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O AMOR PELA ARTE
TRANSFORMADO
EM ATELIÊ SOCIAL
ERIC MACEDO | eric.macedo@odia.com.br

O

artista meritiense Marcondes Rocco, o Mrocco, já conhecido por nossa
página e leitores por produzir pinturas sobre tela em homenagem a
vários artistas do país e do mundo, inaugurou, no último sábado, seu ateliê social Iolanda Portela — nome de sua falecida avó. Ele
definiu o local como uma “fábrica de sonhos”.
O espaço é voltado para a comunidade e
apresenta as inúmeras possibilidades que
a arte pode oferecer e como é possível contribuir para a população. Neste início, se-

Espaço criado por
meritiense vai ter
cursos de Desenho
Artístico, Pintura de
tela e Pré-Enem
rão oferecidas aulas e palestras (com temas
atuais) nos turnos da tarde e noite.
De acordo com o artista, o ateliê, localizado no Morro do Conceito, em Vilar dos Teles,
São João de Meriti, ofertará atendimento
Psicopedagógico e cursos de Desenho Artístico, Pintura de tela, Cursos Pré-Militar, Pré
Enem, Alfabetização e Letramento, Mediador escolar, entre outros.
Para Marcondes, desde a criação do espaço até sua inauguração, o objetivo é permitir que indivíduos — crianças, jovens e
adultos — estejam mais aptos para a vida e
para a construção de uma nova realidade. O
artista pretende desenvolver a criatividade e
criar um vínculo da comunidade com as artes plásticas, fazendo que todos reconheçam
suas capacidades artísticas.
“Neste período de pandemia, tenho pensado muito em como estamos nos salvando
do tédio, da solidão, da tristeza e do isolamento. E, como artista que sou, a questão da
arte se faz presente o tempo todo em minha
vida. Por isso, estou inaugurando o espaço
comunitário e social aonde eu consiga reunir
os amigos para uma troca de conhecimento
com o objetivo de transformar a realidade
abstrata em figurativa, colocando os pés no
chão para tentar sobreviver neste Brasil desumano”, explica Mrocco.
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Estou inaugurando o espaço
comunitário e social aonde eu
consiga reunir os amigos para
uma troca de conhecimento”
MARCONDES ROCCO, Mrocco

O Ateliê Mrocco foi inaugurado no último
fim de semana, às 9h30. O endereço do local
é Rua Guiana, lote 09, quadra 18, localizado
no Morro do Conceito, em Vilar dos Teles,
São João de Meriti, Baixada Fluminense.

O próprio artista
plástico colocou a mão
na massa e pintou a
fachada do ateliê

