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RedRoad, deAndreaArnold, venceemMiami
Eventoque valoriza aprodução latinapremia filmeescocês; brasileiraCarlaRibas, deACasadeAlice, levamençãohonrosa

Desordens fabulosasde 18grafiteiros
NoRio, umamostradegrafites quecobremtodooprédiodoConjuntoCultural daCaixadiscute a relaçãoarte/transgressão

CinemaFestival:

VisuaisExposição:

3.

Beatriz Coelho Silva
RIO

O grafite surgiu nos guetos
de Nova York, nos anos 70,
quase comoprotesto contra a
exclusão social, e foi logo com-
batido pelas autoridades ofi-
ciais.Mas espalhoupelomun-
do e não demorou muito para
atingir o status de arte, inva-
dir galerias de todo o mundo
e tornar-se mercadoria valo-
rizada. Para discutir essa re-
lação arte/transgressão, es-
tá emcartaz noConjuntoCul-
tural daCaixaEconômica Fe-
deral a mostra Fabulosas De-
sordens, com 18 artistas (sete
de São Paulo, seis cariocas e
cinco estrangeiros) que co-
brem as paredes e o entorno
do prédio de sua sede, no cen-
troda cidade, comseus traba-
lhos, alguns antigos e outros
feitos para o evento.
“Vamos ocupar a Galeria 3,

o hall do prédio e, no sábado
quevem, a torrede respiração
da estação Carioca do metrô,
numa clara demonstração de
que o grafite já foi absorvido
pelas instituições, como um
banco estatal, a companhia do
metrô e a própria prefeitura”,
diz a curadora da mostra, Da-
niela Labra, especialista em
arte contemporânea. Para
ela, não há diferença entre a
pichação pura e simples e o
grafite. “A primeira é a ori-
gem do segundo. Os meninos
que pintavam a cidade para
deixar suamarca e se comuni-
carcomoutrosgruposcresce-
ram e apuraram sua estética.
Alguns, como o alemão Loo-
mit e o espanhol San, têm, in-
clusive, formação acadêmica
em artes, mas preferem levar
seu trabalho para a rua.”
O carioca Acme é um bom

exemplo do pichador que vi-
rou artista. Ele é do Pavão-Pa-
vãozinho, morro da zona sul

que divide os bairros de Copa-
cabana e Ipanema, e passou
metadedeseus28anospichan-
do.Recentemente,ganhousta-
tus de artista e muitas enco-
mendas para enfeitar paredes
emuros.Para amostradaCai-
xa, criou um trabalho tridi-

mensional, uma maquete gi-
gante de um aglomerado de
barracos que formam seu no-
me. “Hoje, eu atendo a clien-
tes,masnãopossoperderaes-
sência do meu desenho. Dei-
xarminhamarca ainda é a pri-
meira intenção, mas agora

queroquefiquebonito”,dizAc-
me, que é autodidata,masgos-
taria de estudar formalmente.
“Aspessoas queestãonos cur-
sos de arte certamente têm al-
go interessante a dizer. A gen-
te sempre precisa aprender.”
Loomit e San já passaram

por universidades de arte e
trouxeram telas para o Rio
(que ambos conhecem nesta
viagem). Vão também pintar
parte da parede da Galeria 3.
Na verdade, o espaço era de
San pois, exceto o alemão, ca-
da um dos artista convidados

dispõedeumtrechodagaleria
para criar.MasLoomit gostou
tantodoque o colega espanhol
estava desenhando que pediu
para colaborar e a obra final
vai serdosdois.Éumaenorme
mãoque se estende de umaár-
vore e forma umquebra-cabe-

