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IMPRENSA

Circulação de jornais caiu 8,74%
nos últimos 6 meses nos EUA
As cifras sobre a circulação dos jornais nos Estados Unidos divulgadas
ontem são uma nova má notícia para um setor que sofre onda de
falências, fechamentos e cortes de empregos no país. A circulação
média dos jornais americanos caiu 8,74% nos seis meses terminados
em 31 de março, comparado com o mesmo período do ano anterior,
indicou a agência que controla a circulação dos meios de imprensa.

CIÊNCIA

Maior telescópio do mundo
será construído no Chile
A Organização Europeia para a Astronomia (ESO, na sigla em inglês)
anunciou ontem ter escolhido o território chileno de Cerro Armazones
para construir o maior telescópio do mundo, o European Extremely
Large Telescope. Espanha, Marrocos, África do Sul, Argentina e Chile
competiam para abrigar o telescópio óptico, com custo estimado em
€ 1 bilhão e que deverá ficar pronto em 2018, depois de sete anos de obras.

S.Brunier/Reuters

Currículo não
deve influenciar
compra

● 29 de abril, às 16h - Quanto vale? Um olhar sobre arte
e design contemporâneo e latino-americano. Com especialistas
da casa de leilão inglesa Sotheby’s.

● 29 de abril, às 17h - Jacob Fabricius, diretor do Malmö
Konsthall, e sua visão sobre a arte brasileira.

● 30 de abril, às 16h30 - Entre Carnes e Mares, Adriana Varejão.
Após a palestra ocorrerá o lançamento de livro da artista plástica.

PALESTRAS DO SP-ARTE, NO AUDITÓRIO LINA BO BARDI

Fotos: Divulgação

Fernanda Feitosa, diretora da SP-Arte, evento que reúne 2,5 mil
obras de 1,1 mil artistas na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo
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Especialistas dão dicas de
como montar uma coleção

“Estou impressionado com a po-
pularidade das exposições de
arte. Até em Inhotim (misto de
museu e jardim botânico, em Mi-
nas Gerais), que fica no meio do
nada, há uma hora de Belo Hori-
zonte, estava lotado em um do-
mingo qualquer de janeiro”. A
constatação é do francês Simon
Castets, de 26 anos, diretor da se-
ção de arte das revistas america-
nas V e Visionaire. Ele é também
um dos jovens consultores de arte
mais requisitados mundo afora.
Castets ajuda colecionadores
particulares a montar seus acer-
vos. O trabalho pode demorar
meses ou anos. No Brasil, ele
presta serviços para o Shopping
Iguatemi e, esta semana, está no
país para ver de perto a SP-Arte.
“A arte hoje é mainstream (pre-
dominante, em tradução livre).
Qualquer prédio interessante tem
boas obras”, diz Castets.

Para ele, uma boa coleção
precisa de diversidade: um artis-

ta muito jovem, um artista mais
velho mais ainda vivo, obras
modernas e, se o orçamento per-
mitir, pelo menos um clássico.
Para Fabio Cimino, o coleciona-
dor amador deve acreditar na
obra e não no currículo do artista
“O currículo dele se faz depois”,
diz. Fernanda Feitosa, diretora
da SP-Arte afirma que uma obra
precisa ser degustada com cal-
ma. Quem não é experiente deve
ir à feira olhar bastante e não
comprar de cara. “Conversa,
pergunte e depois volte com cal-
ma”. Afinal, arte não é roupa, e
deve dura pra sempre. ■ A.F.

Organizadora da
SP-Arte afirma que
uma obra precisa
ser degustada com
calma. Quem não
é experiente deve
olhar bastante
antes de comprar

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 35.
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