeria de Arte-Santos, 
Coletiva / Galeria Sesc Paulista - SP, 
Individual / Galeria Impacto - SP, 
Coletiva. 

MÁRCIO PERIGO 

Ele se encontra naquela primeira fase 
tk descoberta de material, de 
deslumbramento pelas diferentes fábricas 
de papel e de estupefação prazerosa ante 
- idividualidade das ferramentas, 

também poderá ser curioso para os 
;antes conhecer estes trabalhos, feitos 

. ntes que Perigo encontrasse algo de 
'ialmente seu para dizer. Isso se ocorrer 
que ele venha posteriormente a se 

-dicar de forma efetiva à produção 
artística. 
Dificilmente o mercado de arte se 

leressaria pelas gravuras de Périgo, 
jo fosse por outro motivo, porque 
mercialmente as gravuras são 
•aliadas na razão inversa da tiragem, 
-mdo essa informação fundamental para 

a compra, a armazenagem, a venda, a 
: peculação e a coleção (...) amostragem 
xcessivamente modesta para dar uma 
iéia de eventuais possibilidades do 
jvem expositor 

Paolo Maranca 
Crítico de arte 
Folha da Tarde, 18/7/79 - sobre 

exposição da Galeria Sesc Paulista) 

PAULO PENNA 

Nasceu em Rio Grande, no Rio Grande 
do Sul, em 2 de agosto de 1949. 
Em São Paulo, vivendo há mais de 
quinze anos, já trabalhou com 
decoração, cenografia e figurinos. 
Pintor, desenhista e fotógrafo, participou 
de várias exposições: Individual de 
Pintura na Galeria Paiol (1970), Bienal 
de São Paulo (1972), individual de 
Desenho na Galeria ObjectD'Art (1977), 
3? Salão de Artes Plásticas de Jundiaí 
(Prêmio Aquisição -1978), Salão Latino-
Americano de Villeparise, França 
(1978), 12? Salão de Arte 
Contemporânea de Piracicaba (Prêmio 
Aquisição -1979). 
Seu desenho êfigurativo e aborda temas 
ligados á ecologia, ao homem, á 
paisagem agreste do litoral e a paisagem 
urbana. 




