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MULHER: ESPÍRITO E MATÉRIA 

Nosso propósito aqui não é discutir o espaço da mulher, 
suas lutas, sua afirmação histórica. Trata-se, isto sim, de partir 
desses elementos como dados efetivos e não apenas hipó-
teses de trabalho. As doze mulheres que participam da pre-
sente mostra possuem vários traços em comum. Mas o que 
mais nos atrai é exatamente a diversidade, o que cada uma 
possui de específico. 

Dois pontos são bãsicos: IP) todas elas são abstratas; 2?) 
trabalham a matéria de forma evidente. E é bom deixar cla-
ro que por "trabalhar a matéria" entendemos não apenas o 
tratamento dado ã pintura como também - ã parte - trata-
mento de materiais. 

Após o encerramento apressado desse capítulo pouco 
profundo da História Universal da Arte chamado "Transvan-
guarda", artistas do mundo inteiro voltaram seus olhos para a 
pesquisa de materiais. O que vemos aqui, é que, sem estar li-
gado a modismos, alguns artistas brasileiros jã vinham, sem 
alarde, pesquisando esses novos caminhos. Alguns de forma 
evidente (Cléa Costa, Agi Straus, Teresinha Ehmke), outros de 
forma velada (Vanda Pinheiro, Christina Parisi, Jandyra Wa-
ters), tendo o real como matéria. E o conceito de Real toma-
do em sua total amplitude. 

AGI STRAUS é uma presença tão marcante em nosso ce-
nário artístico que seria impossível discutir a relação ar te/ 
mulher sem incluí-la no debate. Matéria encarnada. Peso on-
tológico. Leveza do Espírito. A artista recorre a terra, areia, fo-
lhas e flores verdadeiras para criar seu universo. Um universo 
onde todo excesso é reduzido ã sua simplicidade, ã sua es-
sência. 

CHRISTINA PARISI vem trabalhando a geometria com 
uma liberdade absolutamente intrigante. Primeiro por rom-
per com a "dureza" típica dos geómetras modernos (hoje 
clássicos). Segundo por explorar texturas sobrepondo cama-
das de cores, as vezes até conflitantes. O resultado porém é 
lírico, poético. Quase romântico. 



CLÉA COSTA inicia seu trabalho com um verdadeiro mer-
gulho na matéria. Mas ela visa algo bem mais elevado. A sen-
sação de silêncio e simplicidade que ela nos transmite se 
transtorma imediatamente em um apelo ã meditação e ã 
calma. Trata-se de um universo muito bem estruturado, com 
questões complexas e profundas. 

DINA OLIVEIRA é terra, é matéria, é mãe. Seus símbolos 
ancestrais nos atraem pela identificação imediata. Ela nos 
alicia primeiro pela cor: ocre, terra, marrom, bege, castanho, 
vermelho encarnado. Depois pela temãtica. Apesar de abs-
trata (como todas as demais), Dina quase chega a sugerir 
um assunto. E isto nos envolve. 

JANDYRA WATERS é um dos exemplos mais profundos do 
geometrismo expressivo no Brasil. Nosso amigo Theon Spanu-
dis jã tinha chamado atenção para esse fato. Ela não se limi-
ta a meros jogos formais. Sua produção visa a uma transcen-
dência. Uma religiosidade arcaica, primitiva e bela estã pre-
sente em suas invenções. 

NIOBE XANDÓ cria símbolos e signos com a mesma es-
pontaneidade alegre com que uma criança rabisca seu ca-
derno de estudos. Ela é um verdadeiro vulcão de criativida-
de. Sua pintura é radicalmente humanista na medida em 
que resgata com seriedade o subconsciente do homem uni-
versal. Não tem como não se identificar com ela. 

ODILA MESTRINER chegou ã abstração sem abandonar 
a figura. Evidentemente não se trata aqui de um caso isolado 
na arte universal mas certamente um caso bastante original 
na pintura brasileira. A natureza, o homem e o artifício criado 
pelo homem são trabalhados dentro de composições com-
plexas e abstratizantes. 

REGINA MONTENEGRO (como diria o crítico e amigo Ol-
ney Krüse) habita a mesma galãxia que um dia pertenceu ã 



REGINA MONTENEGRO 



SACHIKO KOSHIKOKU 



ODILA MESTRINER SULA GUERCHON 

Nasceu e reside em Ribeirão Preto, São Pauto. Como au-
todidata começa a pintar bem jovem. Em 1955 e 1956 fre-
qüenta a Escola Municipal de Belas Artes de Ribeirão Preto. 
Sozinha inicia-se na pesquisa de trabalhos gráficos. 

REGINA MONTENEGRO 

Regina Montenegro (SP, 1963) 
Cursos: 
- Desenho e Pintura (Paulo Nesadal, Antônio Vitor, Martins de 

Porangaba e Sérgio Figermann) 
- Aquarela e Têmpera (Ubirajara Ribeiro) 

SACHIKO KOSHIKOKU 

Nascida de Fukuy, 1937 - Japão, chegou ao Brasil em ou-
tubro de 1965. Veio ao Brasil jã adulta e profissionalmente for-
mada (trabalhava em graphic design). 

Natural de São Paulo. Em 1982 iniciou seus estudos co~ 
Maria Lídia Maglioni. Em 1986 aprendeu gravura com i 
Daffre. Em 1987 iniciou-se em colagem com o Professor Se r3c 
Lima. 

TERESINHA EHMKE 

Ao longo da década de 70 estudou e pesquisou co~ 
Frederico Nasser, Pedro Manoel Gismondi, Bassano V a c c 
Fúlvia Gonçalves, Lionello Berti, Francisco Amêndola Cahc: 
Fajardo, José Resende, Luis Paulo Baravelli, Juarez Mag^c 
Waldir Sarubi e Sara Goldman - Belz. 

Em 1973, apresenta tese "Arte Abstrata", arquivada ^c 
Universidade da Associação de Ensino de Ribeirão Preto 

A partir de 1974, em São Paulo, jã em atelier próprio, " c a 
estudos e pesquisas em gravura e pintura que se esterce 
até hoje. 

Com Sara Goldman - Belz e Sônia Rezze, forma o "Grucc 
4a Feira", em 1975 e publica em 1978 um ãlbum de gravu'-: 
com tiragem de 2 . 0 0 0 exemplares e em 1979, manualmente 
elabora o livro "Intimismo" com tiragem de ÍOO exemplares 

WANDA PINHEIRO 

Nasceu em Itaberaí - Goiãs - Brasil. 
Estudos: Desenho - com José Edilberto da Veiga Jarc r r 

D.J. Oliveira. 
Pintura - com Cléber Gouvêa. 
Gravura - com José Uma. 


