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TEXTO CRISTINA RAMALHO

FOTOS MARCELA BELTRÃO

Heitor Martins

“Ninguém
precisa
entender
de arte
para se
emocionar”
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Estava ele em Veneza, camiseta largada, barba
por fazer, aquele ar aliviado de aqui-não-tem-
-ninguém-olhando. No dia seguinte, viu sua foto
de figurino em férias no jornal O Estado de S.Pau-
lo e se deu conta do tamanho da encrenca. Heitor
Martins, 42 anos sérios nos cabelos grisalhos e no
peso extra que ganhou desde que parou de fumar,
já não é mais um sujeito anônimo, sócio-diretor da
consultoria McKinsey, casado com a Fernanda,
pai de João e Maria, torcedor do São Paulo. Desde
que assumiu a presidência da Fundação Bienal, em
maio do ano passado, Heitor virou figura pública,
fotografado na rua, a quem quase todo dia um re-
pórter pede opinião. “Agora eu sou visto, preciso
me cuidar”, diz ele ao Outlook, sorriso amigável,
numa entrevista no Ibirapuera.

Sim, Heitor é visto, e até o momento, com bons
olhos. Seu estilo prático de homem de negócios
inaugurou um mundo novo ali na sempre inflama-
da Bienal. Em vez de atuar como manda-chuva,
optou pelo diálogo. Chamou uma turma de espe-
cialistas em diversas áreas, e só fala
das suas resoluções no plural.

“A gente”, seu
pronome favorito,criou

uma Bienal como a gente do
lado de cá do balcão supõe que

deva ser: com obras que fazem barulho,
programas educativos e muito dinheiro no

bolso. Nesta mostra que teve, na sua versão ante-
rior, orçamento de R$ 8 milhões, um andar vazio e
um clima de já acabou, surge Heitor com R$ 30 mi-
lhões captados no governo e em empresas privadas.
A 29ª Bienal, que abre amanhã para o público, terá
mais de 800 obras de 159 artistas. Vai falar de políti-
ca, com nomes de ponta da arte internacional, o que
deve botar o Brasil no atlas das grandes exposições.
E virá com projetos de design e arquitetura, duas
grandes paixões desse nosso entrevistado.

Heitor pertence a uma geração que viu Bienais
indispensáveis. Tinha no quarto adolescente um
pôster da mostra Tradição e Ruptura, de 1984, a
primeira de design brasileiro (criada por José
Mindlin). Diz que enxergou nesse convite para
presidir a Fundação Bienal a chance de mostrar
como a arte pode ser um bom negócio para o Brasil.
Mudar a vida de quem vê. Ou provocar uma sensa-
ção como ele próprio teve diante da instalação de
Janet Cardiff lá no Museu Inhotim, em Minas Ge-
rais, The Murder of Crows: eram 98 alto-falantes
montados em cadeiras, em pedestais e nas pa-
redes, reproduzindo sons de aves que en-
chiam a sala. “A gente olha aquilo e diz: não é
possível isso, de tão extraordinário.”
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Miguel Rio Branco.
Outro barroco na paixão, adoro
as texturas dele, é uma obra humana,
emocionante.

Você tem essa queda pelo Barroco,
já fez uma viagem de um mês para
conhecer o Barroco brasileiro.
Fomos eu e a Fernanda (Feitosa, sua
mulher, organizadora da feira de arte
e fotografia SP-Arte), rodamos as cidades
históricas de Minas Gerais, depois fomos
para Salvador, Olinda. A gente tinha essa
coisa de aprender arte, fizemos cursos
de história da arte quando moramos
em Buenos Aires (de 2000 a 2005), depois
fazíamos essas viagens com roteiros
de arte. Fomos para a Itália, foram
várias assim.

Como vocês se conheceram?
Na faculdade, em 1988. Estudamos
no Largo São Francisco. Prestei (vestibular
para) direito e administração na
(Fundação) Getulio Vargas. Fiquei na GV.

Como um homem de negócios
(ele é sócio-diretor da consultoria
McKinsey) foi parar na Fundação
Bienal? Por ser colecionador de arte?
Eu tinha vontade de fazer alguma
coisa pela comunidade, pela sociedade.
Sempre achei um pecado uma
instituição tão importante como
a Bienal deixar de ter um papel
importante na sociedade. Ela tem
de voltar a ser impactante, a provocar,
sacudir as pessoas como fez em outros
tempos. Tanto eu quanto os diretores,
os conselheiros, somos voluntários, é
um trabalho exaustivo, mas vale a pena
trazer de volta o impacto da Bienal.
Mas quem me indicou foi o Jorge
Wilhelm, que conheci na Fundação
Nemirovsky (coleção de arte antológica
formada pelo casal Nemirovsky e que é
mantida com colaboradores) por conta
de conversas que tivemos.

