
A CIDADE NO FOCO Os filmes, de 13 minutos, retratam a vida de cinco nova-iorquinos fictícios

oMuseu de Arte Moder-
na de Nova York, o
MoMa, resolveu revelar-

se de dentro para fora até tar-
de da noite. É a chamada arte
in your face, ou "na cara".
Não bastassem o fabuloso
acervo, as exposições tempo-
rárias em suas galerias e a
magnífica estrutura arquitetô-
nica agregada na recente re-
novação da casa, o museu
agora estende obra de arte até
a passagem de conexão entre
as ruas 53 e 54, em Manhat-
tan. Até outubro sua fachada
ostentará telões (alguns com dez metros
de altura e mais de 30 metros de com-
primento) nos quais será projetada a
mostra Doug Aitken: sleepwalkers. En-
comendada pelo MoMa e a empresa
Creative Time, a instalação é composta
de filmes curtos sobre a vida de cinco
nova-iorquinos fictícios. Entre os atores
está o cantor e compositor carioca Seu
Jorge, que cantou na inauguração do pro-
jeto. O brasileiro encarna, nesta obra,
um eletricista. O ator Donald Suther-
land, por exemplo, é um poderoso ho-
mem de negócios. A roqueira Chan Mar-
shall, do grupo Cat Power, é um cartei-
ro. Em episódios de 13 minutos, esses
personagens seguem rotinas
cotidianas, unidos por ações e
gestos como despertar, lavar-
se, em ambientes diferentes.

Projeções como estas pro-
curam criar diálogos com o
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público e Inspirar a Idéia da intercâm-
bio entre a experiência urbana e a
maior relação do homem com a arte.
As cinco zonas regionais de Nova York
- Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn
e Staten Island - serviram de cenários
para as composições. Mas ali, na passa-
rela do MoMa, a impressão que se tem
é a de ter adentrado as locações fantás-
ticas do filme Blade runner. Principal-
mente com a constatação de que o es-
pectador ao lado é ninguém menos do
que o ator Harrison Ford, protagonista
do clássico da ficção científica, presente
na platéia na segunda-feira 22. "Esta é
uma oportunidade para se apreciar uma
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fantástica combinação de alta
tecnologia e artes plásticas,
num ambiente diferente do en-
contrado em Times Square,
que também tem telões, mas
cujo conteúdo é majoritária-
mente comercial. Aqui o obje-
tivo é mais lúdico", diz Glenn
Lowry, diretor do MoMa.

O artista americano Aitken
conta que a obra é resultado
de discussões com o diretor
Lowry e com outras pessoas
envolvidas na empresa Crea-
tive Time. "Estas são históri-
as de gente da cidade que sai

de seu casulo de solidão e parte para o
caótico e rico ambiente de Nova York",
diz. O resultado é um caleidoscópio de
imagens, com fragmentos de relações
entre o indivíduo e a comunidade, numa
interpretação que evoca estados de tran-
se ou sonhos. Daí o nome sleepwalkers
(sonâmbulos) dado à mostra. A música
que acompanha os filmes sofre, como
os protagonistas e a história, transfor-
mações que vão de uma narrativa linear
para um mergulho no abstrato. Esta evo-
lução não é, porém, difícil de acompa-
nhar, já que a idéia é integrar os espec-
tadores às imagens como se fossem co-
adjuvantes das histórias. O rótulo "arte

participativa" é desgastado,
mas neste caso se aplica ade-
quadamente. "É divertido, fas-
cinante, e o melhor de tudo: é
grátis", recomenda o prefeito
Michael Bloomberg.

Text Box
Fonte: IstoÉ, ano 30, n. 1944, 31 jan. 2007.




