
 
 

 
EVENTO: “CHILDREN COLORING THE WORLD” 

ETAPA – Vaduz, Liechtenstein 
 

 

 
 
 
SINOPSE DO EVENTO  
 
Local: Vaduzer Saal – Dr. Grass  Strasse 3, Vaduz, 9490, Liechtenstein  
Nome do Evento: Children Coloring The World – Etapa Vaduz Especial 300 anos 
de Liechtenstein 
Abertura da exposição: 15 de Junho de 2019 a partir das 10:00hs (horário local)  
Aberto ao público  
Curadoria: Luciana Severo e Denise da Cruz Campitelli 
Contatos dos organizadores: Luciana Severo  
Fones: +55 86 33039682 / +55 92 982436229  
AV DOM SEVERINO, 2767, SALA 01/03, HORTO, TERESINA-PI, Brasil 
https://www.facebook.com/atelielucianaseverokids  
https://www.facebook.com/AtelieDeArtesPlasticasLucianaSevero  
http://atelielucianasevero.com/  
 
 
 
 
 
 

http://atelielucianasevero.com/


 
 
RELEASE  
 
 
Na data de 15 de junho de 2019, os alunos do Atelier Luciana Severo Kids, 
monitorados pela Artista Plástica Luciana Severo, realizarão a exposição 
“Children Coloring The World – Especial 300 anos de Liechtenstein” Etapa 
Vaduz, Liechtenstein.  
 
Nossos artistas têm entre 05 a 14 anos e são provenientes de diversas cidades 
brasileiras. Ao tomarem conhecimento dos 300 anos de Liechtenstein resolveram 
aceitar o convite da Casa Brasil Liechtenstein e levar um pouquinho de arte a 
Vaduz e homenagear o principado através das suas artes.  
 
Serão exibidas 23 telas no tamanho de 40 x 60 que retratam paisagens da cidade 

de Vaduz. Participarão da etapa os seguintes artistas: ÁDRIA MENDES, ANA 

JÚLIA MIRANDA, ANA LAURA MULLER, ANA VITÓRIA FORTES, ARTHUR 

VALE, CATHARINA SIMEÃO, GAEL ALANO VIEIRA, ISABELA TRENTINI,  IVNA 

SANTOS, JÚLIA LUÍZA RIBEIRO, JOANA CAMPOS, LARISSA KANZLER, LUÍSA 

RUBIM, MARIA CATARINA PARENTE, MARIA EDUARDA MACHADO, MARIA 

LUÍSA ARAÚJO, MARCELLA MATTOS, MICHAEL FIRMINO, MIGUEL LIRA, 

NATHALIE BRAGA, PEDRO CAMPOS, RODRIGO RUIZ e VIRGÍNIA REGINA 

FORTES. As crianças têm se preparado incansavelmente para encantar Vaduz e o 

mundo por onde passarem com seus trabalhos os quais retratam as cores e 

alegrias sobre o olhar minucioso e atento de uma criança.  

Com uma extensa atividade artística eles já participaram de importantes Salões de 
arte contemporânea ao redor do mundo o mais importante deles foi no ano de 
2017 na cidade de Paris, na França, no qual foram aclamados pelo público, 
estimado em mais de 30.000 mil visitantes, que prestigiaram a mostra 
internacional. Com o sucesso da mostra, voltaram da cidade luz convidados para 
levar o projeto “Children Coloring The World” para mais de oito países, entre 
eles, EUA, Portugal, Suíça, Áustria, Inglaterra, Itália, Irlanda e Argentina.  
 
Em 2018 eles estiveram levando sua arte para Miami, na Florida, EUA, no mês de 
julho. Em consequência dessa exposição foram premiados em maio de 2019 como 
um dos mais importantes projetos culturais de brasileiros em Miami. Um importante 
prêmio para incentivar mais ainda nossas crianças sobre a importância da arte em 
suas vidas.   
 
Além de estimular e divulgar a arte, nosso projeto visa incentivar em nossas 
crianças a solidariedade e a importância de ajudar ao próximo, em todas as 
nossas exposições as obras vendidas são revertidas em ajuda financeira a 
instituições carente no Brasil que ajudam crianças que necessitam de auxilio 
financeiro. São crianças ajudando outras crianças atráves do amor às artes e 
fraternidade.  

Nessa etapa de Vaduz o projeto visa ajudar financeiramente a instituição  Espaço 
Crescer que funciona em um imóvel cedido pela arquidiocese de Teresina no 
Piaui, nordeste do Brasil e que recebe crianças para atividades escolares e 
fornecem alimentação. 

 



 
 
Vocês se recordam de como é enxergar o mundo pelos olhos de uma criança? 
Não muito, não é mesmo. Mas basta o público visitar a exposição dos nossos 
artistas para terem a oportunidade única de viajar no tempo, no lúdico e na 
sensação das emoções mais sublimes, mais ingênuas. É essa a arte que 
queremos e levamos ao redor do mundo, a arte da simplicidade, do amor ao 
próximo, da paz entre os povos, do lúdico e da imaginação.  
 
