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Na semana de comemoração ao aniversário do jornal A Gazeta e de
realização da 17ª edição do Prêmio Gazeta de Comunicação, a
artista plástica Fátima Correa empresta o colorido de suas peças e
traz novidades ecológicas para uma exposição especial na Galeria

Gazeta de Artes. Para completar, Fátima também ministrará workshop de
pintura, entre os dias 29 e 31 de maio.

Atualmente morando em Minas Gerais, a pintora comemora a
oportunidade de participar do clima de festa e, ao mesmo tempo, de rever
amigos e alunos e retornar à casa onde projetou sua arte. Fátima Correa lembra
com saudades do tempo em que ministrou aulas de pintura dentro do programa
Revista da Manhã, da TV Record.

Os fãs das famosas araras de Fátima Correa podem comemorar. Elas estão
na individual, mas a artista avisa que traz novas propostas dentro dessa
temática. Outra novidade, esta anunciada com entusiasmo, são os trabalhos
realizados com suportes criados em conjunto com o marido, Hélio Imata. Com
tamanhos e formatos variados, eles substituem as telas tradicionais e oferecem
inúmeras possibilidades para uso em decoração, explica a pintora. Além do
retangular ou quadrado, mais comuns para pintura, podem ser feitos em forma
de peixes, folhas, telhas, vasos e o que for possível criar, garante.

O formato e a versatilidade, no entanto, nem são o mais importante na
opinião de Fátima. A grande questão, segundo ela, está no fato de serem peças
ecologicamente corretas. Faz parte de uma preocupação que vem de alguns
anos, a de mostrar a importância da preservação ambiental não só nas pinturas,
mas no material usado para recebê-las. “Para mim, não adiantava só pintar

temas ecológicos. Então eu queria mostrar que não estava só no discurso. É
arte e atitude. Não adianta ser só arte, tem que ter atitude, tem que fazer alguma
coisa”, frisa.

A artista lembra, por exemplo, que as telas tradicionais são feitas com
madeira como a Marupá, que está em extinção na Amazônia. Os novos
suportes são feitos com uma técnica milenar que possibilita o reaproveitamento
de papel. O responsável pelo aperfeiçoamento da técnica foi Hélio Imata,
baseado no que viu quando esteve no Japão, explica Fátima. De acordo com a
pintora, o novo suporte pode receber tanto tinta a óleo como acrílica, pode ser
perfurado e apresenta outras vantagens como facilidade de restauração e
resistência ao mofo.

Sintonizada com o clima de Copa do Mundo que a Capital vive, ela
acredita que a proposta das telas ecológicas tem tudo a ver com o evento. O
grande chamariz para sua realização na região é justamente a natureza e o tema
sustentabilidade certamente estará em alta. É uma preocupação que hoje é
grande fora do país. “O pessoal está procurando muito material alternativo,
está com essa visão de sustentabilidade. Tem tudo a ver”, analisa.

A exposição revela que, apesar de estar em Minas Gerais, os animais e as
belezas naturais de Mato Grosso continuam a inspirar Fátima. Ela conta que,
em vez de se impregnar com a cultura e as paisagens mineiras, acabou mesmo
foi levando o Pantanal para lá. Até os alunos de seus cursos de pintura se
entusiasmaram e se dedicam a retratar cenas que são comuns para os mato-
grossenses. Portanto, nas 4 pinturas a óleo e em mais de 20 peças pintadas em
telas ecológicas, além de uma variedade de peças de decoração, como bandejas
e centros de mesa, o colorido, a luminosidade e o clima daqui predominam.

Workshop - A exposição, intitulada Arte e Atitude, contará ainda com
um workshop de pintura conduzido por Fátima. As aulas
tratarão de técnicas como harmonia e mistura de cores,
truques de pinceladas e segredos da sombra natural. São
instrumentos que ajudam a aprimorar o lado criativo dos
alunos. A pintora também traz uma série de
possibilidades para trabalhar com os suportes
ecológicos. A entusiasmada professora diz estar contente
com a procura pelo workshop. Tanto que, além das
turmas da manhã (das 8h às 11h30) e da tarde (das 14h
as 17h30), já analisa a possibilidade de abrir para uma
terceira à noite.

Trajetória - Fátima Correa trabalha na área há 19
anos. Desenvolveu obras para hotéis, clínicas e
restaurantes de Mato Grosso em estilos variados e
personalizados para profissionais da decoração de
interiores, peças exclusivas em diversos materiais e
técnicas artísticas. Gosta de pintar aves, cavalos,
paisagens, do acadêmico ao contemporâneo.

Nasceu em São Paulo e foi para Araguari (MG) com
os pais. Morou em Cuiabá por mais de 15 anos, de onde
diz não ter se desligado nunca, tanto sentimental como
profissionalmente. Tanto que continua produzindo para
clientes do Estado, assim como para os muitos fãs de seu
trabalho em várias outras partes do país e até do exterior.

SERVIÇO - A exposição Arte e Atitude pode ser vista de hoje até
o dia 31 de maio na Galeria Gazeta de Artes, na rua Tereza Lobo,
30, no Consil. Informações e inscrições para o curso pelo telefone
(65) 93182525 (com Marcelly)
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