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MARGS leva artista plástico 

a encontro com menor da Febem
A coordenação destas ativida

des está a cargo das professoras 
Maria Nelci da Silveira, do Cen
tro de Juventude da Febem, e 
Teniza Spinelli, do MARGS, que 
já apontaram, em aulas, os no
mes de Circe Saldanha, Liana 
Arnt La Salvia e Jussara Cime 
de Souza, como encarregadas dos 
ensinamentos de serigrafia, gra
vura em metal e tapeçaria, res- 
pectivamente e, como colaborado- 
ra especial, Vera Chaves Barcel-

O Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, tem realizado ulti
mamente, junto à Fundação Es
tadual do Bem Estar do Menor 
(FEBEM), encontros de artistas 
plásticos — professores com me
nores internos e semi-internos, 
de ambos os sexos, na faixa de 
14 a 18 anos, com situação social 
e econômica carente.

Hoje à tarde e amanhã pela 
manhã, Antônio Cândido Fortes 
da Silveira (Tunuca), desenhista 
e escultor, será o professor res
ponsável pela apresentação de 
slides de artistas e obras que es
tiveram nas últimas Bienais de 
São Paulo. Ele pretende execu
tar, com os menores, desenhos 
a carvão, visando o desenvolvi
mento da criatividade dos alu
nos. Nos últimos dias, Jader de 
Siqueira ministrará aulas sobre 
a técnica de cerâmica.

los.

Este convênio do Museu de 
Arte e da Febem tem em vista 
a participação do professor-ar- 
tista no processo educativo da 
comunidade, através do ensino, 
informação e convivência com a 
arte, visando o crescimento e a- 
daptação do ser humano em sett 
meio.
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Segue atividade do MARGS 

junto às crianças da FEBEM
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, atendendo ao 
plano de expansão das ativi
dades culturais do DAC/SEC 
está realizando um trabalho 
junto a Fundação Estadual do 
Bem Estar ao Menor (FEBEM). 
Esta programação cultural es
tá baseada em encontros de 
artistas
com os menores internos e se
mi-internos de ambos os sexos, 
na faixa de 14 a 18 anos, e 
que são social e economicamen
te carentes. A coordenação 
desta atividade está a cargo 
das professoras Maria Nelci da 
Silveira, do Centro da Juven
tude da FEBEM e Teniza Spi
nelli, do MARGS, sendo que as 
aulas e experiências com os 
menores estiveram a cargo dos 

professores Circe Saldanha (se
rigrafia), Liana Arnt La Salvia 
(gravura em metal), Jussara 
Cirne de Souza (tapeçaria),

todos da equipe do MARGS. 
Participou também deste en
contro Vera Chaves Barcelloa 
como colaboração especial. Nos 
próximos dias, mais dois pro
fessores estarão presentes à 
FEBEM, ambos do MARGS Ja
der de Siqueira, que realizará 
com os menores, uma experiên
cia com cerâmica e Antônio 
Cândido Fortes da Silveira 
(Tunuca), que apresentará sli
des de artistas plásticos e de 
trabalhos apresentados nas úl
timas Bienais de São Paulo. 
Ele pretende também oportuni- 
zar aos menores a execução de 
um trabalho de desenho a car
vão, visando o despertar da 
criatividade des alunos. O tra
balho de Tunuca, que é dese
nhista e escultor, será realiza
do nesta segunda-feira à tarda 
e na terça-feira, pela manhã. 
Na foto o artista.

plásticos-professores,
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Segue atividade do MARGS 

junto às crianças da FEBEM
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, atendendo ao 
plano de expansão das ativi
dades culturais do DAC/SEÜ 
está realizando um trabalho 
junto a Fundação Estadual do 
Bem Estar ao Menor (FEBEM). 
Esta programação cultural es
tá baseada em encontros de 
artistas

todos da equipe do MARGS. 
Participou também deste 
oontro Vera Chaves Barcellos 
como colaboração especial. Nos 
próximos dias, mais dois pro
fessores estarão presentes à 
FEBEM, ambos do MARGS Ja- 
der de Siqueira, que realizará 
com os menores, uma experiên
cia com cerâmica e Antônio 
Cândido Fortes da Silveira 
(Tunuca), que apresentará sli
des de artistas plásticos e da 
trabalhos apresentados nas úl
timas Bienais de São Paulo. 
Ele pretende também oportuni- 
zar aos menores a execução de 
um trabalho de desenho 
vão, visando o despertar da 
criatividade dos alunos. O tra
balho de Tunuca, que é dese
nhista e escultor, será realiza
do nesta segunda-feira à tarda 
e na terça-feira, pela manhã. 
Na foto o .artista.