A arte é uma manifestação natural no universo infantil. Não existem regras ou 
modelos a serem seguidos. O que existe é única e simplesmente a vontade de 
expressar os sentimentos. É tudo o que vem de dentro para fora e encanta.  
 
A mostra que está sendo produzida para homenagear Vaduz, retrata os pontos  da 
cidade que mais encantou as crianças através de vídeos e fotos. Vaduz será vista 
pelos olhos dos nossos pequenos artistas que já estão ansiosos para ver as 
paisagens retratadas em suas obras pessoalmente quando estiverem em junho 
visitando a Liechtenstein. Através dessa exposição podemos mostrar que a arte 
contemporânea é acessível a todos e universal, e, independente de idade e 
formação.  
 
É a arte universal e lúdica, sendo implantada e semeada nos corações e mentes 
dos nossos futuros artistas. E através dos pinceis, cores, traços e tintas que eles 
darão novos rumos ao nosso mundo.  
 

EXPOSIÇÃO EM PARIS, FRANÇA, 2017 

       

       

 

 

 



 
 
EXPOSIÇÃO EM MIAMI, EUA, 2018 

 

         

         

 

EXPOSIÇÕES NO BRASIL 

            

 

 

 



 
 

              

 

MATERIAS RECENTES DIVULGADAS NA IMPRESSA SOBRE O PROJETO 

CHILDREN COLORING THE WORLD 

 

Matéria no Jornal Hora Um da rede globo nacional 

http://g1.globo.com/hora1/noticia/2017/04/sete-estudantes-do-pi-sao-convidadas-

expor-quadros-em-museu-na-franca.html 

 

PARIS FRANÇA – MUSEU DO LOUVRE 

https://www.youtube.com/watch?v=8hezecKswVY 

 

EXPOSIÇÃO MIAMI 

https://www.youtube.com/watch?v=_K2O_jDMKTg 

 

Matéria no Jornal Bom dia da Tv Assembleia, Teresina, PI  

https://www.youtube.com/watch?v=OaeC9KEQAEE 

 

Entrevista no Programa Pauta Cultural, Tv Assembleia de Teresina, PI 

https://www.youtube.com/watch?v=WbaY0dNFwH0 

 

Matéria no PI TV 2ª Edição, Rede Clube afiliada Rede Globo, Teresina, PI 

http://g1.globo.com/pi/piaui/pitv-2edicao/videos/t/edicoes/v/pinturas-de-criancas-

piauienses-serao-expostas-no-museu-do-louvre-em-paris/5785918/ 

 

Entrevista no programa Estudio Sat do Amazon Sat – Manaus-AM 

https://www.youtube.com/watch?v=qDQ40B3MBL0&feature=share 

 

 

http://g1.globo.com/hora1/noticia/2017/04/sete-estudantes-do-pi-sao-convidadas-expor-quadros-em-museu-na-franca.html
http://g1.globo.com/hora1/noticia/2017/04/sete-estudantes-do-pi-sao-convidadas-expor-quadros-em-museu-na-franca.html
https://www.youtube.com/watch?v=8hezecKswVY
https://www.youtube.com/watch?v=_K2O_jDMKTg
https://www.youtube.com/watch?v=OaeC9KEQAEE
https://www.youtube.com/watch?v=WbaY0dNFwH0
http://g1.globo.com/pi/piaui/pitv-2edicao/videos/t/edicoes/v/pinturas-de-criancas-piauienses-serao-expostas-no-museu-do-louvre-em-paris/5785918/
http://g1.globo.com/pi/piaui/pitv-2edicao/videos/t/edicoes/v/pinturas-de-criancas-piauienses-serao-expostas-no-museu-do-louvre-em-paris/5785918/
https://www.youtube.com/watch?v=qDQ40B3MBL0&feature=share


 
 
 

Entrevista ao Jornal Boa Tarde Manaus na Tv Amazonia – Afiliada Rede 

Globo de Manaus-AM 

http://g1.globo.com/am/amazonas/bom-dia-amazonia/videos/v/criancas-de-

manaus-vao-expor-quadro-no-museu-do-louvre-em-paris/5809396/ 

 

Entrevista no Jornal Band Cidade de Manaus-AM 

https://www.youtube.com/watch?v=qdtAAjZGGow 

 

Entrevista no Programa Meio Dia em Revista na TV Cultura de Manaus-AM 

https://www.youtube.com/watch?v=CPhDVozbfd0 

 

http://g1.globo.com/am/amazonas/bom-dia-amazonia/videos/v/criancas-de-manaus-vao-expor-quadro-no-museu-do-louvre-em-paris/5809396/
http://g1.globo.com/am/amazonas/bom-dia-amazonia/videos/v/criancas-de-manaus-vao-expor-quadro-no-museu-do-louvre-em-paris/5809396/
https://www.youtube.com/watch?v=qdtAAjZGGow
https://www.youtube.com/watch?v=CPhDVozbfd0

