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Com paci&ncia e talento, Zaria e mestre na arte do
hiper-reatismo e cria cenas bucoticas



-{-,"-.*"" impressionam pela t6cnica apurada. A primeira
impressdo 6 de que sejam fotografias, mas, de fato,
s6o desenhos feitos com pastel seco (uma esp6cie
de aglutinado com pigmento, semelhante a um giz
colorido), o que aumenta a surpresa. Depois de que
o espectador descobre que ndo sdo pinturas, imagina
que os trabalhos tenham sido executados com pistola
de ar comprimido (tambem chamada de airbrush),
ou com a utilizagdo de pinceis. No entanto, suas
obras s6o feitas d mdo, o que leva algumas pessoas
a chamd-las de pintura a dedo, embora seus tragos
n6o sejam feitos com tinta. Os trabalhos de Zaria
podem ser enquadrados em uma tradiqdo da afte
usualmente chamada de hiper-realismo. lniciada por
volta do final dos anos 1960, nos EUA, essa tendBncia
artlstica costuma usar a fotografia como ponto de
partida (ou modelo) para pinturas ou desenhos.
Ao longo da Historia, t6cnica e ade jd se confundiram.
Esse fotorrealismo 6 um procedimento ainda presente
na arte nos dias de hoje, em diversas partes do mundo,
incluindo o Brasil.

Parece fotografia, mas na
verdade sao desenhos feitos
de pastel seco e a mdo. A arte
da americana Zaria Forman
impressiona e causa surpresa.
Chamada de hiper-realismo
essa r-a uma tendOncia artlstica
que costuma usar a fotografia
como modeloiPTRAgAO por Andr6 Sheik
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Com a sua arte Zaria quer chamar a atenqSo para a questdo das mudanqas
climdticas e para o problema do aquecimento global



O trabalho feito com pasfe/ seco d frdgil, por r'sso e/a aplica verniz
entre camadas ao desenhar, na intenqdo de fixar o material



."-
Zaria afirma que, com seus desenhos, pretende
chamar a atengdo para a questdo das mudanqas
clim6ticas e para o problema do aquecimento global.
Em 2012, Zaria recorreu a um site de financiamento
coletivo para financiar uma expedigdo d GroenlAndia,
onde fez mais de dez mil fotos (algumas serviram
de modelo para seus desenhos), e registrou fiordes,
montanhas geladas, cachoeiras glaciais e enormes
blocos de gelo que se t6m soltado devido ds alterag6es
no clima. A natureza, sobretudo o mar, 6 fonte de
inspiragio constante e temdtica frequente em seus
desenhos.
Nascida em 1982, no estado de Massachusetts,
no nordeste dos EUA, Zaria foi criada proxima
d Nova lorque. Em entrevista, declarou que, embora
tenha feito a maior parte dos seus estudos em afte
na faculdade Skidmore, nasceu com ela, o desejo
de criar, e sua educagSo incentivou sua paixdo
pela arte ao longo do tempo. "Minha inspiragdo para
o desenho comegou cedo na minha vida. Quando
eu era crianga, minha familia viajava por todo
o mundo, para paisagens remotas, que foram objeto
da fotografia artistica de minha mde. Eu desenvolvi
um aprego pela beleza, pela imensiddo e pelas
constantes mudangas tanto do c6u quanto do mar."
Zaria jA declarou que ndo planejou tornar-se adista
em tempo integral. Fazer arte era simplesmente
uma atividade de que gostava, mas que nunca havia
cogitado torn6-la sua profissdo, at6 que a convidaram
para a sua primeira exposi96o, depois de formada na
faculdade. Uma exibig6o levou a outra, e ela escolheu
subir na onda, o que a deixou feliz. Seus trabalhos,
feitos com o pastel seco, s6o frdgeis. Ela aplica verniz
entre camadas ao desenhar, na intengdo de fixar
o material e garantir-lhe a perenidade. A questSo
6 saber por quanto tempo seus desenhos perdurarAo,
assim como as geleiras da Groenldndia.
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