Você atuou na Fundação? Colaborou?
Nunca. Não tenho ligação com o mundo
das artes. Foi meio coincidência de
fatores encontrar o Jorge. E conheço
vários artistas, mas esse não é meu
universo de amigos pessoais,
não tenho nenhuma proximidade.

Falando em proximidade, há pouco

tempo você foi questionado sobre o
fato da Fernanda ter contrato com
a Bienal até 2015 (o curador do
Ministério Público Estadual, Airton
Grazzioli, propôs que a posse de
Martins fosse indeferida, alegando que
o estatuto proíbe parentes na Bienal).
Isso foi uma história sem pé nem
cabeça. Ela tem um contrato com
a Bienal até 2015, um contrato de uso
do prédio, como o pessoal da moda
tem para o (São Paulo) Fashion Week.
Não tem nada a ver com a Bienal como
mostra. Acho que essa discussão tem
um pouco o reflexo do momento
anterior que a Bienal vivia, de muita
disputa, muita pressão interna, e o
Ministério Público tem de acompanhar
todos os passos. Mas isso acalmou. No
fim esse momento foi simbolicamente
muito importante, porque as pessoas se
mobilizaram pela Bienal. O ministro
(da Cultura, Juca Ferreira) veio a
São Paulo, deu apoio para nós. Fizemos
o jantar pela Bienal, todo mundo
apoiou, todo mundo foi, as pessoas
querem que a Bienal dê certo. Não é
por mim, é pela instituição.

Não pertencer ao mundo das artes
ajuda ou atrapalha?
Acho que me ajudou, sou uma folha em
branco, não tenho um passado aqui.
Nenhum de nós, da diretoria, faz parte
desse universo. Trabalho na McKinsey,
o (Eduardo) Vassimon era de banco,
está aposentado e é tesoureiro do Santos
nessa nova gestão do time. Cada um de
nós veio com uma experiência.
Isso nos deu independência. A gente
só faz esse negócio porque a gente gosta,
acha que tem a ver.

Para dirigir a Bienal é preciso fazer
um “curso”? Pergunto no sentido
de como você se preparou para
entender a administração de uma
instituição dessas.
Na verdade, nós viajamos num grupo
de sete diretores e os dois curadores
para entender como funcionam museus
e instituições. Fomos, em setembro
do ano passado, à Bienal de Veneza,
ao Centro Pompidou em Paris, à Tate
Modern em Londres, ao MoMA em Nova
York. Queríamos conversar, saber como
se administra um museu, uma
instituição, trocar ideias.

Alguém serviu de modelo? Você vai
receber em breve o pessoal da Tate
Modern aqui.
Não, não seguimos nenhum modelo,
não teve nenhuma administração que
usamos como referência. Queríamos
entender como a coisa funciona.
Usamos ideias aqui e ali. A nossa
gestão, nosso interesse, é para abrir
os contatos internacionais. Uma coisa
interessante é que o pessoal da Tate
ficou muito impressionado com
a Bienal. Eles chegam na semana
que vem, vamos fazer um café
da manhã para o Nicholas Serota
(diretor da Tate Modern) e sua equipe.
Estão vindo várias pessoas, vamos
apresentá-los a empresários brasileiros.

No seu entender, o que é uma Bienal
de sucesso?
É difícil medir. Mas é uma Bienal que
causa impacto. Que as pessoas veem,
discutem, que tem repercussão. Uma
das coisas mais significativas da Bienal
é que ela não é de ninguém. Não é do

A Bienal é
diferente
de uma empresa.
Não basta ser bem
gerida. O objetivo
não é maximizar
o lucro, é maximizar
o impacto
na sociedadeO presidente da Fundação Bienal

se emociona com arte?
Muito. Sou chorão pra caramba, choro até
em comercial de TV, então imagina,
já fiquei muito tocado em exposições,
ou diante de quadros. Quando eu era
criança tinha um tio, na verdade era um
primo bem mais velho, com um filho da
minha idade, que colecionava arte
brasileira, tinha Volpi, Pancetti, eu saía
da escola, estudava no Rio Branco
(colégio tradicional de São Paulo, em
Higienópolis) e passava lá para ver. Ele
morava pertinho, na rua Rio de Janeiro, eu
na Sabará. Ia lá e ficava olhando...

Você tem uma coleção de arte, tem
Tunga, Lygia Clark, qual foi sua
primeira obra?
O primeiro quadro, a minha moedinha
nº 1 (para quem é jovem demais, explico:
a moedinha nº 1 é o talismã do Tio
Patinhas), é um quadro do Pancetti,
maravilhoso, que não canso de olhar.
É uma marina de 1956.

Já que entramos na sua coleção,
vamos lá. Fale um pouco de alguns
artistas da sua escolha. Lygia Clark,
por exemplo.
Gosto da Lygia pela interatividade,
a questão que aparece, se quem faz
a obra é ela ou quem vê. Tenho uma
escultura dela, um bicho.

