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É mais do que sabido que a pintura,
assim como outras vertentes da arte, é
considerada um trabalho terapêutico e
envolvente. Muitas pessoas desenvol-
vem uma vontade imensa de pintar e
quando surge a oportunidade não per-
dem tempo. Assim aconteceu com Brí-
gida Maria Machado Falco, 55, que de
aprendiz passou a professora de pintura.

Em 1972, Brígida, que também le-
cionou português, começou a pintar em
tecidos e em cartazes de datas comemo-
rativas para decorar a escola em que
trabalhava. Motivada pelo desejo de
aprimorar suas habilidades artísticas, já
que produzia artesanalmente bonecas
e chinelos de tecidos, ela resolveu en-
trar numa aula de pintura a óleo, em
1874. Como todo iniciante, começou
fazendo releituras de paisagens. “A
primeira tela que pintei foi ‘Curtume’,
de Gerson Frias”, comenta a artista,
que, na época, chegou a fazer um curso
de seis meses e, depois, parou de pin-
tar por quinze anos, por não ter tempo
para conciliar a docência com a pintura.

Há oito anos, Brígida Falco voltou
a manipular as tintas a óleo, com muitas
saudades de conviver com as cores lí-
quidas e com os pincéis, e também com
um grande desejo de preencher o vazio
que aposentadoria lhe proporcionou.

Artistas arconses vêem a pintura
como uma sublimação da rotina

A professora
de pintura

Brígida Maria
Machado Falco

em seu ateliê,
na Avenida
Magalhães

Pinto

Umas das telas de Brígida
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Em 2004, ela abriu um ateliê, na Ave-
nida Magalhães Pinto, não só para ter
um lugar exclusivo para criar, como
também para ministrar aulas de pintura.

A artista, que tem cerca de 30 telas,
trabalha de acordo com as encomendas
que recebe, mas o que predomina em
suas obras é natureza morta (flores e
paisagens) apesar de ter pintado “abs-

tratos”. Suas cores preferidas são
o verde e o azul e sua grande di-
ficuldade é vender as telas, já
que se apega muito a cada uma
delas.

Brígida repassa seus conhe-
cimentos de pintura para dez
aprendizes. Segundo ela, a mai-

oria dos alunos que a procuram são
pessoas maduras que sempre tiveram o
desejo de pintar e que vêem “as tintas”
como um relaxamento. “Os alunos vêm
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Desde a infância, Wanderson Leal Magalhães, 35, se interessa pelas

artes visuais. Ele lembra que ao chegar à casa de alguém, a primeira
coisa que lhe chamava atenção na decoração eram os quadros. “Eu
ficava olhando e observando. Sempre tive vontade de aprender”. Quando
fez 27 anos entrou para a aula de pintura, mas pensou em desistir por
ficar decepcionado com suas primeiras telas e por achar que não tinha
dom. “Os dois primeiros quadros que pintei me deixaram confuso e
desanimado, bem ao contrário dos desenhos que eu fazia, que me agra-
davam bastante”, comenta.

Wanderson desenha desde os três anos de idade e foi isso que o levou
a se interessar pelas tintas e telas. “Queria pintar em tela, porque o
desenho não tem o mesmo aspecto realista de um quadro”.

 O jovem pintor deixou o pessimismo de lado após ter sido classifica-
do, em 1999, em um concurso nacional para pintores que enfrentavam
algum problema psíquico. Na época, ele estava com depressão e, por
recomendação médica, resolveu concorrer com outros 50 candidatos.
Wanderson pintou, especificamente para o
concurso, a obra denominada “Aurora dos
Beija-flores”, que, além de ser exposta
em São Paulo, Recife e nos principais
museus de Paris, foi publicada no livro
“Arte dos Pincéis”, editado pela organi-
zação do evento.

para descansar, para se desligarem do
cotidiano, afinal a pintura é uma tera-
pia. As cores proporcionam uma leve-
za. Para mim, pintar é tudo; esqueço de
todos os meus problemas”, observa.

É assim também para a dona de
casa Rosa de Oliveira Peniche, 57, que
freqüenta as aulas de Brígida há dois
meses e acredita que pintar a liberta do
estresse do dia-a-dia. Já a aluna Lauce-
lly Bárbara Avelar, de 11 anos, diz que
a pintura a distrai e a deixa mais leve.
Ela conta que, em um ano de aprendi-
zado, pintou 13 telas de paisagens e
animais.

No ano passado, Brígida Falco re-
alizou uma exposição dos trabalhos dos
alunos na Casa de Cultura de Arcos e
pretende fazer outra em 2006.

As aulas acontecem na segunda,
terça e quarta. Cada aprendiz tem duas
aulas por semana, sendo duas horas
diárias. O preço do curso é R$ 25.

Para Rosa Peniche, de 57 anos, pintar é um relaxamento

A garota de apenas 11 anos, Laucelly
Avelar, tem 13 telas em seu currículo

A tela “Aurora dos Beija-flores”, de
autoria do pintor Wanderson Leal

O auto-retrato de
Wanderson


