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Companheira quem?
Teve gente que saiu frustrada do en-
contro de Dilma Rousseff com artistas
e intelectuais no Rio. Chico Buarque
não levou a tal namorada, que todo
mundo diz ser um espetáculo à parte.

Façam suas apostas
Tem bolão novo de artistas circulando
no Projac: “Quanto tempo vai durar o
namoro da Xuxa com o cantor sertanejo
Victor Chaves, da dupla Victor & Leo?”

O sonho não acabou
Foi uma delícia a noite na fila dos
ingressos para o segundo show de
Paul McCartney em São Paulo. Co-
mo se não bastasse o frio da madru-
gada, um senhor de meia-idade can-
tou Let it be até o dia amanhecer.

Preço de banana
Segmentos do Ministério Público
receberam com indignação a notícia
de que uma juíza do Pará foi flagra-
da negociando liberação de liminar
em troca de apoio a uma vaga de de-
sembargadora no Tribunal de Justi-
ça. “Tá barato pra caramba!” – recla-
mam em coro, como no bordão do
comercial de TV.

A luta continua!
Jean-Claude Van Damme nega o en-
farte que protagonizou na internet.
A tal pontada no peito que deu ori-
gem ao boato foi, provavelmente,
um chute mal ensaiado durante as
filmagens de seu novo longa-metra-
gem de pancadaria.

Serviço:

Serviço

● Ah, bom!
Luciano Huck teve bons motivos para
pagar R$ 600 mil num Audi A8. Pra
começar, os bancos do carro são aque-
cidos e vibram na frequência de cinco
opções de massagem. Irresistível!

Valéria França

São 50 peças, algumas assinadas
por designers contemporâneos,
como o badalado egípcio Karim
Rashid e o americano Harry Al-
len, que tem um estúdio homôni-
mo em Nova York. Objetos de
decoração, utilitários e até mó-

veis estão expostos na Escola de
Belas Artes, em São Paulo. A mos-
tra faz parte do BOOMSPDE-
SIGN, fórum internacional que
também discute arquitetura.

A exposição tem peças muito
curiosas, como o cofre em forma-
to de porco, assinado por Allen.
O objeto virou ícone e passou a
ser disputado por colecionado-
res. Isso porque o americano lan-
ça no mercado séries limitadas,
sempre com uma cor diferente.
Também está na exposição o
frasco multiforme – esférico,
quadrado e meio cilíndrico – de
perfume masculino, Bang, que

criou para Marc Jacobs.
“Um dos objetivos é populari-

zar o design”, diz Roberto Cocen-
za, idealizador do fórum, que
chega à terceira edição. “E até pa-
ra isso, faço a ligação entre desig-
ners internacionais e a indústria
brasileira.” A estratégia resul-
tou, por exemplo, em um acordo
entre Harry Allen e uma indús-
tria de móveis em São José do
Rio Preto, interior de São Paulo,
que começa a produzir uma ca-
deira criada por ele.

Palestras. O arquiteto Craig
Robins, diretor da Dacra, empre-

sa imobiliária americana, é um
dos seis estrangeiros entre os 24
palestrantes que participam do
evento. Robins ganhou fama ao
liderar o processo de revitaliza-
ção de Miami, que na década de
1980 era tomada por prédios art
déco quase destruídos. Sob seu
comando, a Dacra criou o Miami
Design District, uma região de
butiques, lojas de design e restau-
rantes da moda. Sua palestra
acontece no sábado.

Uma das artes mais urbanas, o
grafite será representado pelo
brasileiro Rui Amaral, de 48
anos, um dos pioneiros deste mo-

vimento no País. Hoje, ele traba-
lha com desenho animado, pintu-
ra, web art e instalações. Já ex-
pôs na Pinacoteca do Estado e
no Museu de Arte de São Paulo.
Para quem não se lembra, Ama-
ral foi fundador do grupo Tupy-
nãodá, um dos primeiros a sair
pelas ruas pintando à luz do dia.
Ele se apresenta na sexta-feira.

Nas Estações Santa Cecília e Pa-
raíso, e futuramente na Tatuapé,
os espaços culturais são integra-
dos às bibliotecas Embarque na
Leitura, que emprestam livros de
graça ao público.

A primeira foi inaugurada em
setembro de 2004, na Estação
Paraíso do Metrô. Outras cinco
estações – Tatuapé, Luz, Largo
Treze, Santa Cecília e Brás, da
Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM) – têm
bibliotecas. No total, elas reú-

nem quase 24 mil títulos, entre
romances, policiais, infanto-juve-
nis e autoajuda.

