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â Sscolinha de Arte d& Associaça® Cultural dos? Bx-Alnnes da

Instituto de Artea UFRGS inaugura soa exposição no proximo dís: 21?

terça-feira* âs 17fe* no Museu Arte de Ri® Ciranda d© SuXç©rgíe /

ia Secretaria de Cultura*, Deapor to* © turismo

A mostra a&z parte da programaça© comemorativa aoa 20 &n@s

da Saeoiinhao Integrada &$ Movi©@nt® de Arts~£dueaçie existente es

pais & partir d® Augusto Rodrigues9 9® ISMiS? esta eseolinhanosso

precum ©estrar a iisportaneia das atividades criadoras na fo- ça©

d® personalidade de crianças e Jovensc

Mhnipul&nd® ©ateriais* experimentando soluçSsss desenvolvera-

d@ a pereepçae* crianças e adolescentes9 nmt elisa d® liberdade *bu@~

a sí mesmeso A exposição censts d© X§Q trabalhas* realidades 

per alunas de 3 a 11 aae© e fieara aberta a visitação ate 7 de o.©v©a~ 

br®9 das XQ m IT&o ParalelaEQnte serie re&lisadas palestras sabre a

Arte m Edueaçã» de Criança» e Jovens* ãi&a 2Z de eutubra © £ de n© «

^tmbr®9 as X7h* m® «®dit©rio d© M&ROS9 abertas aes interessado®0

17*10.80
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Exposição cia Escolinha 

de Artes da Universidade
A Escolinha de Ante da As

sociação Cultural dos .Ex-A
lunos do Instituto de Artes 
da UFRGS inaugura uma ex
posição às 17h, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul. 
A mostra faz parte da pro
gramação comemorativa aos 
20 anos de atividades da Es
colinha. que está integrada ao 
movimento de arte-educação 
existente no Brasil desde 
1948. a partir das iniciativas 
de Augusto Rodrigues.

A Escolinha tem procura
do mostrar a importância das 
atividades criadoras na for
mação de personalidade de 
crianças e joVens, que, mani
pulando materiais e experi
mentando soluções num cli
ma de liberdade, desenvol

vem a percepção e buscam-se 
a «i mesmos.

A exposição consta de 150 
trabalhos, realizados por alu
nos de três a 17 anos e fi
cará aberta à visitação até 
7 de novembro, das lOh à» 
17h. Paralelamente, serão 
realizadas palestras sobre a 
Arte na Educação de Crian
ças e Jovens, a primeira de
las às 17h de amanhã, no au
ditório do MARGS, e a se
gunda. no' dia 5 de novembro, 
no mesmo local. A participa
ção é livre a todos os inte
ressados já que, como afirma 
Fayga Ostrower na apresen
tação da mostra, U|a sensibi
lidade não é peculiar somen
te a artistas’7.
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Trabalhos de 
alunos da 
Escolinha 

de Arte

Exposição da Escolinha 

no Museu de Arle do RS
vendo a percepção, crianças e a- 
dólescentes vivem ali, num clima 
de liberdade, buscando a si tnes- 
mo. Inúmeros jovens que atual
mente começam a se firmar no 
cenário artístico do Estado, co
meçaram seu aprendizado na 
Escolinha.

Dentro da programação come
morativa aos 20 anos da Escoli
nha de Arte da Associação Cul
tural dos Ex-Alunos do Instituto 
de Artes da UFROS, será inau
gurada hoje, às 17h no MAGROS, 
uma exposição reunindo 150 tra
balhos realizados por alunos de 
SalT anos.

Integrada ao Movimento de 
Arte-Educação existente em nos
so País descle 1048, por iniciati
va de Augusto Rodrigues, artis
ta carioca, a Escolinha de Arte 
tem procurado mostrar a impor
tância das atividades criadoras 
na formação da personalidade e 
crianças e jovens.

Manipulando materiais, expe
rimentando soluções, desenvol-

lEsta exposição permanece a- 
berta à visitação até o dia 7 de 
novembro, de terça a domingo, 
das 10 às 17 horas. Paralelamen
te serão realizadas duas pales
tras sobre a Arte na Educação 
de Crianças e Jovens, no auditó
rio do MARiGS. A primeirà será 
amanhã às 17h e a segunda dia 
5 de novembro, no mesmo horá
rio e local.
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Pequenos artistas no MARGS
Cento e cinquenta trabalhos dos alunos da Escclinha de Arte da UFRGS 

estão expostos no Museu de Arte, na Praça da Alfândega.
A mostra faz parte da programação comemorativa 

dos 20 anos da Escolinha. Usando materiais diversos, 
experimentando soluções, desenvolvendo seu espírito criativo, as crianças 

apresentam uma bonita exposição que pode ser visitada 
diariamente, até o dia 7 de novembro, das 9 às 12 horas • das 14 às 18h.
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