
Com cerca de duzentos eventos no currículo,

executivo da McCann assume posição de

destaque no marketing cultural brasileiro

ob a tutela firme do

dinamarquês Jens Ole-

sen, o povo brasileiro

experimentou desde o nasci-

mento aos primeiros passos do

marketing cultural em terras

tupiniquins. Nenhuma outra

pessoa no país de Cabral fez

mais pela divulgação das artes

do que esse digno represen-

tante dos reinos vikings. Nos

últimos 17 anos, quase 200

grandes eventos culturais

tiveram a coordenação do

presidente e diretor regional

para a América Latina e Caribe

do grupo McCann Worldwide.

Entre eles, importantes expo-

sições de pinturas e escul-

turas, dos mais renomados

artistas do planeta, concertos

e apresentações de dança.

Pelo rigor na realização do tra-

balho em prol das artes, Jens

Olesen conquistou também a

simpatia de empresários e

banqueiros, os mesmos que o

ajudam a custear eventos

orçados em centenas de mi-

lhares de dólares.

marketing j u l ho 2 0 0 5

POR
WANDERSON

FLÁVIO CUNHA

Text Box
Com cerca de duzentos eventos no currículo,executivo da McCann assume posição dedestaque no marketing cultural brasileiro





 

cio.

a

pesar do livre trânsito no
meio empresarial, o me-
cenas não se cansa de

dizer que o dinheiro é apenas
um detalhe de sua tarefa. "Pro-
curo me preocupar com a quali-
dade do meu trabalho, levando
ao público algo que realmente o
encante", afirma. Encantamento
constatado nas rostos de pessoas
que viram de "Facetas Dinamar-
quesas", no Museu de Arte de
São Paulo (Masp) em 1987, até
as recentes apresentações do
"Balé Real da Dinamarca", em
seis cidades brasileiras, de 30 de

junho a 9 de julho.
No começo dos anos 90, quan-
do ainda não existia a tradição
no Brasil em exibições de obras
de artistas internacionais, Jens
Olesen teve de agir tal como
um bárbaro ou um bandeirante,
desbravando terreno incerto.
Foi pioneiro, ao lado de Fábio
Magalhães, em ações definitivas
para equipar museus com segu-
rança apropriada, iluminação e
controle de umidade e tempera-
tura, tornando esses espaços
comparáveis aos dos grandes
centros culturais no mundo.

A maior parte das exposições
comandadas por Jens Olesen,
cerca de 85% do total, teve en-
dereço brasileiro, especialmente
na cidade de São Paulo. Algu-
mas delas, pelo seu ineditismo,
tornaram-se marcos na história
do marketing cultural. Foi o caso
da exibição das obras de Alber-
to Eckhout, entre 2002 e 2003.
"Trabalhamos dez anos para tra-
zer ao Brasil essa exposição,
considerada uma das mais im-
portantes das últimas três déca-
das", revelou. Durante sua pri-
meira Bienal, em 1996, na con-
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dição de diretor internacional,
conseguiu reunir 5 mil obras de
aproximadamente 400 artistas
de 80 países. O mais espantoso
para a época pode ter sido o fato
de Olesen realizar uma façanha
de deixar qualquer bárbaro de

boca aberta: deslocar, do Museu
Nacional da Noruega, "O grito",
obra modernista de Edvard
Munch. Somente quatro vezes

essa tela saiu de lá.

Origens
Mas o dinamarquês também se
empenhou em divulgar as pro-
duções artísticas brasileiras
mundo afora. Amante incontes-

tável do Carnaval brasileiro,
Jens Olesen coordenou exposi-
ções também em outros países

da América Latina e da Europa.
O gosto pelas artes surgiu quan-
do o atual responsável por 98
empresas de comunicação em
34 países ainda era garoto. Aos
5 anos, juntamente com seus

dois irmãos, já era levado pelo
pai para visitas freqüentes a mu-
seus. No aniversário de 9 anos

ganhou o primeiro quadro, com
a pintura de um artista do grupo
Cobra, sigla que identifica as ci-
dades de Copenhague, Bruxelas

e Amsterdam no movimento in-
ternacional de artes do pós-2a

Guerra.
"Acredito que todo mundo
gosta de arte. De uma maneira
ou de outra essa sensação se

