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JeaneteMusatti

"Por onde eu andava, fazia coleta de material para 
registros fotográficos”, diz Jeanete Musatti, artista 
paulista que expõe agora na Galeria Tina Presser obje
tos na forma de caixas que representam microcosmos. 
Jeanete sugere que as caixas sejam fixadas a parede 
como quadros mesmo, recebendo iluminação adequa
da. Ela trabalhou algum tempo como designer de es
tampa de tecelagem industrial e segue fazendo ilustra
ções de capa para a revista Veja. "Sáo colagens foto
gráficas que eu faço para a revista, dentro de uma te
mática, como ocorreu com a capa da ediçáo voltada 
para a Denúncia do Colégio Eleitoral”, diz Jeanete. 
Hoje, às 17 horas, ela estará no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul fazendo uma introdução do seu trabalho, 
ilustrada com projeçáo de vídeo de trabalhos antigos 
seus. Houve uma fase em que a artista se voltou para 
cartões postais de suas colagens, muitos deles reprodu
zindo cenas do cotidiano de uma dona-de-casa. * Na fo
to de uma cozinha, por exemplo, em melo as su
perfícies planas, eu sempre inseria o tridimensional 
que podia ser uma chaleira, em miniatura, aplicada , 
lembrou Jeanete. No grande espaço da ^ria da mar- 
chande Tina Presser, Jeanete expõe seu trabalho com 

iluminação perfeita que produz grande impacto 
no espectador.
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