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CÂMARA EXPÕE OBRAS DA ARTISTA MARISETE GIRARDELLO

“Gaspar, entre montanhas tu estás cidade
amiga”. É o primeiro verso do hino de
Gaspar que dá nome à exposição da
artista plástica Marisete Fachini
Girardello. A abertura da mostra vai
ocorrer nessa terça-feira (6), às 15h, no
Espaço Cultural Antônio Pedro Schmitt.
Haverá também uma apresentação
musical do spalla e diretor artístico da
Orquestra de Câmara de Blumenau, o
italiano Daniele Girardello. 
O espaço, que funciona dentro da
Câmara, pode ser visitado de segunda a

sexta, das 13 às 19h, com entrada gratuita. A exposição vai até o fim do mês. Cidade natal e fonte
de inspiração da pintora, o Coração do Vale está eternizado em 10 obras que foram concebidas e
produzidas em 2015. No entanto, os estudos da artista sobre as artes plásticas se iniciaram bem
antes. 
Desde 2005, ela mergulha no universo artístico, participando de oficinas na Fundação Cultural de
Blumenau e em outros espaços artísticos. Para pintar, utiliza uma técnica milenar chinesa, a
aquarela, presente na cultura ocidental desde a idade média. 
Marisete é formada em engenharia civil, mas apaixonou-se pela arte ao ver pela primeira vez como
um quadro era pintado. Em 2015, já havia exposto na inauguração do espaço cultural do
Parlamento. Entretanto, seu trabalho já percorreu Blumenau e Ilhota.
Sobre a dedicação das composições a Gaspar, ela é enfática: “o amor por Gaspar e pela arte me
incentivou a fazer os trabalhos”. Há três anos, foi reconhecida pela Câmara gasparense ao receber
uma moção de aplausos. 

Postais
O pôr do sol, o gaturamo e a catedral centenária de São Pedro Apóstolo são alguns símbolos da
cidade que saíram do pincel para quadros e cartões postais. Estes são confeccionados e vendidos
pela artista. “Com os postais, as lembranças podem ser guardadas para sempre”, salientou. 
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