


Há dois anos, o público paulistano 
assistiu ao que parecia ser o me
lancólico fim do mais importante 

evento artístico do país. a Bienal de São 
Paulo. Com problemas de gestão, a 28a 

edição da mostra, realizada desde 1951, 
ficou com o 2o andar do pavilhão proje
tado por Oscar Niemeyer no Parque do 
Tbirapuera vazio — um protesto dos 
curadores Ivo Mesquita e Ana Paula Co
hen contra as dificuldades financeiras e 
a impossibilidade de ocupar todo o edi
fício devido à falta de dinheiro. O restan
te da exposição, logo apelidada de Bie
nal do Vazio, tampouco animou os es
pectadores. Para muitos, tratou-se da 
pior da história. O número de visitantes 
confirma a constatação: foram 161000 
pessoas, contra 535000 em 2006 e 
917 000 em 2004. Artistas plásticos con
ceituados teceram críticas à administra
ção. '"Era um narcisismo institucional 
horroroso, uma Bienal sobre ela mes
ma", afirma Nuno Ramos. Quando já se 
chegava a cogitar o seu fim. o executivo 
Heitor Martins. 42 anos. sócio-diretor 
da empresa de consultoria empresarial 
McKinsey. candidatou-se à presidência 
da fundação e foi eleito em maio de 
2009, em substituição ao empresário 



Pacavoa, escultura de Nelson Leiner (acima), e registro fotográfico de pichação 
em São Paulo (abaixo): encontro de gerações 

Manoel Pires da Costa. Começou, en
tão, o processo para ressuscitar a gran
de vitrine de arte brasileira para o ex
terior, idealizada pelo industrial Cic-
cillo Matarazzo (1898-1977). Com 
abertura prevista para o próximo dia 
25, a edição deste ano terá 159 artistas 
e cerca de 650 obras reunidas no Par
que do Ibirapuera. O público esperado 
é de 1 milhão de pessoas. 

Mais ligado ao meio empresarial do 
que ao artístico — embora seja cole
cionador e marido da diretora da SP-
Arte, Fernanda Feitosa —. Martins 
evita polemizar sobre a gravidade da 
situação encontrada. "Eram 4 milhões 
de reais em dívidas, sobretudo judi
ciais, bancárias e com fornecedores e 
artistas", diz. Reuniu-se com poten
ciais doadores e conseguiu arrecadar 
45 milhões de reais, 30 milhões dos 
quais serão investidos na exposição. A 
sobra servirá para reformar o Pavilhão 
da Bienal, até hoje carente de equipa
mentos básicos, como ar-condicionado 
em todo o prédio. Por que então na 
última década se sofreu tanto para cap
tar verbas? "Dinheiro é consequência 
de um projeto", acredita Martins. 
"Precisávamos reafirmar a importân
cia da Bienal como instituição. Ela 
estava isolada, fechada em si mesma, 
sem estabelecer diálogo com a socie
dade, quando deveria servir como um 
catalisador de desenvolvimento econô
mico para São Paulo." Sem esquecer, é 
claro, que a Bienal tem como papel 

Imagem de performance de Paulo Bruscky (à esq.) e tríptico 
de Wesley Duke Lee (abaixo): programação caprichada 



Cena de Tomado, do belga 
Francis Alys (à esq.), 
e do curta Ave, Sarajevo, 
do francês Jean-Luc 
Codard (abaixo): a videoarte 
também ganha espaço 

trazer para cá uma mostra do que está 
sendo feito de importante na arte em 
outros lugares. Há ainda um projeto de 
levar versões reduzidas desta edição a 
duas cidades do interior e de seis a 
nove capitais. 

