
Nakamura Utaemon no papel de Ishikawa Goemon Ashinao - final do período Edo

Museu Oscar Niemeyer une modernidade

e tradição e se transforma em templo oriental para

resgatar um milênio de arte e cultura em

homenagem ao centenário da imigração japonesa
por Leila Kiyomura

Q uando o visitante entra na torre
ou no chamado "Olho" do Museu
Oscar Niemeyer, em Curitiba, tem
de deixar de lado o encanto da mo-
dernidade. Desde o final de agos-
to, as curvas e a transparência da
arquitetura de Niemeyer reveren-
ciam um milênio da arte, cultura e
tradição japonesa. Para sediar a ex-
posição Eternos Tesouros do Japão, do
acervo do Museu de Arte Fuji, de
Tóquio, todo o espaço foi transfor-
mado em um templo milenar.

Para entrar é preciso tirar os sa-
patos. Subir as escadas devagar. E
deixar os olhos irem se acostuman-
do com o cenário negro e a ilumi-
nação diferenciada. O ambiente
foi especialmente projetado para
o público perceber lentamente as
nuances do dourado das gravuras,
os pergaminhos suspensos, o co-
lorido dos leques, a delicadeza das
caixas de diversos tamanhos para
guardar cartas, incenso, medica-
mentos, alimentos, todas expostas
em outras grandes caixas de vidro.
Há também o brilho das armadu-
ras, máscaras e espadas.

São 119 obras que representam
as principais escolas de arte como
a Tosa, lano, Sumiyoshi, Kaihou,
Hasegawa, Rin, Ukiyo-e, Maruya-
mashijo e Nanga. Na história da
civilização japonesa, a passagem
das eras é dividida em períodos
que pontuam as mudanças políti-
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Arashi Tomisaburo no papel de Arimaya Ofuji, com

Nakamura Karoku desempenhando o papel

de Nodaya Ofuji - Gigado Ashiyuk, fina! do período Edo

cas, sociais e culturais. Os exem-
plares da mostra foram confeccio-
nados nos períodos Heian (794-
1185), Kamakura (1185-1333), Mu-
romachi (1333-1573), Momoyama
(1573-1603), Edo (16034868), Mei-
ji (1868-1912), Taisho (1912 a 1926)
e Showa (1926-1989). É esta traje-
tória que o Museu Fuji traz para o
Brasil, abrindo a programação do
Centenário da Imigração Japonesa
(que será completado em 2008).

"Esta mostra reúne as obras
mais significativas da história de
oito dos quinze períodos do Ja-
pão", observa Maristela Requião,
presidente do Museu Oscar Nie-
meyer. "A sucessão das diferentes
eras imperiais estampa a passagem
do tempo confirmada pela eterni-
dade da arte. Uma história tão an-
tiga quanto a própria história do
mundo. O povo japonês existe des-
de o período paleolítico."

Maristela explica que sua equi-
pe trabalha desde 2004 para poder
trazer ao Brasil o acervo do Mu-
seu Fuji, considerado um dos mais
preciosos do Japão. "Com a expo-
sição, comemoramos também o
nosso terceiro ano de atividades
ininterruptas, reafirmando a nossa
proposta de intercâmbios cultural
e estético."

O intercâmbio também tem
sido a meta de Daisaku Ikeda que
fundou, há 22 anos, o Museu Fuji

As Cinqüenta e Três Estações de Tokaido Hara - Urugawua Hiroshige final do período Edo

Trinta e Seis Vistas do Monte Fuji: A Grande Onda na Orla de Kunagawa - Katsushika Hokusai, período Edo
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Paisagem Azul e Verde - Tani Buncho, 1822

e já realizou 500 exposições em 90
cidades de diversos países. "Um
museu deve construir pontes ao
redor do mundo", afirma Ikeda.
"Acredito que o poder da cultura
é muito importante para o desen-
volvimento da paz, levando o ho-
mem a buscar laços verdadeiros e
universais."

A reverência à natureza, a con-
templação do nascer do sol, o res-
peito ao tempo que passa estão
bem definidos nas pinturas em
biombos que datam de 1573 a 1868.
Ou seja, nos períodos Momoyama,
caracterizado pelo movimento por
uma cultura centrada no humanis-
mo, e Edo, marcado pela divisão
da sociedade em quatro classes:
samurais, camponeses, artesãos e
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Caixa de Incenso

com motivo de espigas

de arroz em fundo dourado

comerciantes. É a fase em que o
Japão se fechou para o exterior,
proibindo a entrada de navios por-
tugueses, a saída de japoneses e a
prática do cristianismo.

