"Resgatando Talentos" apresenta trabalhos no IFRS
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Até o dia 25 de maio, pode ser conferido, no saguão da biblioteca do Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia Rio Grande do Sul (IFRS) / Campus
Canoas, o resultado do projeto "Resgatando Talentos", desenvolvido pela
artista plástica Nelly Debastiani, com sua equipe, e viabilizado com o apoio do
Projeto Microcrédito Cultura, da Prefeitura de Canoas.
O projeto envolveu onze alunos, em 48h de aulas de desenho e óleo sobre
tela, realizadas entre os dias 15 de março e 10 de maio, e culminando com 1ª
Mostra de Artes Visuais Resgatando talentos 2011, realizada no dia 13 de maio
deste ano, com o nome "Lançamento da exposição de telas - AMORJI II".
Esse evento contou com a presença de cerca de 80 pessoas. Na ocasião,
foram entregues os certificados de participação e de destaque (FOTO).
Também foi repassado para o FAC do São Cristovão, mais de 130 kg de
alimentos não perecíveis, doados pelos alunos na freqüência das oficinas. A
partir dessa exposição a proponente desse projeto recebeu o convite para
expor os trabalhos no IFRS, onde estão aberto para visitações desde o dia 18
de maio.
No local, podem ser conferidas cerca de 100 trabalhos em desenho, aquarela,
óleo sobre tela. Além da artista plástica Nelly Debastiani, também participaram
das oficinas, como ministrantes, os artistas plásticos Hilda Salete Lape e José
do Nascimento.
De acordo com Nelly, o objetivo do projeto foi possibilitar a membros da
comunidade, um contato direto com as artes visuais, acesso a cultura, motivar,
incluir, expandir, desenvolver habilidades, integrar-se socialmente com outro. "
Durante a exposição, apresentamos, não apenas os trabalhos em si, mas como
a sua evolução, desde o início das aulas", explica.
Destaques
Com onze alunos que persistiram no projeto Resgatando Talentos, alguns se
destacaram pela sua habilidade e dedicação. Motivados pelo sucesso e a
repercussão decidiram continuar sua busca pelo aperfeiçoamento. Três deles

têm intenção de inscrever-se no 1º concurso de Artes Visuais 2011, promovido
pela Secretaria Municipal de Cultura.