Será uma ótima oportunidade para 
os visitantes conhecerem artistas con
temporâneos relevantes, assim como 
100000 pessoas puderam aproveitar, 
há mais de meio século, a estupenda 
seleção da segunda Bienal, em 1953. 
Naquele ano. o painel Guernica, de 
Pablo Picasso, foi exibido no Ibirapue-
ra ao lado de cinquenta telas do espa

nhol e de trabalhos de Paul Klee, Ale
xander Calder. Piet Mondrian e Gior
gio Morandi. Outra edição considerada 
fundamental é a de 1998, conhecida 
como a Bienal da Antropofagia. Nela. 
o curador Paulo Herkenhoff reuniu 
obras de Vincent van Gogh, Francis 
Bacon, Alberto Giacometti e René 
Magritte. "Para a minha geração, essa 
era a chance de manter contato com 
trabalhos inacessíveis", comenta Nuno 
Ramos. 

Desta vez não teremos Picasso nem 
Van Gogh. mas não dá para reclamar. 
Os curadores Agnaldo Farias e Moacir 

dos Anjos, escorados em cinco curado
res estrangeiros convidados, bolaram 
uma programação de fazer inveja a 
muitas mostras mundo afora. Entre os 
destaques internacionais estão o cineas
ta tailandês Apichatpong Weerase-
thakul, vencedor da Palma de Ouro no 
último Festival de Cannes, a fotógrafa 
americana Nan Goldin e videoartistas 
como o belga Francis Alys e o inglês 
Steve McQueen. Mas impressionante 
mesmo é o elenco brasileiro — outra 
grande missão da Bienal é divulgar 
nossa arte no exterior. Foram convida
dos, entre outros, Nuno Ramos (o pau-

Bólide, de Hélio 
Oiticica (abaixo), 

e pintura da peruana 
Sandra Gamarra 
(à dir.): artistas 

nacionais 
e estrangeiros 



I A M O S T R A E M D O I S M O M E N T O S 

Ao longo de 59 anos e 28 edições, a exposição 
passou por fases de glória e frustração 

O publico aguarda a abertura da 2a Bienal, realizada em 1953. Cuemica, 
de Pablo Picasso, foi a grande estrela do evento. Hoje em dia, o painel, que se 

encontra no Museu Reina Sofia, em Madri, não viaja mais. Outras cinqüenta obras 
do espanhol foram trazidas para aquela histórica mostra, vista por 100000 pessoas 

listano apresentará a instalação Bandei
ra Branca, que inclui três urubus vi
vos), Daniel Senise. Wesley Duke Lee, 
Antonio Dias, Miguel Rio Branco e 
Nelson Leirner. Estão previstas home
nagens aos já falecidos Flávio de Car
valho, Hélio Oiticica, Oswaldo Goeldi, 
Lygia Pape, Mira Schendel e Leoni] -
son. Jovens talentos, caso de Tatiana 
Blass e de Henrique Oliveira, não fo
ram esquecidos. Até a pichação terá 
vez, por meio de registros fotográficos 
de intervenções realizadas na cidade, 
selando a paz depois que. em 2008, um 
grupo de desordeiros invadiu a exposi
ção para conspurcar paredes e vidros. 

Sob o tema •Arte e Política", a Bie
nal emprestou como título um verso 
do poeta alagoano Jorge de Lima. in
cluído no livro Invenção de Orfeu: 
"Há sempre um copo de mar para um 
homem navegar". "Queremos cele
brar, com essa frase, o poder transfor
mador da arte. Assim como um mero 
copo pode conter um oceano, uma 
obra pode propor novas visões para 
uma pessoa'", teoriza Moacir dos An
jos. Com o intuito de aproximar os 
visitantes, os curadores criaram seis 
espaços temáticos intitulados terrei
ros. São locais de convivência que 
funcionam também como bem-vindo 

Todo o 2° andar 
do Pavilhão 
ficou vazio 

em 2008, edição que 
foi um belo fiasco. 

O resultado é 
comprovado pelos 

números: apenas 
161000 visitantes 

estiveram no 
Ibirapuera, o pior 

número da década 
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ponto de descanso depois das várias 
horas necessárias para apreciar pintu
ras, fotografias, gravuras, vídeos e 
instalações. Al i ocorrerão palestras, 
debates, projeções de filmes, leituras 
e performances de nomes como o di
retor teatral José Celso Martinez Cor
rêa. Ainda não totalmente definida, a 
programação estará disponível no site 
www.fbsp.org.br. 