Nessas eras, a arte era caracteri-
zada pela riqueza de detalhes tanto
nas paisagens quanto nas cenas de
batalha. A maioria era produzida
por artistas desconhecidos. Flores

de Outono, da escola Rin, apresen-
ta, em um biombo de oito folhas,
o dourado do outono nas flores e
folhas minúsculas, diferentes das
Flores das Quatro Estações, obra atri-
buída a Tawayara Sosetsu, que pin-
tou a delicadeza das flores do cam-
po, que mudam a cada estação, em
papel folheado a ouro. Há também
pinturas inspiradas na literatura
clássica japonesa como A História
de Genji: Batalha das Carruagens, da
Escola Tosa.

Byoubu, biombo para os oci-
dentais, deriva da palavra "para
quebrar o vento". Surgiu na China
durante o Período Han (200 a.C.)
como proteção ou abrigo contra o
vento. O biombo mais antigo do
Japão data de 686, e foi presentea-
do pelo reino de Silla, na península
coreana. O Museu Fuji selecionou
para a mostra os biombos mais re-
presentativos, com temas diver-
sos e símbolos tradicionais como a
garça, a fênix, o tigre, os pinheiros
e cerejeiras.

Outro destaque da mostra são
os pergaminhos suspensos decora-
dos com caligrafia e pinturas. Essa
arte foi importada da China com o
zen budismo entre 1192 a 1333, em

um período em que os nobres
corte e os samurais es-
tavam em conflitos per-

manentes.
A singeleza das

gravuras na técni-
ca Ukiyo-e (retra-
tos de um mundo
flutuante) encan-
tam o visitante.

Há peças referen-
ciais como a série As

Cinqüenta e Três Estações de Tokai-
do, de Utagawa Hiroshige, feita no
final do período Edo, que integra
as cenas da vida diária com a natu-
reza. As gravuras trazem também
artistas do teatro kabuki (encena-
ção tradicional do Japão, que surgiu
em Kyoto há 300 anos), lutadores
de sumo e imagens de cortesãos. A
pintura Ukiyo-e tem a xilogravura
como principal forma de expressão.
Começou a se desenvolver na se-
gunda metade do século 17, sendo
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Caixa de caligrafia com motivo de crisântemo flutuante em estilo Korin Zohiko, período Taisho

impressa em nanquim. Depois, pas-
sou a ser colorida com predominân-
cia da cor vermelha, evoluindo para
a xilogravura multicolorida. Essas
gravuras influenciaram pintores eu-
ropeus como Manet e Van Gogh.

A leveza da arte oriental está
presente também na arte de vi-
ver, nos objetos de uso cotidiano
como a chaleira, a xícara, a tigela
de sopa, a bandeja ou a caixa de
guardados. Trazem pinturas ale-
gres e delicadas. É a arte conhe-
cida por urushi, que é a seiva re-
finada da árvore de laça japonesa
ou árvore negra. O urushi é apli-
cado como uma resina imperme-
abilizante, uma espécie de verniz
sobre os utensílios produzidos
desde a Antigüidade.

O acervo de armaduras tam-
bém impressiona. Mostra a arte
das batalhas, na qual os guerrei-
ros se destacavam pela riqueza e
elegância de suas vestes para de-
fesa corporal durante os comba-
tes, confeccionadas em couro e
outras fibras entrelaçadas. A ex-
posição apresenta também bra-
sões, capacetes, protetores para
a face e as bochechas, cassetetes
de metal, armas de fogo, espadas,
selas e estribos.

Ao apresentar as peças, muitas
delas expostas sem a proteção do
vidro, para que o público possa
melhor apreciar os seus detalhes,
o Museu Fuji exigiu a implantação

Um Tigre Feroz - Ganku, final do período Edo

de um projeto que pudesse garan-
tir a preservação. "O espaço pas-
sou por uma readequação climáti-
ca para evitar os raios polares", ex-
plica Ariadnei Manzi, arquiteta do
Museu Oscar Niemeyer. A mon-
tagem da exposição e do cenário
de um templo custou R$ 2 mi-
lhões, patrocinados pelo Ministé-
rio da Cultura, governo do Esta-
do do Paraná, Copei e Banco do
Brasil. Satisfeito, Ikeda disse que a
montagem tem um significado es-

Armadura no estilo Domaru, de cordões
marrons e dourados, meados do período Edo

pecial para os japoneses. "Repre-
senta a fusão de duas culturas tão
distintas e, ao mesmo tempo, tão
próximas." •

SERVIÇO

Eternos Tesouros do Japão
Museu Oscar Niemeyer
Rua Marechal Hermes, 999, Curitiba (PR)
TeL: (41) 3350-4400
Terça a domingo, das 10h às 18 h.
R$ 10,00 (adultos) e R$ 5,00 (estudantes).
www.museuoscarniemeyer.org.br.
Até19 de novembro

Espada Tachi - período Kamakura
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