
anexa 

ACTIVITATS A L'ESCOLA 
Cornentan per MARISA MORTES 

-- *y- ' . *--*- --+-./- 
Organitzat pel Departament de Plis- 

1-L-- *.-- 
-4 -'---. -- tlca I d l n g ~ t  per la professora Matllde 

C-- - _I_ - -- 
Molla, se projectaren d~apos~t lves  per 

i- -s-" . - les alumnes del Col.legi de Pract~ques 
+I- - - - - -"... ---.-"- - ../ Femení, dels n~vells 4fi a 8& de 

14% - ~/-.-/'--- E. G B. 
---@-i Abans d ' i n ~ c ~ a r  la projecc16, la a t a -  

cia professora, va explicar els objectius 
I característ~ques de !a sess16, ded~cades 
a I'art Infant11 i dlvid~da en tres blocs 
referents als nlns d'Afr~ca, Japó i HIS- 
pano-Aminca, ar,:). les seves d~st lntes  
motlvac~ons i final~tats.  Els nlns afrl- 
cans i japonesos fan la seva fema com 
a preparac16 I aprenentatge de les seves 
futures tasques, mentre que els nostres 
h o  realitzen com una area més, de la 
seva formac16 

Va fer notar, la Sra. Molla. la creatl- 
vitat que reflexen totes les obres mfan- 
tlls, malgrat la pobresa del materlal 
emprat, se donen uns b p t ~ m s  resultats. 
A ~ x b  demostra que la cosa més lmpor 
tant no és el materlal, s1n6 la imaglna- 
c16 I el deslg de treballar I no sentir-se 
llmltat per tot  quan puguin d ~ r ,  els 
altres, de  les nostres obres. Recalca que 
mal se deu reprlmlr al nln d~ficultant-li 
demostrar la seva ~ m a g m a c d  en qualse- 
vol faceta p l i s t~ca .  de~xant-11 desenvolu- 
par alx i una forma d'express~ó I comu- 
nlcaclo latent en tots  ells, ja que molts 
poden a r r~bar  a ser grans ar t~stes ,  slno 
troben imped~ments  en el seu entorn 

Les d~apos~t~veY Interessaren a les 
alumnes les quals feren d~ferentes  pre- 
guntes relatives, sobre tot.  a I'edat dels 
artlstes Adm~raren I'art dels nlns ne- 
g r e ~  i japonesos, la seva p a c ~ e n c ~ a .  cons- 
tancla I ~rnaglnaclo, I s'ldent~ficaren 
amb l'expressió dels h~spano-americans 
per esser més semblants a les seves rela- 
clons 

Partlclparen com a conv~dats  dos co- 
neguts p ~ n t o r s  Marlano V~llalta com a 
representant de I'art abstracte I Jorge 
I'ombó del figuratlu Se passaren unes 47 



diapositives d'algunes de les seves 
obres, amb la finalitat de que Ics alum- 
nes poguessen coneiser el seu estil. 

Després de la present;ici6 que de 
cada un d'ells va fer Matilde Mollh, 
varen comenvar a fer-lis preguntes. de 
tot d'una tímidament. i llavors com un 
terbolí; preguntes francament interes- 
sants i demostratives de I'impacte que 
lis havia produit la projeccii) i preskn- 
cia dels pintors. I.;lls contestaren opor- 
tunament. amb simpatia i bon llumor. 
Seguidament seny:~lam unes quantes 
com a monstra: 

Es molt difícil pintar un quadro*? 
Si surt malament, s'acaba o se'n co- 

menqa un altre? 
Tenen res a veure els colors amb 

I'humor del pintor? 
Tant sols pinta persones? (A I'onzhti). 
A quants d'anys va comenpr la seva 

carrera artística? 
QUI? se sent quant se pinta un quadro? 
Sempre he pintat quadros abstractes? 
( A  P'illalta). 
Quan un quadro surt malament se des- 

ilusiona, com feim noltros? 
Quin temps esta per pintar un quadro? 
Per on comenqa? 
Quan un esta trist, se pinten coses trh- 

tes? 
Quan un pintor se sent sol i comenga a 

pintar s'escapa de la soledat? 
Per ser un bon pintor. s'ha d'esser un 

bon observador de les escenes quoti- 
dianes? 

Quan era nin, ja volia esser pintor? 
Quan pinta un quadro abstracta, les 

altres persones entenen alli) que vos- 
te pinta? ( A  Villalta). 

Quines t6cniques usa? 
Si comenqa un quadro i I'endema esta 

de mal humor, que fa? 
Quantes teles ha pintat? 
PerquP els altres compren un quadro si 

no tenen els mateixos sentiments 
que vostc? 

Acepten consells d'altres, essent vostPs 
bons pintors? 

Si esta molt de temps per acabar un 
treball, se cansen d'ell? 

Una mateixa tela pot tenir varis signi- 
ficats? * 
Resumint, creim que aquesta sessi6 

va esser ben interessant, i tan profitosa 
que voldríem se'n fessen d'altres del 
mateix estil. 


