


Apesar dos obituários periódicos sobre a mídia impressa,
há unia categoria de revista que justifica esta famosa fra-
se de Mark Twain: "As notícias da minha morte foram
fortemente exageradas". A essa categoria de revista, que
vai continuar a ser desejada e colecionada, pertence a
Artforum International — reconhecida por seus polêmi-
cos e fantásticos ensaios e capas, que tocam no nervo
da transformação cultural. Em abril, o crânio de 100
milhões de dólares de Damien Hirst, eravejado de bri-
lhantes, ilustrou, com seu sorriso sarcástico, uni núme-
ro especial sobre a arte e o mercado. Em novembro de
1984, a capa sobre uma grande mostra de arte primitiva
no Museu de Arte Moderna de Nova York provocou um
debate incendiado com Doctur, Lawyer, Indian Chiei
("Médico, Advogado, Cacique", verso de uma canção de
Joni Mitchell). No artigo, o respeitado crítico Thomas
McEvilley dava uma descompostura épica no MoMA
por tratar de forma paternalista a arte que era sacra, tra-
dicional e t i nha inspirado modernistas, como Picasso.

A. Artforum, fundada em 1962 na Califórnia, passou
por várias encarnações e hoje c o ponto de encontro
obrigatório entre galerias, artistas e críticos - uma famí-
l i a em crise permanente. Quem se habituou a folhear
os números da revista, conhecida por seu formato qua-
drado, com quase 400 páginas, que costuma entupir as
caixas de correio dos assinantes, não poderá evitar mina
surpresa ao conhecer seu publisher. Anthony Korner,
um cavalheiro britânico da linhagem que merece pro-

A esquerda, as sempre surpreendentes capas da revista.

teção ambiental pela ameaça de extinção, não deveria
estar mais distante do clichê do personagem associado
ao mundo da arte contemporânea. Quem se lembra, por
exemplo, do dono de galeria no filme Um Tira da Pesada
que, além de traficante e assassino, é surpreendido em
sen escritório lendo a Artforum de cabeça para baixo?

Para começar, Korner não coleciona arte contempo-
rânea, para não criar conflito nem um canal paralelo com
os marchands. Seu elegante apartamento de Londres e o
outro, no bairro nova-iorquino de Chelsea, onde mora a
maior parte do ano, são recheados de peças que vão do
século XV ao XIX. Ele acumulou os créditos de educa-
ção da elite inglesa - colégio interno em Harrow, uni-
versidade cm Cambridgc - e seguiu inicialmente os pas-
sos do pai, com um emprego no banco de investimentos
Warbnrg. Mas em poucos anos pediu demissão. Viajou
para a índia e até dirigiu um curta-metragem sobre uma
dançarina de Bollywood, Helen Queen of the Nautch
Girls, ao se juntar à dupla James Ivory e Ismail Merchant,
responsáveis, entre outros, pelos filmes A Room with a
View e Howard's End. Km 1979, Korner descobriu que
11 Artforum estava à venda. "Minha amiga Amy Baker",
lembra Korner, "já trabalhava na indústria editorial e ofe-
receu sua experiência se eu trouxesse o financiamento."

A redação da revista já se mudara para Nova York
desde 1967, mas a Artforum estava em declínio, A Art-
news, que até então havia sido o farol editorial da arte
do momento, perdera bastante influência e prestígio. A
Ari in America dominava o território que Korner c Baker
iam explorar. A primeira decisão tomada pela sócia pró-;
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vou ser uma alavanca para a nova fase da revista - a es-
colha de uma nova editora. A jovem Ingrid Sischy, que
até janeiro desse ano era famosa por ter resgatado e di-
rigido a revista Intervíew após a morte de Andy Warhol.

Korner lembra-se de que Sischy não era muito de-
talhista com o texto, mas tinha um conceito editorial
ousado e deu destaque a carreiras nascentes nos anos
1980, como as de Julian Schnabel e Francesco Clemen-
te. O próprio Korner tinha pouco entusiasmo por uma
boa parte daquela safra de artistas, mas, como publisher,
ficava de fora da rotina editorial. "A recessão dos anos
1990 ajudou a limpar o cenário de muitos artistas me-
díocres", ele filosofa. Num ambiente incestuoso como a
cobertura de artes, a idéia de um publisher que não pula
a cerca para o departamento editorial é refrescante. Sob
Ingrid Sischy, as páginas da Artforum passaram a der-
rubar a barreira do que era estritamente artes plásticas,
incorporando cinema e cartoons. Ela chocou com uma
capa que trazia uma peca de Issey Miyake, a primeira
vez que uma publicação admitia a moda no mundo da
arte. Quando deixou a revista, em 1988, ninguém com
interesse em arte contemporânea poderia se dar ao luxo
de ignorar a Artforum. "Desde o começo", lembra Kor-
ner, "eu queria publicar uma revista editada com clareza
de texto, A Artforum era conhecida por uma linguagem
obscura e inacessível." O desejo dele foi atendido com
a chegada de Jack Bankowsky, em 1992. O novo editor-
chefe estava mais preocupado em dar coerência edito-
rial à Artforum, que, durante o boom do mercado de arte
nos anos 1990 conquistou urna audiência internacional.

