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Livro traz universo artístico para crianças
De maneira didática, os pequenos são levados a conhecer as principais escolas e
técnicas artísticas
Arte Para Crianças (Publifolha,
nov.2010) apresenta, de maneira
divertida, os diferentes estilos
artísticos de cada período da
história da arte, a trajetória e a
vida de grandes artistas e o modo
como algumas obras foram
concebidas.
Com belíssimas imagens, o título
traz desde as primeiras imagens
nas
paredes
de
cavernas,
passando pela arte aborígine, até chegar à arte pop. Traz também detalhes sobre a
vida e a obra dos maiores artistas de todos os tempos, de Michelangelo a Andy
Warhol, e conta a trajetória das principais escolas e movimentos, retratando de
maneira profunda o processo de criação das obras analisadas.
As crianças poderão, por exemplo, saber mais sobre o Renascimento, estilo artístico
baseado nas ideias clássicas dos gregos e romanos, conhecer a história de Joan Miró,
artista espanhol que usava a memória para pintar seus quadros, e admirar obras como
a Mona Lisa, que até hoje encanta gerações de adultos e crianças.
O título é um verdadeiro passeio pela arte mundial e ensina aos pequenos algumas
técnicas de pintura e escultura utilizadas ao longo da história.
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O livro Arte Para Crianças pode ser encontrado nas principais livrarias do país.
Também pode ser adquirido pelo televendas 0800140090 ou pelo site
www.publifolha.com.br.

TÍTULOS RELACIONADOS
Clique nas capas para obter mais detalhes.

PUBLIFOLHA
Criada em 1995, a Publifolha é hoje uma das principais editoras do Brasil. Líder no
mercado de guias turísticos, tem forte atuação também nas áreas de culinária e de
obras de referência. Dedica-se ainda à publicação de livros de jornalismo, tanto
reportagens quanto obras que ajudam na formação profissional. Em seu catálogo
diversificado, os títulos estão distribuídos em 16 áreas, que incluem desenvolvimento
profissional, saúde, artes, ciências humanas, literatura e livros infantis, entre outras.
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