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Arte infanto-juvenil
Alguns meses atrás a revista norte- ma, atualmente, 27 países latinos, que estáo

ligados a 43 estados norte-americanos, na 
qualidade de “estados-irmâos”. Desde 1967,

americana Neewsweek publicou uma série 
de desenhos infantis sobre um tema es
pecifico: a destrutividade do poder nuclear, o Rio Grande do Sul é “irmào” do estado de 
E o resultado surpreendia e desconcertava, Indiana, o que já propiciou um intercâmbio 
em se tratando de crianças de sete a 10 anos no campo científico e cultural, 
de idade. Ali estavam os desenhos, e uma 
realidade sem os filtros ideológicos e as cen- no Estado de Indiana, com a seleção, entre 
suras da vida adulta. E aterradores: cogu- milhares de trabalhos, dos 60 melhores que 
meios atômicos espalhavam a morte e a seriam expostos, primeiro na América e, 
destruição. A natureza era cinza, morta, a em agosto, nesta exposição do Margs. O 
terra devastada. Tudo captado em profundi- mesmo processo ocorreu no Rio Grande do 
dade pela sensibilidade crítica daquelas Sul, onde mil crianças, estudantes do I e II 
crianças. graus, enviaram seus trabalhos para uma

Até domingo próximo, o Museu de Arte do comissão de seleção, presidida pela artista 
Rio Grande do Sul, em conjunto com o pro- plástica Romanita Disconzi. Também fo- 
grama Companheiros das Américas, está ram escolhidos os 60 trabalhos mais criati- 
promovendo a exposição “Arte vos que, por sua vez, serão expostos em In- 
Infanto-Juvenil”, com 120 trabalhos artísti- diana, a partir de outubro. Estas crianças, 
cos de crianças brasileiras e norte- americanas e brasileiras, retratam o mun- 
americanas. O programa Companheiros do que as cerca. Através deste mundo, a ex- 
das Américas promove em caráter privado posição que está no Margs é uma ótima 
e voluntário, o intercâmbio entre pessoas oportunidade para os adultos reverem a si 
residentes na América Latina e em países próprios e questionarem que terra estáo le- 
latino-americanos. Fazem parte do progra- gandoaseus filhos.

Arte Infanto-Juvenll começou em maio,
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Crianças gaúchas expõem nos EUA
O Museu de Arte do Rio trabalhos de todo o Rio 

Grande do Sul apresentou Grande do Sul, de uma faixa 
nestas últimas semanas uma etária que vai dos sete aos 14 
exposição de Arte Infanto- anos. E nos surpreendeu pe 
Juvenil, com trabalhos feitos la beleza, criatividade e au 
por crianças norte- tenticidade. Para a exposi 
americanas e gaúchas. No ção do Margs, e posterior ex 
total, foram 120 trabalhos, 60 posição na América do Nor 
para cada país, que mostra- te, selecionamos os traba 
ram o estágio da arte infantil íhos que mais nos impressio 
na cultura norte-americana 
e brasileira. Os trabalhos 
das crianças do Rio Grande em se tratando de arte infan- 
do Sul serão expostos este til, que é “livre expressão”, 
mês na cidade de Indiana, já que a criança não domina

as técnicas artísticas.

das as condições materiais 
para o desenvolvimento 
artístico. Enquanto a arte de 
nossas crianças é limitada 
pela carência material”.

Romanita Disconzl consi
dera que “a criança não po
de ser bloqueada em sua ex
pressão, o que pode trazer 
danos emocionais profundos 
refletindo-se depois num 
adulto inseguro e com a ima
ginação que não corresponde 
às solicitações da própria vi
da, que exige criatividade 
sempre. A criança, através 
do desenho, supre sua neces
sidade de elaborar o mundo 
que a cerca. E os desenhos 
infantis são a livre represen
tação de afetos e da beleza. 
Do que a criança vè e sente. 
Um mundo de rabiscos e in
genuidade que pode contar 
se a crlaçaé feliz ou não”.

naram, mas não usamos o 
critério de "melhor e pior”

Estados Unidos.

Pode-se estabelecer dife-Acompanhando a exposi
ção, viajará a professora do renças culturais na observa- 
InsMtuto de Artes e artista Ção dos trabalhos das crian- 
plástica, Romanita Disconzl, ças norte-americanas e bra- 
presidente do júri que sele- sileiras, segundo a artisita 
cionou os trabalhos das plástica: “È possível, porque 
crianças gaúchas. Participa- 0 que se observa é uma cul- 
ram do júri, também, as pro- tura muito rica (norte- 
fessoras: Iara Rodrigues e americana) oferecendo to- 
Tània Piva Schin. Sobre as
diferenças culturais, Roma
nita diz: “Nós recebemos mil