manifesta. Pode ser na música,
na pintura ou na escultura",

comenta. Nas agências de pu-
blicidade, além da paixão pe-
las artes, há muitos artistas frus-
trados, na opinião de Olesen.
Seriam indivíduos que gostari-
am de se dedicar integralmente

a uma determinada linha artís-
tica, mas, por força das cir-
cunstâncias, foram direciona-

dos para a propaganda. "Existe
uma relação natural entre co-
municação e artes", ensinou.
No best seller Pessoas normais
não trabalham com propagan-

da, que vendeu mais de 800
mil cópias, Olesen detalha essa
relação: "Pessoas normais tra-
balham em banco, seguradora,
comércio. Com propaganda,
apenas aqueles com algo espe-
cial: a criatividade".
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o mesmo tempo em que
revela ter enorme emo-
,ção em ver os olhares

atentos do público em seus
eventos culturais, com excla-
mações como "puxa, isso real-
mente é a minha maior satisfa-
ção", Jens Olesen omite e adia
seus próprios desejos e sonhos.
A falta de tempo é a justificativa
para não se dedicar à pintura.
"Um dia farei isso. Talvez de-
pois de aposentar-me da agên-
cia. Sendo bom ou mau pintor,
ainda irei produzir minhas te-
las. Não para vender, apenas
para apreciar", afirmou ele.

Sobre a possibilidade de deixar
de promover os grandes eventos
no país algum dia, o dinamar-
quês é categórico em negar: "Eu
não posso parar. Isso aqui pare-
ce um vício. Sempre estou à
procura de novidades para o
público", disse. "Sou uma das
pessoas que mais conhecem
museus no mundo", compara
Jens Olesen. Apenas pela carrei-
ra de 41 anos de atuação em
unidades da McCann, que pos-
sibilitou-lhe morar em 30 cida-
des de 16 países, já se poderia
aceitar como verdadeira tal afir-
mação. Acrescente a isso tratar-

se de um sujeito que respira
arte. Seja no escritório, em casa,
ou fora, o mecenas vive rodea-
do de obras, como comprova o

• pessoal da agência em São Pau-
Io, onde fica a sede.
Segundo amigos próximos, ele
seria dono de uma coleção par-
ticular composta por quase 2
mil peças, entre pinturas, aqua-

: relas, esculturas e instalações.
São trabalhos de artistas escan-
dinavos, americanos e chineses.
A maioria delas, guardada fora
do país. O maior mecenas do
Brasil nega ser também o maior
colecionador de obras de arte.

 à de
o
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"Existem outras pessoas com
mais peças que eu. O que posso
dizer é que guardei tudo o que
um dia gostei. Nada vendi", es-
quivou-se, sem dar os números
exatos de seu acervo privado. Há
quem diga que, para um futuro
próximo, Jens Olesen estaria em-
penhado em criar uma funda-
ção, ficando ela responsável
pela manutenção de suas obras.

Conterrâneos
A realização de dois recentes
eventos culturais teve uma co-

notação especial: u n i u cultura
brasileira com dinamarquesa.
A quinta visita da companhia
de dança "Bale Real da Dina-
marca" ao Brasil, por exemplo,
teve tour por cidades de grande
concentração de imigrantes
europeus, como Joinvi l le e Joa-
çaba, em Santa Catarina. O ca-
samento cultural também foi
representado pela exposição
"Desenhos e Fantasias", de 4
de fevereiro até 4 de março, no
Museu Nacional de Belas Ar-
tes, no Rio de Janeiro, e de 17

de junho a 3 de julho, na Casa
Brasileira, em São Paulo. Os vi-
sitantes das duas mostras pude-
ram ver 36 esculturas e 56 de-
senhos de fantasias e carros
alegóricos da Escola de Samba
Imperatriz Leopoldinense do
Carnaval deste ano, cujo enre-
do homenageou Hans Christi-
an Andersen, escritor dinamar-
quês conhecido por contos
como "O Patinho Feio" e "A
Pequena Sereia". Carnaval e l i -
teratura, tudo no melhor estilo
Jens Olesen. *

marketing j u l h o 2 0 0 5 2 l

Text Box
Jeans Olesen foi oresponsável por trazer aoBrasil, pela quinta vez, o''Balé Real da Dinamarca'',em apresentações emcidades do sul e sudeste