Gerenciadas pelo Instituto
Brasil Leitor, com o apoio do Mi-
nistério da Cultura, as seis biblio-
tecas já emprestaram mais de
470,8 mil livros e contam com
cerca de 45 mil sócios cadastra-
dos. Entre os títulos mais retira-
dos estão A menina que roubava
livros, de Markus Zusak; Fortale-
za Digital e Anjos e Demônios, de
Dan Brown; e O caçador de pi-
pas, de Khaled Hosseini. Além
de emprestar livros, as bibliote-
cas promovem atividades como
tarde de autógrafos, conversa
com escritores, contadores de
história e distribuição de livros.

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

BOOMSODESIGN: CENTRO UNIVERSITÁ-

RIO BELAS ARTES DE SÃO PAULO, RUA

JOSÉ ANTÔNIO COELHO, 879, PARAÍSO,

TEL.: (11) 3887-8606. EXPOSIÇÃO: GRA-

TUITA. PALESTRAS: R$ 420, O DIA. SI-

TE: WWW.BOOMSPDESIGN.COM.BR

LANÇAMENTO DO PROJETO ENCON-

TROS. ESTAÇÃO PARAÍSO DO METRÔ

(LINHAS 1-AZUL E 2-VERDE). A PARTIR

DAS 11H. WWW.METRO.SP.GOV.BR

Mostra traz tops do design internacional a São Paulo

ATRAÇÕES DE HOJE

A fora os sem-vergonha que
declaram voto errado só pe-
loprazer de contrariar as en-
quetes de boca de urna, os

institutos de pesquisa preveem uma
dificuldade extra de prognósticos
nesta reta final da campanha presi-
dencial: estima-se que o surgimento
de eleitores envergonhados da pró-
pria escolha possa comprometer de
vez a credibilidade de todo e qual-
quer método de aferição da opinião
pública. Tem gente por aí, dizem os
entendidos na coisa, escondendo
candidato no armário.

Quem já escolheu presidenciável,

mas não se sente seguro para defendê-
lo nem depois do terceiro chope, estaria
preferindo dissimular seu voto até em
roda de amigos. Nas atuais circunstân-
cias do debate eleitoral, convenhamos,
só o voto nulo é bem aceito por todos.
Alguém na mesa do bar diz “eu te enten-
do” e, dessa forma, o eleitor que não
ousa dizer o nome de seu candidato se
livra da pergunta que não quer calar em
toda discussão política neste segundo
turno: “Como é que você tem coragem
de votar em alguém assim?!”

A boa notícia é que faltam só 10 dias
para o País mudar de assunto. Política
não é, decerto, o forte do brasileiro.

TUTTY
HUMOR

DIVULGAÇÃO

JF DIORIO/AE

O voto
envergonhado

Metrô terá
espaço para
cultura em
16 estações
Projeto será lançado hoje na Paraíso; piloto
está em Santa Cecília desde abril de 2009

Seis bibliotecas
já emprestaram
470 mil livros

● 11h
Cantilena Paulistana. A banda
toca sambas de Adoniran, Carto-
la e Nelson Cavaquinho

● 11h30
Dança das cores

● 11h55
Ópera e balé Carmen. Trechos
da obra de Georges Bizet, com
bailarinos da Companhia Brasi-
leira de Dança Clássica e a can-
tora lírica Luciana Bueno

● 12h15
Big Jazz Band Heartbreakers.
Grupo toca trechos do espetácu-
lo Emoções Baratas, de José
Possi Neto, com participação de
duas cantoras. Grupo volta a
tocar às 12h40, com músicas de
Duke Ellington. E termina o
evento com uma apresentação
de samba, às 13h40

● Mata os velhos!
Christiane Torloni
toma chá nesta
quinta-feira com
os imortais na
Academia Brasi-
leira de Letras.
Convém pedir refor-
ço de guardanapo
para a hora de
molhar o biscoito.

Inusitado. Banana Bowl
Gold, do americano Harry
Allen: tigela feita com molde
de frutas de verdade

Carmen. Bailarinos da Companhia Brasileira de Dança Clássica ensaiam ópera de Bizet, que será apresentada hoje, às 11h55

ZÉ PAULO CARDEAL

estadão.com.br

●✽ tutty.vasques@estadão.com.br

Exposição com 50 peças,
entre objetos e móveis,
faz parte de fórum
internacional também
sobre arquitetura

Ana Bizzotto

Com flash mob, performance,
ópera, balé clássico e uma big
band de jazz, o Metrô lança ho-
je na Estação Paraíso o Proje-
to Encontros, espaço cultural
com programação permanen-
te que será implementado em
outras 14 estações até o fim de
2011. O espaço piloto, instala-
do na Estação Santa Cecília
desde abril de 2009, foi o pri-
meiro passo para o projeto.

