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m L f w ais uma vez, o Museu de Arte Contemporânea de Campinas "José Pancetti" apresenta um 

P; f exposição coletiva de alto nível ligada ac Edital de Agendamento/95. 

Nesta segunda mostra coletiva, os admiradores de artes em Campinas terão a ocasião, nem sempr 

freqüente, de conhecer seis artistas do mais alto gabarito: uma já consagrada, Oâil a Mestriner, cor 

trabalhos de uma geometria, com figuras humanas que, a um certo momento, buscam o espaço 1 

ou mulltidiménsional; Samantha Moreira premiada recentemente com o cobiçado -pelos jovens 

Prêmio Gunther internacional, que apresenta nesta Coletiva trabalhos com folhas de zinco coi 

recortes e costura com fio de cobre de uma economia formal geométrica cuja criatividad 

surpreende; Richard Calhabéu, também de categoria internacional que expõe regularmente nc 

Estados Unidos, e no Brasil apresenta mini objetos cerâmicos pintados e macrofotos que remontam 

infância; numa paródia criativa do universo naturalista "POP": Jane Duduch, que tem uma vast 

experiência de atividades no campo do ensino das artes e da arquitetura na PUCCAMP, na USP e n< 

Estados Unidos, apresenta uma visão de objetos planos e geometria sensível com expressão d 

materiais retirados em seus estados naturais; Heloída Gregori com um extenso currículo de atividade 

culturais e exposições importantes - uma delas de característica urbana denominada "mãos à obre 

intervenções em espaços públicos - nos apresenta nesta mostra um universo de pequenos objetos d 

cotidiano elevados à condição de verdadeiras obras de arte; e finalmente Marco Antônio Ferreirc 

jovem escultor com premiações em salões de arte da região, explora o ferro, recusando linguager 

tradicionais, fragmentando formas, perseguindo a informalidade da obra. 

Com mais este evento de contemporaneidade explícita, a cidade de Campinas e o seu Museu de Art 

Contemporânea ganham mais uma vez o título de " O grande centro das artes visuais do País" 

São Paulo, julho de 1.995 
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