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CASA Lorena expõe artes de adolescentes em universidade
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CASA Lorena expõe artes de adolescentes em universidade
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Itens produzidos pelos jovens no centro foram mostrados em evento
sobre design; adolescente teve oportunidade de visitar exposição na
última terça-feira (13 de novembro)

Com foco em promover a articulação entre o centro e a comunidade, além
de expor as atividades desenvolvidas pelos adolescentes nas oficinas de
arte e cultura, o CASA Lorena, pertencente à Divisão Regional do Vale do
Paraíba (DRVP) participou do dia 04 até a última quarta-feira (13 de
novembro) do 5ª Fórum Empresarial Regional de Design.

O evento, que aconteceu no espaço Clarice Lispector, foi promovido pela
unidade de Lorena das Faculdades Integradas Teresa D'Ávila (Fatea).

A exposição, que levou o nome “Arte na CASA”, contou com 28 itens,
dentre telas, mosaicos, máscaras de papel machê e poemas escritos em
pergaminho, elaborados pelos jovens durante as oficinas ministradas pelos
educadores do Projeto Arteiros, do Centro de Educação e Assessoria
Popular (CEDAP), Cecília Ramos (artes plásticas) e Luiz Claudio de
Oliveira (literatura).

Além disso, no último dia de exposição, o jovem Francisco (nome fícitcio)
de 16 anos, que teve uma obra exposta na mostram, pode visitar o evento
para ver o espaço.

De acordo com a encarregada técnica do centro, Ana Paula Briet, por meio
dessa articulação, a população pode conhecer um pouco mais sobre os
trabalhos realizados com os adolescentes. “A participação do CASA
Lorena na exposição foi essencial, pois é uma forma de mostrar e valorizar
o talento desses adolescentes”, disse.

Ela destacou ainda a excelente recepção que a exposição teve. “Fomos
muito bem recebidos, desde o momento que propomos a mostra até a
cessão do espaço”, comentou.

Para a coordenadora pedagógica do centro, Cláudia Helena, essa iniciativa
é essencial para aproximar os jovens da cultura. “Essa aproximação é um
caminho para abrir novos horizontes”, concluiu.
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