No Paraíso haverá área para ex-
posições, arena para apresenta-
ções, espaço infantil e integra-
ção com a biblioteca.

Até o fim do ano, as Estações
Sacomã e Corinthians-Itaquera
também vão receber o projeto.
Em todas as estações contempla-
das haverá painéis com a histó-
ria dos respectivos bairros. Na-
quelas com nomes de times de
futebol serão criados memoriais
dos clubes, com homenagens a
ídolos eleitos pela internet.

Segundo o secretário de Trans-
portes Metropolitanos, José
Luiz Portella, o objetivo do proje-
to é fazer com que o metrô, que
já reúne serviços como as farmá-
cias Dose Certa e os postos do
Acessa SP, com computadores li-
gados à internet, tenha também
um “lado cultural e de lazer”.

“Cada estação terá uma voca-
ção artística, para que o público
possa acompanhar as manifesta-
ções culturais com as quais se
identifica”, explica Portella. “No

nosso piloto, na Santa Cecília, o
foco são os curta-metragens, a
dança de salão e o teatro rápido.
Na Estação Paraíso, a ideia é
apresentar música clássica, jazz,
ópera, que não é música comum.
É a primeira vez que haverá ópe-
ra em um metrô.”

Programação. Vencedor da lici-
tação de dez anos aberta pelo Me-

trô, o consórcio Bus Magia, for-
mado pelas empresas Bus Mídia
e Cinemagia, é o responsável pe-
la implementação do projeto
nas estações e pela programação
cultural. A contrapartida para
eles será a possibilidade de explo-
rar a mídia das estações. No futu-
ro, segundo o secretário, o proje-
to poderá ser estendido para es-
tações da CPTM.

A programação da Estação
Santa Cecília, antes organizada
apenas pelo Metrô, também está
sob o comando do consórcio. Lá,
cerca de cem pessoas acompa-
nham, às quartas-feiras, as apre-
sentações e aulas de dança de sa-
lão. Segundo a diretora artística
do Cinemagia, Vera Barbosa, a
programação em todas as esta-
ções terá pelo menos duas ou
três atrações por dia.

Em todos os espaços culturais
haverá totens multimídia, televi-
sores LCD com programação
própria e mapas táteis dos arre-
dores, produzidos pelas Faculda-
des Metropolitanas Unidas
(FMU), com o apoio do Institu-
to Dorina Nowill. Em algumas es-
tações, dependendo do espaço
disponível, haverá cafeterias, re-
vistarias e sessões de cinema.

Na Paraíso haverá também

uma instalação holográfica com
efeitos visuais interativos desen-
volvidos especialmente para o
projeto. A princípio, dois conteú-
dos serão apresentados. O efeito
Água consiste na movimentação
da água projetada conforme os
movimentos de quem estiver in-
teragindo na área de projeção,
proporcionando a ilusão de es-
tar de fato imerso na água. No

jogo individual Futebol, o joga-
dor interage com uma bola em
um campo virtual.

“A programação é de primeirís-
sima qualidade. Vamos colocar
o público em um contexto artísti-
co, para ele poder usufruir a arte,
que geralmente é elitizada”, ex-
plica Vera, do Cinemagia. “Não é
à toa que a estreia é com uma
ópera. Grande parte das milhões

de pessoas que passam pelo me-
trô nunca teve a chance de ver
uma ópera.”

Vera explica que a Cinemagia
já começou a fazer parcerias
com associações culturais como
a Casa das Rosas, que contribui-
rão para a programação.

Arquitetura. Os projetos arqui-
tetônicos dos espaços culturais
são padronizados e foram elabo-
rados pela arquiteta Vanessa Fé-
res. Na Estação Paraíso, 300 ar-
cos de madeira foram instala-
dos. “A arquitetura do projeto é
leve, permeável, aconchegante,
não cria bloqueios como nas gale-
rias de arte. Ela permite que se
estabeleça uma relação do espa-
ço com o visitante”, afirma Va-
nessa.

“Os arcos servem para criar ca-
minhos, receber as exposições,
dividir os vários ambientes do es-
paço cultural e também torná-lo
mais democrático.”

LEANDRO SANCHES/AE
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