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leza do Japão através 

jas bonecas de papel
mais especilicamente de Ane-Sama (irmã 
mais velha), eram utilizadas pelas mães na 
educarão de suas filhas numa épocq em que 
os penteados e tipos de nós dados às faixas 
tinham um significado social distintivo de 
classe e profissão.

Paulo Warth Gick. coordenador do 
de Extensão Universitária de Língua e 

na UFRGS, fez uma via- 
em março deste 

com artistas de Kami-

curso
Cultura Japonesa 
gein de estudos ao Japão, 
ano, onde estudos 
Ningyo Rçiko Shun Shimoda, em Tokyo. A 
partir dejhoje, ele estará expondo seu traba
lho da arte do Kami-Ningyo no Promocen- 
tro, 2'-’ andar do Centro Comercial da João 
Pessoa. Durante o período da mostra, das 17 
às 21 horas, estudantes do curso de Extensão 
Universitária de Língua e Cultura Japonesa 
estarão atendendo os visitantes, dando maio
res explicações sobre as bonecas de papel 
expostas. Hoje e no dia 21 farão uma 
apresentação de Teatro Noh, com entrada 
franca ao público. Esta mostra tem o apoio 
do Consulado Geral do Japão em Porto 
Alegre, Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul e Centro Comercial da João Pessoa.

Conhecendo-se um pouco da história da 
cultura japonesa, descobrimos que o Chyoga- 
mi, tradicional papel japonês feito à mão, é 
famoso por sua durabilidade, resistência e 
beleza. Utilizado na corte imperial desde o 
século X, passou a ser também utilizado 
pelas camadas populares por volta do século
XVII.

EVOLUÇÃO

Hoje em dia. a arte de fazer bonecas de 
papel adquiriu um status mais elevado e 
abrangente, e bonecas representando perío
dos históricos, modas tradicionais e persona- 

teatrais famosos do Kabuki e Noh sãogens
muito populares entre os artistas e público 
geral no Japão. Embora o papel artesanal 
ainda seja empregado na confecção de 
bonecas, as Bonecas de Papel do Japão de 
hoje não mais se restringem às regras fixas 
de antigamente. Conseqüentemente, as bo- 

Ane-Sama do passado, rígidas e bidi- 
ter formas tridimen-

necas
mensionais, passaram a 
sionais. 0 que antigamente era para ser visto 
apenas por um lado, normalmente pelas 
costas, (uma vez que a ênfase do objeto jazia 

penteado e laço do Kimono), agora 
passa a ser admirado por todos os ângulos, 
ganhando vida e força.

A liberdade de ação do artista Kami- 
Ningyo atual permite-lhe não só criar figuras 
evocativas de personagens reais, como tam
bém criar alegorias e figuras altamente 
estilizadas, nas quais a essência do espírito 
dos personagens e tipos são retratados sem 

aparência externa do 
objeto em estudo. Elas representam portan
to, agora, tanto quanto no passado, o espírito 

,do Japão naquilo que nele há de mais 
essencial e puro. Portanto, a importânci 
das Kami-Ningyo no contexto cultural japo
nês é inegável.

em seuTipos de 
nós de 
Kimonos Desde os primórdios de sua existência, 

papel tem sido empregado na confecção 
de bonecas, inicialmente bonecas rituais, 
representando as crianças das famílias. A 
finalidade era atrair sobre as bonecas os 
males que pudessem, de alguma forma, 

Livres dos referidos

esse

preocupação com aatacar as crianças, 
males, as crianças manter-se-iam saudáveis. 
No período Edo (1603-1868) o papel Chiyo- 
gami passou a ser usado na feitura de 
Kami-Ningyo (boneca de papel), represen
tando estilos e maneiras de amarrar a faixa 
do Kimono (obi). Essas bonecas, chamadas

Tipos de penteados

Modelo de boneca de papel japonesa
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Bonecas
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UFRGS, com apoio do Consulado do 
Japão e do MARCS, A inauguração é 
às I9h30min, eo publico poderá ver essa 
maravilhosa arte no Promoeentro - 
segundo andar do Centro Comercial da 
Avenida João Pessoal.

Começa hoje uma das mostras mais 
belas e delicadas deste fim de ano. E a 
exposição de bonecas tradicionais japo 
sas, em papel, "Kami lNinvyo . A p 
çáo é do Curso de Extensão Universitária 

e Cultura Japonesa da

ne-
romo-

de Língua -.
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