ça com uma casa. “A obra é do
San, eu só dou uma ajuda. Isso
é corriqueiro entre quem faz
grafite”, diz, que vai construir
uma rotunda no hall do prédio
daCaixa,ondevaiexpor traba-
lhosnovos eantigos. “Nos dois
assinaremos a obra porque
trabalhar em grupo é essen-
cial”, completa San.
Entreos brasileiroshá tam-

bémFlip,quevemdapublicida-
de e do desenho gráfico. Ele
ocupará um canto da galeria,
com uma instalação que usa
projeçãode imagens,pinturae
um boneco feito por ele. Os
franceses Scien e Klor (mari-
doemulher),vãocobrirospila-

resdoprédio,queficamnocen-
tro da galeria, com cartazes
que desenharam para publici-
dade e desenhos de agora. O
casal é de Lille, no norte da
França, e acredita não há dife-
renças regionais em sua arte.
“Atémeadosdosanos90havia
umgrafite francês, outro ame-
ricano e outro brasileiro, mas
com a internet e outrasmídias
passamos a trocar informa-
ções e um artista influenciou o
outro”, conta Scien. “É nossa
primeira viagem ao Brasil,
mas já conhecemos grupos de
São Paulo e do Rio.”
Na primeira semana da

mostra, que vai até 29 de abril,
haverá palestras para discutir
o gênero no mercado de arte e
seuusocomopromoçãosocial.
Os convidados estrangeiros
vão se encontrar com os brasi-
leiros e três filmes fundamen-
tais serãoexibidos.StyleWars,
produção americana de 1983,
que tem a participação de um
dos convidadosdamostra,Da-
ze (amanhã); o curta dinamar-
quês Street Life (na quinta-fei-
ra)eNotGuilty (produçãoame-
ricana do ano passado). No sá-
bado, a partir das 11 horas, os
18 expositores vão criar uma
obracoletivana torrede respi-
raçãodometrôCarioca,que fi-
ca a poucos metros da Caixa.
“Cada um deles trouxe traba-
lhosantigos,masnossaexigên-
cia foiqueelesocupassemesse
espaço com criações novas”,
avisa Daniela. “Afinal grafite
de verdade é feito na hora.” ●
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REDROAD–Vigilânciaeletrônicae tragédia familiar emdebate

PRESENÇABRASILEIRA–ReconhecimentoparaCarlaRibas,deAlice

1.Autores em conjunto de uma obra, o espanhol San e o alemão Loomi, que têm formação acadêmica 2.Ografiteiro autodidata carioca
Acme: essência preservada e muitas encomendas 3.José Augusto em ação: outro grafiteiro da exposição Fabulosas Desordens

Flávia Guerra
MIAMI

Oelogiado escocêsRedRoad, de
AndreaArnold,foiograndeven-
cedordo24ºFestivalInternacio-
nal de Cinema deMiami, encer-
rado neste fim de semana. Em
umfestivalqueprimapelavalori-
zaçãodaproduçãocinematográ-
fica latino-americana pode até
soarestranhoqueumfilmeesco-
cêstenha levadooprêmiomáxi-
mo daWorld Première (a com-
petiçãomundial).Masháquese
compreenderéqueoslatinos,se-
gundo a lógica da organização
do festival, merecem umamos-
tra sósua, ouseja, a Ibero-Ame-
rican Cinema Competion. Esta
sim agrega todos os filmes que
têm produção, ou co-produção,
latino-americana ou caribenha.
Nesta categoria, quem levou a
melhor foi o belíssimoOViolino,
deFranciscoVargasQuevedo.
O Brasil, que competia com

OCheirodoRalo (deHeitorDha-
lia), que teve sessões anima-
das, eACasa deAlice (deChico
Teixeira), não levou nenhum
prêmio máximo, mas mereceu
duas menções honrosas que
vierammuito a calhar.
A primeira foi para a atriz

Carla Ribas por atuação no fil-
medeTeixeira.Asegundamen-
ção foi para o subestimado,
mas não menos valoroso, So-
nhos de Peixe, que o russo Kirill

