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rte infantil num Museu? A situação 
poderá beirar o absurdo, mas não é 
tanto assim, não. Está certo que a 

arte infantil, como essa que agora o(a) 
senhor (a) está a observar, não pertençe exa
tamente ao campo estético, e sim ao peda
gógico, segundo os conceitos de Amo 
Stern. Mas, pensemos um pouco. Ainda 
recentemente, o crítico brasileiro Roberto 
Pontual, que realizava um curso na Esphe- 
ra Galeria, recusava-se a aceitar o termo 
''arte”, para aceitar o de "criatividade de 
base”. Parece que a paisagem, assim, muda 
muito. Senão, vejamos.

Não existem crianças mais ou menos 
dotadas. Existem crianças bloqueadas ou li
vres. Portanto, devemos ter em mente que 
o desenho infantil, todo ele, é simbólico. 
Representa, para as crianças, um momento 
de expansão, de expressão. Vale, portanto, 
este momento de criação do que qualquer 
outra coisa.

É com esse espírito que o visitante des
ta exposição deve passear na sala. O que a 
criança não pode fazer na realidade, aquilo 
que ela intenta ou sonha, é expresso pelo 
desenho, que é algo bem mais discreto que 
outras formas de expressão, inclusive a pa
lavra, oral ou escrita, que necessita um cer
to aprendizado. Com o desenho, isso não 
acontece: a criança pega os pincéis e ... 
zás.
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5 A 15 DE JUNHO

SÉRIE “UNIVERSAL"
Esta exposição é, mais uma vez, a pre- 

sentificação do sonho de Augusto Rodri
gues que, há vinte e dois anos atrás criou 
as Escolinhas de Arte em nosso país. Esta 
exposição é de criatividade. Seu mérito, é 
a livre expressão. Seja livre. Admire-a e 
sinta também desta maneira. Nada de pre
conceitos.

1 — Mostra de Arte Polonesa
2 — Exposição dos

Jogos Olímpicos 1972

;

SÉRIE "INTERNACIONAL"
1 — José Sarmento — pintura

SÉRIE "NACIONAL"
1 — Exposição Histórica 

do Sesquicentenário 
2. Criatividade Infantil Antonio Hohlfeldt: '
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