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Reconhecida pelo traço e pelas bandeiras feministas levantadas nas
redes sociais, a jovem artista plástica Helena Morani ganha agora uma
exposição individual, em Petrópolis (RJ). “Você não precisa se
esconder” está aberta à visitação no Centro Cultural da Faculdade
Arthur Sá Earp Neto (FMP/Fase) até 28 de junho. Aos 23 anos, Helena
enfoca os problemas enfrentados pelas mulheres em cada obra da
mostra, assim como faz no Instagram. “É preciso mostrar que as
mulheres merecem respeito e espaço na sociedade. Não podemos
aceitar passar por tantas situações de constrangimento e nos calar. É
hora de dar um basta na violência contra a mulher. Não precisamos nos
esconder”, diz a ilustradora. A exposição permite uma pausa para
reflexão e conscientização, segundo Ricardo Tammela, coordenador de
Projetos e Extensão da FMP/Fase. Gratuita, a visitação pode ser de
segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 16h, na
Av. Barão do Rio Branco 10 Saiba Mais
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