Tunga.
É uma paixão minha. Ele tem essa obra
barroca, magnética, sensual.
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Sou uma folha em
branco, não tenho
um passado aqui.
Não tenho amigos
artistas, não
pertenço a este
universo

governo ou de empresa. Num primeiro
momento é mais difícil, porque ela está
aberta, tem de começar do zero. Fazendo
um paralelo com um museu, os museus
têm muita dificuldade de renovação
porque têm tudo pronto, 90% do acervo
está lá, o que o museu precisa é de 10%
de inovação. Aqui, não. A Bienal é inteira
refeita a cada dois anos, se você não tiver
essa capacidade de se reinventar, ela vai
morrer. Então tem todo o stress,
momentos de glória, momentos de
queda. Nos anos 50 ela foi gloriosa,
nos 60 também, nos 70 sumiu, na
década de 80 ela se reergueu, nos anos
90 foi bem, e na ultima década sumiu
de novo, aí foi passando o pires.

Você é um homem que trabalha
gerindo negócios. A Bienal pode ser
um bom negócio?
É diferente de uma empresa. Não basta
ser bem gerida. Você tem de ter o
conceito de eficiência, de gestão muito
aplicada, o objetivo não é maximizar o
lucro, é maximizar o impacto na
sociedade, você não pode perder essa
perspectiva. É possível fazê-la de forma
que a sociedade a apóie, mas a Bienal
nunca vai viver dos recursos. Ela
depende de ser apoiada por Governo,
empresas, sociedade civil.

A função não é lucrar, mas ela pode
gerar algum tipo de lucro?
Sua função não é lucrativa, mas os
benefícios são muito maiores do que
seu custo para a sociedade. Vamos
calcular que a Bienal vai trazer 1 milhão
de visitantes. Desse milhão,
300 mil são de fora de São Paulo.
Desses, uns 15 mil são estrangeiros.
Esse conjunto de pessoas vai gastar na
cidade mais ou menos R$ 300 milhões,
somando hotel, transporte, a pessoa que
vem sempre faz uma compra. São dados
da prefeitura. Depois da Fórmula 1, a
Bienal é o maior evento da cidade. Traz
para uma receita que é dez vezes maior
que seu custo. Isso só do negócio
turismo, não estamos falando do
aquecimento do mercado de arte,
da venda em galerias, da imagem lá
fora. Ou seja: a Bienal custa R$ 30
milhões e traz R$ 300 milhões, no
mínimo, para a cidade. Isso é um bom
negócio. Mas ela tem de ter um projeto
que gera impacto. É muito diferente
uma Bienal que traz um milhão de
pessoas do que uma que traz 100 mil.

Como o projeto desta edição da Bienal
foi concebido?
É um trabalho de equipe. Muitas ideias
surgiram da primeira conversa com o
ministro (Juca Ferreira). A gente se sentou
naquela mesa (aponta para a mesa
redonda ao lado) com ele e os secretários.
Ele falou que só 6% da população
brasileira já foi a um museu,
e que a Bienal tem um papel importante
de descoberta, de primeiro contato, de
levar a arte ao público. Que era importante
que ela fosse gratuita, ela é do Brasil, é a
cara do Brasil lá fora. E propôs: “Vamos
criar um programa itinerante”. Isso foi
muito dele. E faz sentido. Por que não
criar módulos que possam viajar para
outras cidades, pelo Brasil e o interior de
São Paulo, já que a gente tem tanto trabalho
para organizar uma Bienal? Temos essa
ideia de tentar que empresas locais nos
apóiem em cada lugar. Então você começa
a criar um projeto que não é mais do
Heitor, ou dos conselheiros, é do Ministério
da Cultura. E aí você abre o olho para outras
coisas, o MinC é um parceiro importante.

A vida entre montanhas, uma viagem recente antes do furor da Bienal

Heitor relax numa caminhada no Peru, com o filho João, 10 anos

FOTO ARQUIVO PESSOAL

FOTO ARQUIVO PESSOAL
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Estamos assim risonhos no solar
restaurante do MAM, ao lado da Bienal.
A foto dá o tom do papo, descontraído,
como tem de ser. Minha missão seria
pegar o lado pessoal de Heitor Martins,
e achei que não seria tão fácil, porque
antes disso o homem sofreu para posar
sem timidez para as fotos. Mas ele
respondeu a tudo. Tivemos companhia
no início: o misterioso terceiro prato
pertence a Eduardo Vassimon, outro
diretor da Bienal e atual tesoureiro do
Santos. Depois nós dois ficamos para
cafezinhos e passeamos pela mostra.
Ele é doce, e se empolgou ao falar das
obras. Eu, que já entrevistei outros
presidentes da Bienal antes, posso
dizer: Heitor é o mais informal deles.

