
“Tufão” de artista indiano reabre no centro de São Paulo 
 
Coluna de ar de 7 m pode ser vista e tocada pelos passantes. Obra de Anish Kapoor fica até o 
fim do ano no Viaduto do Chá. 
 
Sucesso de público, a escultura de ar do artista indiano Anish Kapoor instalada em São Paulo 
em janeiro deste ano teve sua exposição prorrogada até o fim de 2007. "Ascension" integrou a 
mostra (já encerrada) do artista no Centro Cultural Banco do Brasil.  
 
 
A coluna de ar sugada por uma turbina e borrifada com fumaça (para que seja "enxergada") 
tem 7 m de altura e está instalada numa redoma de vidro, no Viaduto do Chá, no centro. 
"Ascension" fica sob a Praça da Patriarca, ponto de grande circulação de pedestres, e sobre a 
Avenida Nove de Julho, grande via de acesso norte-sul da cidade.  
 
Em janeiro, quando instalou o "tufão", Anish Kapoor se mostrou ciente da diversidade de gente 
que circula pelo local, citando, inclusive, "pessoas que cheiram cola", e disse, em entrevista 
coletiva à imprensa, que haveria esforços para integrar a vizinhança na manutenção do 
projeto. Esperava também que as pessoas se envolvessem com a presença da escultura. 
 
A obra, que acabou inspirando um projeto de aulas de artes a crianças carentes do local, é 
agora mantida com verbas da Fundação Kapoor e contribuições de galerias e colecionadores 
brasileiros. 
 
São Paulo é a primeira cidade a ter uma versão pública do "tufão". "Ascension" foi exibida 
dentro do prédio do CCBB do Rio, em 2006, onde também atraiu milhares de visitantes, 
batendo o recorde de público da instituição. 
 
Espaço fechado x espaço público 
 

 
Anish Kapoor é indiano e vive em Londres 
 
"Em lugares fechados, há mais intimidade, acontecem experiências mais diretas entre o 
espectador e a obra. Em lugares abertos é mais difícil atingir isso, mas espero que as pessoas 
doem um pouco de tempo à 'Ascension'. Só depende de a obra ser boa", respondeu o artista 
sobre a expectativa de público no Chá, em entrevista coletiva, em janeiro deste ano. 
 
Sobre a escolha do Viaduto do Chá, o artista Marcello Dantas, curador da obra, disse: "É uma 
área relativamente degradada, mas muito democrática, onde passa de executivo a office boy, 
de político a mendigo, e de morador a turista". 
 
Além de ser conhecido por criar obras grandiosas e caríssimas, Anish Kapoor é famoso por 
provocar nos espectadores reflexões a partir de "objetos que não são objetos" e que, por isso, 
mexem com o imaginário.  
 
"Uma vez instalei um 'buraco' negro no chão. Era só um objeto sobreposto ao piso que dava 
idéia de profundidade, e as pessoas, quando olhavam pra ele, imediatamente faziam 
associações: morte, medo etc.  



Me interesso muito pela forma como os humanos buscam significados para as coisas", 
resumiu, dizendo que "cabe à arte proporcionar todo tipo de sensação". 
 
Apesar de a coluna de ar poder ser vista pelo vidro, o criador aconselha que as pessoas 
entrem pelos corredores (os mesmos por onde chega o ar) e se aproximem da obra. "Pode 
tocar?", perguntou o repórter do Globo. "Deve", respondeu. 
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