Outro eixo no qual a organização 
aposta é o educativo. Do milhão de vi
sitantes esperados, a previsão é de que 

MAIS ARTE 
PELA CIDADE 

Várias exposições paralelas 
agitam São Paulo durante a 

Bienal, em um plano de ação 
coordenado para integrar 
museus e centros culturais 

Pouco depois de assumir a presidên
cia da Fundação Bienal, Heitor Mar

tins tomou uma das medidas mais 
importantes de seu mandato. Reuniu-se 
com os diretores dos principais museus 
e centros culturais da cidade para apre
sentar o projeto da 29a Bienal e propor 
uma ação coordenada durante o perío
do em que a exposição ficará em cartaz. 
Nasceu assim o São Paulo: Polo de Arte 
Contemporânea, grupo formado por 
trinta instituições. Várias delas deixaram 
para inaugurar suas melhores mostras 
do ano em setembro. A movimentação 
conjunta é inédita. "É uma ideia antiga, 
porém nunca havia sido colocada em 

A escultura Fechado para Balanço, de Paulo 
Climachauska: obra está na mostra Paralela 

400000 sejam estudantes. Para tanto, 
300 educadores passaram por cursos 
sobre como transmitir informações de 
arte contemporânea de maneira didáti
ca, sem hermetismo, para crianças e 
adolescentes. "Precisamos explicar de 
um modo específico para cada faixa 
etária, criar conceitos relacionados à 
vida prática dos jovens e encorajar per
cepções pessoais", conta a curadora 
educacional, Stela Barbieri. A ideia é 
manter o programa mesmo quando a 
Bienal não estiver em cartaz. "Depois 

de aprender arte de um modo eficiente, 
o visitante passa a ter outro nível de 
compreensão", diz Heitor Martins. "É 
como o buraco de Alice no País das 
Maravilhas: ao entrarmos ali, abre-se 
um universo rico e fascinante." 

Duas laranjas, óleo de Rodrigo Bivar: para o curador Paulo Reis, "o público 
terá um painel ainda mais amplo da produção contemporânea do país" 

prática, algo inadmissível em um centro de 
produção artística do nível de São Paulo", 
diz Marcelo Araújo, diretor da Pinacoteca. 
0 museu da Luz, por exemplo, abre neste 
sábado (11) uma retrospectiva do paraiba
no Antonio Dias, um dos artistas brasileiros 
mais celebrados no exterior, com obras 
realizadas na década de 60. Na Estação 
Pinacoteca, pode ser vista uma amostragem 
da carreira da paulistana Carmela Cross. 0 
carioca Ernesto Neto, por sua vez, ocupa a 
Grande Sala do MAM no domingo (19) 
com a megainstalação Dengo. A partir do 
mesmo dia, o Masp, em ano inspirado (já 
tivemos Mare Chagall e Max Ernst), hospe
da 5e Não Neste Tempo - Pintura Alemã 
Contemporânea: 1989-2010, com elenco 
requintado - Gerhard Richter e Tim Eitel 

estão incluídos. Segundo Marcelo Araújo, a 
ideia é manter o Polo articulado mesmo 
quando não houver Bienal. Também há 
outras boas iniciativas fora do grande even
to. Caso da coletiva Paralela, lançada por 
galerias. Para a quinta edição, foram reuni
dos 82 nomes - eles serão exibidos no 
Liceu de Artes e Ofícios, no Bom Retiro, a 
partir do dia 23. Figuras renomadas, como 
Adriana Varejão e Paulo Climachauska, divi
dem espaço na seleção com as revelações 
Rodrigo Bivar e Regina Parra. "Conversei 
com o Agnaldo Farias e o Moacir dos Anjos 
para não correr o risco de convidar alguém 
que já estivesse na Bienal", afirma o cura
dor Paulo Reis. "Dessa forma, o público terá 
um painel ainda mais amplo da produção 
contemporânea do país." 

http://www.fbsp.org.br
jaime
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