De jeito nenhum. A curadoria tem de ser
livre para escolher. Independente do
meu gosto pessoal, a Bienal tem de trazer
o que os curadores acreditam.

Se você fosse curador, como montaria
uma mostra?
Acho que o modelo de curadoria que me
tocou mesmo foi o da Tate. Acho
maravilhoso como eles expõem o acervo,
sempre dialogando. Os museus
em geral têm a visão do acervo do ponto
de vista histórico, eles não. Colocam
uma water lilly (da famosa série de
pinturas de flores) do Monet com uma
tela do (pintor americano Jackson)
Pollock, um Malevich (famoso pintor
abstrato soviético) de 1910 com
um Richard Serra (grande escultor
americano contemporâneo).

A gente precisa de arte?
Vou responder com uma frase que acho
que é do Ferreira Gullar: “É preciso arte
porque a vida não basta”. A arte tem um
poder de transcender, o poder de
comunicar. E ninguém precisa entender
de arte para se emocionar.

Fora da arte, o que mais você gosta?
Da natureza. Tenho um sítio, lá tem
cachoeira, preciso disso. Há pouco
tempo fiz uma caminhada com meu filho
por dez dias no Peru. Fomos a Machu
Picchu, foi incrível. No ano passado, fiz
uma viagem de bicicleta para Borgonha.

Você, que aprecia o Barroco, é um
homem de fé?
Fé em religião não, mas tenho fé na
intenção dos outros. Acredito na boa
intenção. Tem de dar certo.

Você já tinha tido essa proximidade
com o governo?
Nunca. Mas o MinC deu R$ 6 milhões
e, com a Lei Rouanet, mais R$ 30
milhões. Dá um apoio genuíno. E tem
o apoio simbólico da parceria. É muito
melhor, até para captar dinheiro dos
empresários. E é uma parceria mesmo,
a gente tem uma reunião mensal,
discutimos o que está sendo feito,
e assim fizemos a nossa mostra na
Bienal de Veneza. O MinC deu 80%,
a Bienal deu 20%, e o Brasil está lá
(representado) em Veneza, tem
catálogo e tudo. Teve um outro caso
que um artista brasileira, acho que
é a Regina Silveira, queria fazer uma
grande mostra lá fora, no exterior.
O MinC queria dar os recursos,
mas é complicado de se relacionar
com artistas.

Por quê?
O governo não se relaciona com
pessoas, mas com instituições. Então
resolvemos vamos fazer um convênio:
a Bienal apóia o artista. O MinC entra
com dinheiro. Isso faz um ano. Nós
fizemos essa ponte. Aí pensamos que
isso de artistas precisarem de recursos
para expor fora do Brasil vai acontecer
com frequência, então por que não
criar um modelo permanente?
Daí surgiu o Programa Brasil Arte
Contemporânea Nós não criamos
da nossa cabeça, veio de conversas
com o MinC, e agora existe. Já demos
50 bolsas para artistas fazerem mostras
fora do Brasil, 80% do dinheiro vem
do MinC, 20% é da Bienal. Custa
pra caramba para nós, uns R$ 400 mil
porque é dinheiro livre, não é
incentivado. Mas é algo importante.

Vocês tem conquistado boas
parcerias. Quem mais ajuda? A Milu
(Vilella, presidente do MAM)?
A Milu foi a primeira pessoa com quem
conversei, logo que aceitei a presidência.
Foi ela quem nos apresentou para o Juca,
que ligou para ele e fez a ponte. Eu já
a conhecia, e ela tem a experiência
interessante do MAM. Ela nos ajudou
a pensar, foi muito generosa.

Sua vida mudou muito com a Bienal?
Como está a sua rotina?
Venho pouco aqui (à Bienal). Agora, na
fase de abertura, tenho vindo direto.
Mas normalmente venho pouco. Temos
uma reunião semanal, toda segunda das
21h à meia noite, para discutirmos
o andamento das coisas. Cuido
basicamente de duas coisas: do lado
institucional e do que tem a ver com o
governo, representação. E da imprensa,
que assusta.

O que assusta? Ficar exposto?
Muito. Às vezes é meio invasivo, fui
fotografado de camiseta e barbudo lá
em Veneza, tem sempre gente olhando.
Tudo bem que os jornalistas não
perguntam quase nada que a gente já
não tenha refletido antes, mas no dia
que eu sentei no (programa de TV) Roda
Viva, fiquei assim... É um julgamento,
todo mundo te olhando. Mas as pessoas
têm sido muito generosas comigo.

Você palpita na curadoria?
Teve esse barulho sobre obras
tão provocadoras, como aquela
do Gil Vicente degolando o Lula.
Você interfere nisso?

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 set. 2010, Outlook, p. 26-31.
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