en-

plásticos-professores, 
com os menores internos e se- 
mi-intemos de ambos os sexos, 
na faixa de 14 a 18 anos, e
que são social e economicamen
te carentes. A coordenação 
desta atividade está 
das professoras Maria Nelci da 
Silveira, do Centro da Juven
tude da FEBEM e Teniza Spi- 
nelli, do MARGS, sendo que as 
aulas e experiências com os 
menores estiveram a cargo dos 

professores Oirce Saldanha (se- 
rigrafia). Liana Amt La Salvia 
(gravura em metal), Jussara 
Cime de Souza (tapeçaria).

a cargo

a car-
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I Museu de Arte realiza expenencia 

com os menores internos da FEBEM
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A participação consciente 
do artista plástico no pro
cesso educativo da fcomui 
nidade, torna-se cada vez 
mais importante e necessá
ria. A arte não pode e não 
deve ficar restrita às elites, 
mas sim comunicar e atin
gir um público cada vez 
maior e mais diversificado, 
independente das condições 
sócio-econômicas e culturais 
dos indivíduos que o com
põem. Isto é possível atra
vés da informação e da con
vivência com o objeto artís
tico. Por isso, a educação pe
la arte tem sido um dos ins
trumentos mais eficazes para 
o crescimento do ser huma
no, seu ajustamento ao meio 
e sua visão mais humanista 
do mundo.

A direção' da Fundação 
Estadual do Bem-Estar do 
Menor — FEBEM, conscien
te desta necessidade, estabe
leceu contato com o Depar
tamento de Assuntos Cultu
rais da SEC, cuja direção co
municou aos diferentes ór
gãos a elaboração de um pro
grama educativo-cultural pa
ra atender àquelas necessi
dades. O Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, uma das 
instituições do DAC, orga
nizou sua programação ba
seada num Encontro de Ar
tistas Plásticos com os me
nores do Centro da Juven
tude da FEBEM. Estes me
nores, de ambos os sexos, es
tão na faixa de 14 a 18_ anos 
incompletos e são social e 
economicamente carentes- 
Eles estão ligados ao centro 
num regime de semi-inter- 
nato, recebendo ensino em 
caráter intensivo. Freqüen- 
tam um curso de iniciação 
profissional durante um tur
no e no outro desenvolvem 
atividades variadas. A noite, 
estes alunos freqüentam as 
escolas da sua comunidade, 
pois residem nas vilas peri
féricas de Porto Alegre.

do às seguintes perguntas 
relativas à personagem que 
vê na figura ao lado:

Quem é, Onde está, De 
onde vem, para onde vai? 
Dos resultados que obteve 
do grupo de alunos, Vera es
colheu estas de um menino 
do 14 anos, que assim res
pondeu: Quem é? Uma pes
soa sem destino a caminhar 
pelo mundo, um joão-nin- 
guém sem quem se preocupe 

- com ele. Onde está? Cami-

puxavam o rodo com a tin
ta, ora colocavam as folhas 
já impressas para secar. De
pois fizemos a demonstra
ção do processo matriz por 
recortes. Eles recortaram fo
lhas de papel, conforme sua 
criatividade, e à medida que 
estas ficavam prontas, a te
la era bloqueada e eles rea
lizavam a impressão das có
pias com grande expectati
va e alegria. Valeu o esfor
ço nosso e do grupo de ali

nhando sem destino, sem a- nos”.
mor, sem alguém para lhe Liana: “Procurei, de ma- 
dar instruções e carinho. neria acessível ao nível do 
Pretende encontrar alguém grupo, dar uma noção bási- 
que o ajude. De onde vem? ca da gravura, seus mate- 
Não sabe de onde vem, pa- riais, processos e sua im- 
ra onde vai, pois não tem | portância como meio de ex- 
morada. É uma pessoa que pressão artística. Situei as 
vive no mundo sem destino | artes plásticas como um veí- 
e parada, pois está só no i cui0 comunicação e ex- 
mundo. Para onde vai? Ele 
vai em busca de algo, um 
pedaço de pão ou amizade, 
ou um afeto com calor para 
que alguém o ajude, o com
preenda e o acolha com ca
lor, o ame e agrade, para sua 
vida poder ser feita para 
não virar um vadio e ser per
seguido e seguido no mundo.