Mikhanovsky e uma corajosa
equipe brasileira realizaram
em um vilarejo, a Baía Formo-
sa, no Rio Grande doNorte.
Lembranças importantes

diante do fato de que Sonhos de
Peixe, que integrou, e foi pre-
miado com o Crítica Jovem, a
Semana da Crítica de Cannes,
não consegue um distribuidor
no Brasil porque geralmente é
tachado pelos distribuidores
de ‘documental demais”.
Opúblicodedicouseuprêmio

ao La Noche de los Girassoles, de
Jorge Sanchez-Cabezudo, e ao
colombianoBluff,dojovemFeli-
peMartínez, que levou o novís-
simo Latin-American e Carib-
bean FedExExpress Audience
Award. Dedicado a filmes que
não integravam as categorias
competitivas (em que também
estavamAntônia eOs 12 Traba-
lhos, de Ricardo Elias), a opção
do público por Bluff revela que
a audiência busca, sim, filmes
jovens e para jovens em um
mercado dominado pelos qua-
sesempremesmofilmesameri-
canos. “Este é um prêmio im-
portante. Não só pelo valor
(US$ 10mil),maspelo significa-
do. Espero que a Colômbia não
leve mais 30 anos para poder
trazer um filme para este festi-
val”, declarou Felipe.
Devoltaaosbrasileiros,ACa-

sa de Alice, que fez debut mun-
dial no último Festival de Cine-

ma de Berlim na seção Panora-
ma,aindanãotemdatacertapa-
ra ser lançado noBrasil. Poderá
participar de algum festival an-
tes de chegar às salas comer-
ciais. Pode esperar oFestival do
Rio, emsetembro, e aMostrade
SãoPaulo, emoutubro.
Mesmo sem prêmios princi-

pais, a participação do cinema
nacional neste festival realizado
nacidadequeévistacomo‘apor-
ta de entradapara omundo lati-
no’ sai com saldo positivo. Além
do prêmio para Carla Ribas, A
Casa de Alice sai de Miami com

distribuição garantida no con-
corridíssimo mercado de cine-
madosEstadosUnidos.
Antônia, deTataAmaral,que

fez sua première americana du-
ranteofestivalemsessõesacalo-
radas,teveseusdireitosadquiri-
dospelaempresaRedEnvelope.
A notícia pode trazer novidades
para a carreira do filme, que fez
boacampanhacomacrítica(du-
ranteofestivaldeBerlim,ofilme
foi apontado comumdoshits do
evento),masficouaquémemma-
téria de público no Brasil, onde

estreouno início doano.
Este delicado, e, ao mesmo

tempo,realistaretratodaperife-
ria paulistana põe em foco qua-
tro garotas que tentam sobrevi-
ver cantando rap. Também fo-
candoaperiferia,massobapers-
pectiva de uma dona de casa de
classemédia, este drama hiper-
realistaéprotagonizadoporCar-
laRibas, que vive o papel deAli-
ce, uma manicure que tem em
tornode40anos emoranaperi-
feriadeSãoPaulo.
Nos EUA, o longa teve seus

direitos adquiridos pela novíssi-
maFiGaFilms,dobrasileiroSan-
droFiorineAlexGarcia,comba-
seemLosAngeles e especializa-
da em distribuir filmes latino-
americanos no mercado dos
EUA.“Assessõesaquiforamaté
melhoresqueasdeBerlim.Logo
apósasexibições,houveosdeba-
tes, que tiveram perguntas óti-
mas do público. As pessoas se
interessaram muito e fizeram
questionamentos muito inte-
ressantes sobre a vida das pes-
soas retratadas”, comentou
CarlaRibas. “Vocêsnãosabem
quanto este prêmio que recebi
aqui é importante para mim.
Estou descobrindo o cinema,
poissouumaatrizessencialmen-
tede teatro, e estouaprendendo
muito”, completou.●

A repórter viajou
a convite da FedEx

NÃODEMOROU PARA
ATINGIR O STATUS
ARTÍSTICO E INVADIR
GALERIAS DOMUNDO

ANTÔNIATEVE SEUS
DIREITOSADQUIRIDOS
PELA EMPRESA
REDENVELOPE
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