E-1

Domingo 25
maio de 2014

Fernando Coimbra fala de O Lobo Atrás da Porta

O diretor que esteve em Santos, na última terça-feira, para a
pré-estreia de seu longa conta em entrevista sobre sua expectativa
em relação ao lançamento na próxima quinta. Confira na pág. E-4
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A vida nada fácil de um restaurador
O trabalho de recuperação e conservação do patrimônio artístico e cultural ainda é pouco debatido e não está regulamentado
CARLOTA CAFIERO
DA REDAÇÃO

Curiosidades

Quem não se lembra do caso
de uma idosa espanhola, Cecilia Giménez, que na melhor
das intenções decidiu restaurar uma pintura do século 18,
em uma igreja em Saragoça,
mas acabou distorcendo a
obra original?
A história correu o mundo e
virou hit na internet, levantando discussões acerca de um
trabalho pouco debatido, mas
muito importante que é o do
restaurador de obras de arte.
Aqui no Brasil, também há
casos assim e quem os conhece é a restauradora Márcia
Rizzo, doutoranda em Química Analítica no Instituto
de Química da Universidade
de São Paulo (IQ – USP),
com pesquisa na área de ciências ligada à conservação e
restauração do patrimônio
artístico e cultural.
Há 35 anos na área, com
ateliê em São Paulo, ela é um
dos nomes comumente lembrados por colecionadores,
museus e igrejas quando há
a necessidade de recuperar
obras históricas, prejudicadas pela ação do homem ou
do tempo.
Por também ser perita judicial, Márcia ainda é chamada
para identificar obras com suspeita de falsificação. “Certa
vez, fui chamada a Minas Gerais para ver o caso de três
imagens que um pároco deu
para um relojoeiro restaurar.
Eram imagens sacras maravilhosas e o relojoeiro acabou
com elas, repintando-as e colocando resina. Então, não é só
na Espanha que esse tipo de
coisa acontece”, conta.
Recentemente, ela vem trabalhando na recuperação de
uma pintura sobre tela intitulada Anunciação, do pintor
sueco FredericWestin, que data do século 18 e pertence à
Igreja Nossa Senhora do Patrocínio de Caldas, em Minas.
Com dimensões de 2,60 x
3,20m, a tela apresenta algumas repinturas, desprendimento da camada pictórica e
danos causados por cupins no
chassi e na pintura. “Mas, até
que pela idade da obra, está
bem conservada”, avalia Márcia, que deverá trabalhar por
cerca de quatro meses no restauro da tela.
O orçamento para esse tipo
de serviço, ela explica, é feito
com base no custo do material, transporte e mão de obra.
Sua equipe é formada por exalunosdo primeiro curso superior de restauro do Brasil, fundado por ela em 2008 – na
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC–São
Paulo) – e de um extinto curso
livre na Capital, além de antigos parceiros.
Entre os restauros mais trabalhosos consta a recuperação de toda a pintura mural
da paróquia Imaculada Conceição, na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, em São Paulo. “Foi um trabalho de quatro
anos, de 2004 a 2008. As pinturas são dos irmãos italianos
Pietro e Ulderico Gentili. Outra obra que recuperei in loco
foi a capela do Santíssimo, no
Mosteiro São Bento”, orgulhase. Fotos destes e outros exemplos podem ser vistos no site
www.mrizzo.com.br.
SEM REGULAMENTAÇÃO

Formada em Artes Plásticas
pelaFundação ArmandoÁlvares Penteado (Faap), com especialização em História da

A restauradora Márcia Rizzo
comenta algumas especificidades do seu trabalho:
>>O restaurador de arte precisa

gostar da parte científica do
trabalho, pois tem de saber de
que material é composta a obra e
que produtos podem ser
utilizados.

>>O problema mais comum em

obras de arte antigas é a sujeira
que adere à superfície, o
amarelecimento dos vernizes
(oxidam em contato com o ar).
Pinturas de igreja costumam
apresentar problemas por terem
recebido fumaça das velas.

>>Em São Paulo, muitas obras
vêm com danos causados por
cupim e fungos. No litoral, os
problemas são causados pela
salinidade da maresia.

>>O material utilizado na

restauração é específico de
restauro, para ser reconhecível
no futuro. Não se utiliza o mesmo
material que o artista usou em
sua época, pois o restauro não
pode ser confundido com o
original.

>>O material utilizado no

restauro deve ser reversível, para
que um restaurador, no futuro,
possa retirar o material referente
a um restauro do passado.

>>O descuido mais comum com

obras de arte é colocar o dedo e
limpar com procedimentos e
materiais inadequados.

DANIELA Y. CANEGUSUCO/DIVULGAÇÃO

Márcia Rizzo trabalha
no restauro do quadro
Anunciação, do pintor
sueco Frederic Westin

Arte pela mesma universidade, Márcia começou a trabalhar com restauro aos 17 anos,
no ateliê de um restaurador
italiano. “Eu me apaixonei pela área, pois, ao mesmo tempo
em que estudava artes, também gostava da área de exatas. Achei fantástico quando
percebi que poderia juntar as
duas coisas, me especializando em Química e Física e aplicando-as na restauração”, diz.
Ela também ressalta a interdisciplinaridade que caracteriza a profissão. “Estou, ao mesmo tempo, lidando com várias áreas do conhecimento,
como Física, Química, Biologia, História da Arte, Estética,
Filosofia e Geografia”.
Apesar de tanto esforço e
estudo, Márcia revela que sua
profissão ainda não é regulamentada no Brasil. “Mas está
em vias de ser”, e lembra que,
quando começou, não existiam cursos de restauro, e haviam poucos restauradores.
“Era muito difícil estudar
no Brasil. Tínhamos que fazer
cursos no exterior ou conseguir informações com colegas
que tinham estudado fora.
Não é como hoje que está
mais fácil viajar e baixar coisas pela internet”, compara.
Além da PUC, há cursos de
restauro nas universidades federais de Minas Gerais, Rio
de Janeiro e Pelotas.

