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>Painel sòbre a Mulher
Uma tarde das mais produtivas para as mulheres 

desejosas de uma maior conscientização de sua po
sição no mundo atual será proporcionada amanhã 
no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Às cinco ho
ras. realizar-se-á um painel no auditório do museu 
com a participação da artista plástica Mary Drits- 
chel, americana radicada há seis anos em São Pau
lo, cfa pintora Romanita Martins, pianista Sonia Mu- 
niz, sanitarista Ligia Regina Black e advogada Ilka 
Maria Bracke. Este painel motivado pelo Dia Inter
nacional da Mulher, que transcorre amanhã, será 
desenvolvido a partir da exposição de Mary Drits- 
chel que tem seu vemissage marcado flara as 19 ho
ras. Trabalhando em sua arte em cima do tema mu
lher, pesquisando sua natureza física e psíquica, 
Mary expôs na última Bienal de São Paulo uma sé
rie de caixas pintadas com spray e que há um mès 
foram exibidas nos Estados Unidos, em um museu 
da Geórgia. A entrada é franca para assistir ao pai

nel sobre a Mulher, amanhã, no Margs.
y
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CÉLIA RIBEIRO
Artista mulher tem 

maior dificuldade 

em abrir seu espaço
O Dia Internacional da Mulher, ano a 

ano, adquire maior divulgação. Os 
tempos mudaram e o sacrifício das pri
meiras mulheres a fazerem suas rei
vindicações valeu a pena. A data de 8 
de março foi marcada por dois inciden
tes, em Nova Iorque, um deles de con- 
seqüências trágicas. Em 1857, operá
rias da indústria têxtil fizeram passea
ta exigindo melhores condições de tra
balho e salários; em 1908, elas ocupa
ram uma fábrica de tecelagem, reivin
dicando direito ao voto e regulamenta
ção do trabalho do menor. Em represá

lia, a polícia incendiou o prédio e mor
reram 129 mulheres.

Se conquistamos nosso espaço, tra
balhamos e nos projetamos como seres 
humanos, sendo por isto até homena
geadas pela luta que foi preciso travar, 
ainda existem concepções machistas, 
calcadas na idéia da mulher como um
ser frágil, pueril e fraco. O fato de não 
haver no calendário o Dia Internacio
nal do Homem comprova muito bem 
que como ser dominante por tradição 
na sociedade ele nunca teve necessida
de disto.

Do Painel do Margs
Evelyn Berg Ioschpe, diretora do Museu 

de Arte do Rio Grande do Sul. não só esco
lheu uma artista que calca sua obra na con
dição da mulher — a norte-americana Mary 
Dritschel — para abrir exposição na última 
sexta-feira, como promoveu um painel com 
profissionais de diversas áreas, dando ênfa
se às de artes plásticas. Existe uma realida
de peculiar à artista plástica, que Romanita 
ao dar seu depoimento salientou:

— A primeira reivindicação ê a de abrir 
um espaço e um tempo para trabalhar. Isto 
è feito junto ao marido e aos filhos. Não è 
muito respeitada uma atividade considera
da não rentável e ser artista plástica não re
presenta a garantia de um emprego assala
riado em que a mulher impóe seu tempo em 
casa. Foi só quando comecei a participar de 
exposições e a sentir o que meu trabalho sig
nificava é que comecei a ir pra frente.

Como professora do Instituto de Artes. 
Romanita Disconzi observou que a mulher 
assina seus trabalhos geralmente com pseu
dônimo ou apelido. Se è solteira acha que o 
sobrenome é provisório; quando casada sen
te que o nome não é seu. Esta tendência da 
artista plástica tende a ser superada.

A advogada Ilka Maria Bracke fez uma 
abordagem jurídica valendo-se de citações 
de Margaret Meed que, em sua experiência 
com nativos da Ilha de Samoa, concluiu que 
as diferenças entre homem e mulher são 
culturais. Ao homem foi dado o papel do 
mais forte, de sair de casa para prover o 
sustento da família; à mulher, o de procria- 
dora e ser mais frágil, dependente.

“Não poderia existir um poder masculino 
áem outro poder de sustentação e de força 
também. Nós mulheres sustentamos a pre
tensa força masculina”, lembrou a advoga
da. ‘‘Os homens como seres humanos tam
bém são frágeis, mas a eles foi imposta a su
perioridade”. Ilka diz que a mulher sentiu 
por muito tempo vantagens em ser frágil, 
dependente do homem. Para muitos, ela

saiu de casa para trabalhar, em função da 
necessidade de auxiliar no provento fami
liar, depois da revolução industrial da Ingla
terra. "Não é bem assim”, argumentou a 
advogada, "nem toda a mulher saiu de casa 
por necessidade financeira: ela também se 
sente movida por valores superiores, indivi
duais, de sua própria condição de ser huma
no. sem desgastar-se como mulher e como 
mãe”. A dra. Ilka Maria Bracke chamou 
atenção ainda, no Painel realizado no 
Margs, que o Código Civil Brasileiro está 
em vias de aprovar a alteração da lei refe
rente ao casamento: "A chefia da sociedade 
conjugal compete ao homem e à mulher”. A 
famosa frase "o homem é o cabeça do ca
sal” cairá.


