Experimente
Esta obra de Ido Finotti, pertencente a uma série de pinturas à óleo que o artista
realizou durante os anos 1960 com o tema das “Queimadas”, remete ao fenômeno
recorrente no Cerrado Brasileiro, principalmente quando o clima está mais seco.
Pintada em 1969, ela nos traz o paradoxo da paisagem sublime, ricamente retratada no
lado esquerdo da tela através do tronco retorcido da árvore com sua copa pouco frondosa; tal árvore está assentada sobre uma curva de rio verdejante. Mas, se atravessarmos esse rio, nos deparamos com o reﬂexo de que algo não vai bem: o espelho d’água
nos revela tons de laranja e amarelo que denunciam o fogo que ocorre no segundo
plano da pintura. Apesar da queimada no outro lado do rio, a natureza parece ainda
resistir: uma margem rochosa precisa e detalhada nos assegura que há vida do outro
lado. A vegetação à direita, sob uma névoa, anuncia o perigo iminente. A natureza em
chamas expõe suaves traços marrons nos mostrando a ausência do verde nas árvores
queimadas. E aí está o paradoxo: a latência do fogo que logo vemos no centro da composição, “apaziguada” na ﬂuidez do rio que segue, percorrendo um caminho turvo,
esfumaçado, mas esperançoso de que algo triunfará.

Em diálogo

Ido Finotti
Olhando para a obra
online

Sem título, 1969
Óleo sobre tela
54 x 99 cm

Que tal experimentar com seus estudantes uma sincera
contemplação da Natureza? Leve-os a algum lugar da
escola onde possam ter contato com árvores, ﬂores,
jardim, grama e peça a eles que sintam, respirem
profundamente e olhem para o céu e ao seu redor.
Pergunte o que lhes chama atenção e o que é
sensível ao coração?
A partir daí, proponha com papel e tinta uma pintura ao
ar livre, pedindo-lhes que se atentem ao que os olhos
recortam na paisagem, que observem as linhas, as
formas, as composições, a paleta de cores.... Deixe que
vibrem com um estar presente de forma artística e
sensível ali, naquela natureza.

Finotti dialogou com os artistas impressionistas ao recorrer à
pintura “En Plein Air”, feita ao ar livre, onde a observação da
natureza em suas diversas nuances era muito importante e, por
vezes, capturada através de lentes fotográﬁcas para melhor
observação posterior, já de volta ao ateliê.
No acervo do MUnA, há mais paisagens do artista, inclusive da
série “As Queimadas” dos anos 1960 (ver+).
Maciej Babinski, outro artista presente no acervo, também dedicou
parte de sua obra à observação da paisagem, como as aquarelas
feitas no entorno de Uberlândia (ver+).
O grande pintor brasileiro Alfredo Volpi, também presente no
museu, além de praticar a pintura a plein air nos anos 1940,
período em que participou do Grupo Santa Helena, iniciou sua
carreira pintando murais residenciais em afresco (ver+).

O projeto "MUnA Online: do museu para o mundo" busca
divulgar o acervo artístico do museu na internet, ampliando
o acesso ao patrimônio cultural deste museu regional. O
projeto possui três ações: a publicação do acervo online por
meio da plataforma Tainacan; uma série de mini-documentários dedicados a artistas de destaque do acervo; e uma
coleção de material educativo no formato digital, voltado
ao/a professor/a do ensino básico, que traz olhares sobre
obras do acervo. Todos eles foram viabilizados por meio do
Edital PMIC 2020 da Prefeitura de Uberlândia e estão
disponíveis no site www.acervomuna.com.br
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Ficha Técnica

O Museu Universitário de Arte é um órgão complementar do
Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia, sob
a coordenação do Curso de Artes Visuais. Fundado em 1998,
sua sede localiza-se no bairro do Fundinho, onde compõe um
importante corredor cultural da cidade. O museu abriga
galerias expositivas, reserva técnica, sala de restauro, oﬁcina
e auditório. Nesses mais de 20 anos de atuação, tem desenvolvido atividades de ensino, pesquisa e extensão, com foco
na preservação, no fomento e na formação em artes visuais.
Seu acervo vem sendo ampliado por meio de doações e
aquisições, e conta com 700 obras de importantes artistas,
como: Alfredo Volpi, Amílcar de Castro, Cildo Meireles, Di
Cavalcanti, Fayga Ostrower, Ido Finotti, Julio Plaza, Maciej
Babinsky, Nelson Leirner, Renina Katz e Shirley Paes Leme.

Durante 18 anos, Ido coordenou um grupo de pintores nesta cidade.
No ﬁnal dos anos 1940 a demanda por pinturas parietais caíra e, em
1947, Ido resolveu abrir uma confeitaria junto com seu cunhado, a
Confeitaria “Na Hora”, espaço de café e lanches, que acabou sendo
considerada a primeira galeria de arte da cidade, já que ali Finotti expunha
suas obras nas paredes e de outros artistas locais, como as de Valinho Jr.
Este período marcou a passagem deﬁnitiva de sua produção à pintura de
cavalete, quando passou a se dedicar à pintura à óleo, de cunho mais
naturalista e de observação da paisagem, principalmente do campo, lugar
que gostava de visitar e contemplar, sendo a série do Cerrado uma de suas
obras mais singulares.
Ido Finotti certamente deixou à cidade de Uberlândia um legado artístico
muito importante por meio de suas obras, suas amizades e seus familiares
e, principalmente, por meio do seu olhar sensível à paisagem que nos
circunda. Em 18 de dezembro de 1991, Uberlândia o homenageou com a
inaugu-ração da Galeria Municipal de Arte Ido Finotti, no Centro
Administrativo da cidade, um novo espaço para expor obras de arte.
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Sobre o artista

Um inspirado artista, um poeta dos pincéis, que sensivelmente
soube manipulá-los com habilidade, no domínio das cores, luzes
e sombras, legando aos dias atuais uma obra composta de telas de
sincera e singela beleza. Luis Sérgio Gonçalves

Nascido em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, em 20 de
outubro de 1899, Ido é o segundo de 13 ﬁlhos de uma família simples
de imigrantes italianos. Família esta que acolheu o talento do ﬁlho já
em sua adolescência, quando aos 12 anos se tornou aprendiz de
pinturas parietais junto ao empreiteiro de obras italiano Giacomo
Stefano.
Sem ter frequentado o ensino formal de artes, Finotti se dedicou à
pintura parietal e à pintura a óleo, produzindo seus próprios suportes,
tendo realizado mais de 500 obras. Sua produção teve início em
1918, quando mudou-se para Uberaba, onde auxiliou na pintura do
“Paço Municipal” da cidade, período em que também se dedicou à
realização de painéis e pinturas ornamentais. No ano seguinte, casouse com Adelina Cicci, com a qual teve 5 ﬁlhos. Em 1920, ajudou na
decoração das paredes do antigo Hotel Esplanada, em São Paulo, e,
em 1924, é convidado a pintar o edifício da Companhia Força e Luz
de Ubera-binha (atualmente Oﬁcina Cultural) em Uberlândia,
instalando-se na cidade até sua morte, em 12 de fevereiro de 1980.
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