A. Artforum é leitura obrigatória nas escolas de arte,
que, por sua vez, se tornam uma fonte inesgotável de
mão-de-obra para ela. Até o recepcionista da sede, na
Sétima Avenida, tem formação superior em artes. Per-
to de completar 30 anos à frente da revista, que deu um
prejuizo consistente durante a primeira década após sua
chegada, Korner se diverte ao se lembrar de episódios que
refletem sua inexperiência inicial. "Nós nos recusamos a
publicar um anúncio controvertido de uma galeria, que
já tinha sido recusado por outra revista. Era uma aquare-

la que mostrava marinheiros transando numa praia. Eui
pessoalmente à galeria me explicar. O marchand me ex-
pulsou de lá aos gritos." A outra gafe ele cometeu com
uma das mais poderosas galerias da cidade. A proprietá-
ria, que continua a anunciar (nenhuma galeria de peso
em Nova York arrisca passar ao largo da Artforum), costu-
mava atrasar o pagamento. "Fui cobrar e ela ameaçou me
levar à falência. Eu não entendia o poder que ela tinha."

À medida que o mercado da arte se globaliza e pa-
íses como China, índia e Rússia emergem como co-
lecionadores e centros de criação, a revista, cuja sede
conta apenas com 16 jornalistas, tenta ampliar seu al-
cance. A Artforum acaba de abrir um escritório em Pe-
quim. O site www.artfornm.com tem 120 mil visitan-
tes únicos, o dobro do número de assinantes da revista,
cuja circulação é de 60 mil (um terço deles no exte-
rior}. A revista tem seu filhote, Bookforum, a revista de
resenhas de livros que faz parte da assinatura ou po-
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de ser comprada nas bancas. Anthony
Korner não esperou a imprensa se dar
conta dos novos protagonistas para se
angustiar sobre como a Artforum deve-
ria se posicionar em relação aos países
emergentes. A revista não se apressou
em publicar críticas porque o apareci-
mento de arte enraizada em culturas
milenares, como é o caso da China e
da índia, deve ser colocado cm pers-
pectiva. "Precisamos evitar sempre o
paternalismo", diz ele. "A nossa quali-
dade depende da qualidade dos reda-
tores e repórteres capazes de capturar a
nova criação", conclui, numa admissão
rara de que mesmo os mais bem-in-
tencionados editores têm seus limites.

Em agosto de 2007, servi de guia in-
formal numa passagem de Anthony Kor-
ner por São Paulo e pelo Rio de Janeiro.
Os pais dele viajaram ao Brasil na déca-
da de 1950 e foram amigos da família
Moreira Salles. "Por visitar anualmente
as feiras de arte, eu já conhecia e admi-
rava Lygia Clark, Hélio Oiticica, Bea-
triz Milhazes e outros", diz o puhlisher.
"Mas não estava preparado para o que
encontrei - a profundidade, o frescor, a
substância intelectual da arte brasileira
contemporânea. E o uso extraordinário
da cor." Na viagem ao Brasil, enquanto
ele visitou galerias de importância e in-
fluência variadas, artistas manifestaram
o desejo de conhecer o discreto orques-
trador da mais influente voz editorial
em arte contemporânea. Ele se esquiva
educadamente. "Eu não quero conhe-
cer o artista porque isso não aumenta a
minha compreensão da arte, até confunde. Você corre o
risco de projetar sua imagem nele. O fato de que Cara-
vaggio foi assassinado não tem nada a ver com a qualida-
de de suas pinturas." Entre os que discordam, está uma
colaboradora da Artforum, Rhonda Lieberman, que bate
de frente contra a filosofia do puhlisher numa entrevista

incluída no livro Sete Dias no Mundo
da Arte, da autora inglesa Sarah Thorn-
ton, com publicação mareada para no-
vembro. Quando Thornton pergunta a
Korner o que distingue uma boa revista
de arte, ele responde: "O essencial é não
seguir o mercado. Nem tentar influen-
ciá-lo ativamente. A revista deve ter seu
próprio ponto de vista, ser honesta". Pá-
ginas adiante, Rhonda Lieberman dis-
para: "No mundo da arte, um crítico é
um vendedor. (...) Quando escreve uma
resenha favorável, nada mais é do que
um assessor de imprensa glorificado".

O livro de Thornton tem um ca-
pítulo inteiro intitulado "A Revista" -
nem é preciso citar o nome dela. Afi-
nal, até na popular série animada The
Simpsons, Bart percebe que se esta-
beleceu como artista quando aparece
na Bartfonnn. Thornton entrevista vá-
rios personagens influentes do mundo
da arte e revela o misto de admiração
e inveja que cerca a publicação. Crí-
ticos e observadores se revezam, acu-
sando a Art forum de elitista ou previ-
sível. Mas o ex-editor e hoje respeita-
do acadêmico Thomas Crow destaca
em Thornton uma qualidade que ex-
plica a influência da revista. "Há um
artigo sobre'história em virtualmente
cada número", argumenta, o que faz
da revista um fórum que fornece con-
texto para a história da arte. Sentado
na sala do pequeno apartamento que
alugou enquanto o do Chelsea está em
obras, Anthony Korner continua a ten-
tar diluir sua importância para a revis-

ta, que hoje é tocada por um pequeno núcleo, que o
acompanha desde os tempos magros. Kuight Landes-
man e Charles Guarino foram elevados a publíshers no
expediente, sob o nome de Korner. "Como eu viajo mui-
to, aproveito para fazer sugestões. Mas agora, que conse-
gui aprender tanto, eles não dão muita bola para mim."

Text Box
Fonte: Revista A, p. 80-83, agosto. 2008.




