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As campeãs da cava do bosque, 
em seu grande dia 

Para duas meninas, uma de quinze e 
outra de onze anos, o dia de ontem 

foi importantíssmo: ficaram sabendo 
que venceram o l.o Concurso Ford 

de Arte Infanto-Juvenil. Os desenhos 
de Renata Politi e Ana Maria Albanez 

foram escolhidos entre outros mil, 
como os melhores, por uma respeitável 

comissão julgadora. Formada 
pelos artistas e professores 

D vo Marino, Odila Mestriner, 
Fúlvia Gonçalves, Ary de Lazzari 
e Francisco Amêndola. Hoje, às 

14h30, na Prefeitura (Salão Nobre) 
Welson Gasparini faz a entrega dos 

televisores coloridos e rádios às 
primeiras colocadas e também aos outros 

18 class:ficados. Conheça Renata 
(acima) e Ana, as campeãs. 

Renat? pode ser vista, ?,os domingos, nr(s im >• 
diações da Nove de Julho, tomando um sorvete 
com as amigas, comendo uma pizza, ou simples-
mente batendo papo na calçada dr/ Recreativa. 

Isso pc,rque durante a semana ela é uma jo-
vem atarefadíssima, qÚ3 divide as exíguas vinte e 
quatro horas do dia entre os diversos cursos: oi-
tava ser e no Santa Ursula, inglês, francês, dati-
lografia, taquigrafia, maquiagem, declamação, 
piano. 

Agora, Artes Plásticas, graças ao prêmio e às 
perspectivas que o Primeiro Concurso Ford d<e 
Arte Infanto-Juvenil lhe deu. 

Renata Politi, 15 anos, foi a primeira classi-
ficada. na categoria juvenil (faixa 13-16 anos), com 
um desenho "bucólico" e romântico: um por-de-
sol no mar. Há um jogq de clriro Escuro, sombra e 
luz. E recortadas contra a paisagem, barcas ou 

jangadas, e jangadeiros. 
A SURPRESA DO PRÊMIO 
Ontem foi um dia especial para Renata Politi. 

A rotina dag aulas foi quebrada, logo de manhã, 
com a noticia da vitoria. Mais especial ainda» pa-
ra a mãe de Renata, segundo fala mesma, a res-
ponsável direta pela sua inscrição): 

— "Eu não querir, concorrer, porque achava 
que com tanta gente não teria chances. Mas mi-
nha mãe me incentivou e fui em frente. Quando 
entreguei meu trabalho, o pessoal gostou bastan-
te, disse que eu conseguiria classificação. Por is-
so eu fiquei esperandq um terebiro, ou um quar-
to lugar. Mf|S o que veio foi o primeiro!". 

Renata trabalhou na Cava do Bosque duran-
te 50 minutos em seu desenho. E usou uma téc-
nica. espacial: 

—" Como eu não poderia misturar cores com 
a caneta hidrográfica, eu desmontei e tirei fjS 

as, para fazer o jogo de tona". 
Com um pai professor de desenho (Arnaldo 
i , atualmente dono de f irma de implemen-

tos agrícolas) Renatn sempre teve facilidade para 
desenhar. Quando menina fez curso de ai ies na 
Escolinha do Bosque, e só parou porque se sentia 
dividida entre as varias tendencias artistierp.: Re-
nata tem um excelente ouvido para música, e 
alem de tocar clássicos, tamUam toca música po-
pular, compõe e Cciita. 

Fr,ra isso, prepara-se para quem sabe um 
curso superior de Oceanografia ("Eu adoro o 
mar"). E, num futuro mais imediato, para ferias 
na Argentinn e na casa de campo em Mato Grosso, 
agora Um julho. Só que dessa vez, junto com a fo-
to dq namorado, ela vai levar inevitavelmente, te-
las e pincéis. 

Ana Maria, onze anos, 
vai continuar pintando o sete. 

Ana Maria Albanez, uma bonita loirmha de 
onze anos, levou um susto enorme ontem, quando 
soube qil) entre mil concorrentes ela hr;via sido 
a primeira classificada no Concurso Ford de Ar-
te (categoria infantil). Seus quatro irmãos, feli-
císsimos, comemoraram a noticia com uma gran-
de algazarra. 

E a mãe, d. Marilda Albanez, com lágrimas 
emocionadas. Ana Maria faz a 5a. serie do Colé-
gio, Vãta et Pax, onde gosta ijspecir,ímente da ca-
deira de "artes". Tanto que se dedica a estudar 
violão, piano e balé. 

Aninha não esperava vencer o Concurso, mas 
mesmo assim já se considerava "gratif icada" com 
o simp.ks fato de ter participado da "brincadeira 
gostosa" que foi desenhar, ganhar bexigas, san-
duíches e coca-ccia. 

Seu tema: rjrsbescos criativos, em preto e 
branco, formando f iguras geométricas e assimé-
tricas. Ao contrario das demais crianças, Ana Ma-
ria desenhou calmamente e sem pressa de aca-
bar, o que pode ter contribuído para sua vitoria. 
Que foi bastante festejada pela família Albanez, 
na bonita casa da oJsé Leal, esquina da Indepen-
dencia. 

Ana agora diz que não pára mais db pintar 
e desenhar, quer ser, de verdade, uma artista 
p],ástica. 
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