Liana La Salvia transmitiu conhecimenti
sobre suc« .

pressão dos mais completos 
e. dentro das principais téc
nicas, destaquei a gravura 
como meio de reproduzir e 
multiplicar a forma gráfica 
criada pelo homem desde a 
maneira mais rudimentar e 
primitiva, até os processos 
modernos utilizados pelo 
nosso gravador atual. Deti- 
ve-me na gravura em metal, 
explicando o processo de 
gravação, os materiais, for
mas e maneiras diferentes 
de elaboração, a partir de 
matrizes prontas 
pectivas cópias impressas. A 
seguir, realizamos o traba
lho prático para que eles vies
sem e realizassem suas pró
prias experiências. Todos 
participaram com interesse 
e curiosidade. Os mais timi- 
dos foram aos poucos se de
sinibindo e alguns foram o- 
riginais e criativos dentro da 
técnica proposta”.

RESULTADOS
Esta é a foto do Testarte VII, com a qual Vera Chaves Bar- 

cellos obteve respostas de grande sensibilidade.
Vera: “Aí está a projeção 

pessoal dentro de uma ima
gem colocada, com a qual 
o menino se identificou. Con
sidero de grande importân
cia esta experiência que rea
lizei. É enriquecedor para 
mim como artista e pessoa 
humana, ter visto tipos de 
sensibilidade e sentido até 
que ponto esta sensibilida
de é capaz de se manifestar. 
Nas pessoas de menos recur
sos, é muito grande a von
tade de crescer. Constatei is
so na curiosidade, na aten
ção, na participação do gru
po. Eles são ávidos, e tudo 
c que se dá a eles é precio
so, é valorizado. Eles só vêem 
os outros possuírem e não 
possuem nada, pois estão 
à margem da sociedade de 
consumo”.

e suas res-

AVALIAÇÃO

A opinião e avaliação da 
experiência realizada na FE
BEM pelas três professoras 
foi unânime. Elas clontam 
que os próprios alunos tor
naram as aulas muito ricas 
em experiências educativas. 
Liana salienta que “estes a- 
dolescentes podem expressar 
suas vivências, seu cotidiano 
através da arte, encontran
do novas possibilidades para 
uma vida produtiva e inte
grada na sociedade”.

Nesta e nas próximas se
manas, o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul vai levar 
ao Centro da Juventude da 
FEBEM, mais três de seus 
artistas-professores — a co
nhecida e premiada tapecei- 
ra Jussara Cirne de Sousa, o 
desenhista Antônio Cândi
do Fortes da Silveira (Tunu- 
ca) e o pintor e ceramista 
Jader de Siqueira, que cer
tamente vão colaborar para 
o sucesso deste Encontro de 
Artistas Plásticos com Me
nores do Centro de Juven
tude da FEBEM. — TENIZA 
FREITAS SPINELLI. ... ..

A EXPERIÊNCIA

A professora Maria Nelci 
da Silveira, responsável pe
las atividades de educação 
artística do Centro da Ju
ventude, organizou a pro
gramação em comum acor
do com os professores que 
o Museu de Arte enviou pa
ra o Encontro. Na primeira 
etapa, estiveram na FEBEM 
as professoras Vera Chaves 

Barcellos, Circe Saldanha Pi
la e Liana Maria Arnt La 
Salvia, as duas últimas, e- 
xercendo suas atividades no 
MARGS.

Vera Chaves Barcellos par
ticipou de dois encontros. 
No primeiro, ela realizou 
uma demonstração da téc
nica da tiragem de cópias 
da xilogravura. Porém, sua 
preocupação era transmitir 
algo mais. Então combinou 
com Maria Nelci, a aplica
ção de um de seus “TES- 
TARTES”, incursão por uma 
psicologia experimental on
de o espectador é solicitado 
a participar, respondendo ao 
estímulo de pranchas foto
gráficas. A aplicação do 
Testarte n.o 7, foi, segundo 
a artista bastante significa
tiva, pois a imagem do ado
lescente da figura, foi de 
encontro aos menores, pro- 
vocanao-lhes projeções pes
soais onde a memória e as 
experiências joesíjoafis aflo
raram nas respostas às per
guntas formuladas. A solici
tação orientava — Compo
nha um história, responden-

Experiências também gra- 
lificantes foram obtidas pe
las professoras Circe Salda
nha e Liana La Salvia.

Circe: “Mostramos e ex
plicamos algUns trabalhos 
de arte em que apareciam as 
técnicas gráficas, focalizan
do a, serigrafia. Os alunos 
ouviram com bastante aten
ção e interesse, fazendo vá
rias perguntas sobre seus re
cursos e possibilidades. A se- 

mostramos o materialguir,
e os instrumentos necessários 
tais como tela de nylon, ro
do e tintas. Com uma maitriz 
Já elaborada no processo fo
tográfico, partimos para a 
impressão. Os alunos se a- 
proximaram com grande 
curiosidàde, perguntando e 
auxiliando-nos. Ora coloca
vam o papel sob a tela, ora


