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AGENDA

Por Suzana Velasco

ARTES VISUAIS

PINCELADAS OBRA EM PROGRESSO • Emmanuel Nassar

SEGUNDA-FEIRA
Artes Visuais

QUARTA-FEIRA
Artes Cênicas

QUINTA-FEIRA
Cinema

SEXTA-FEIRA
Transcultura

TERÇA-FEIRA
Música

O alagoano Jonathas de Andrade aborda o tempo e a liberdade de interpretação
Fotos de divulgação

um pensamento acerca de
duas obras expostas pelo ar-
tista em duas mostras distin-
tas. “2 em 1”, no Centro Cultu-
ral São Paulo, e “O clube”, exi-
bida em “Primeira e última —
Notas sobre o monumento”,
na Galeria Luisa Strina.

“O clube” se constituí em
uma série de quatro fotogra-
fias de alta voltagem poética.
Nelas, o artista registra de for-
ma documental um clube
abandonado na cidade de Ma-
ceió. A construção, de 1964,
carrega na sua arquitetura as

marcas de um país que se quis
moderno, mas cujo projeto
não se concluiu, bem como o
seu abandono evoca uma de-
solação profunda que contras-
ta com a beleza “natural” do
mar que o circunda.

É recorrente na obra de An-
drade um uso da imagem foto-
gráfica como pretexto para fa-
lar, de maneira indireta, de di-
versos assuntos — modernis-
mo, fracasso das utopias, pas-
sado, presente, e até mesmo
sobre sexualidade. Não que a
forma aqui seja mero instru-

mento. Não, ela é a morada do
significado. Mas nem tudo es-
tá explícito e dado de maneira
fácil. Há um proposital jogo
entre falso e verdadeiro, arqui-
vo e realidade, construção e
apropriação.

Cada uma das imagens de
“O clube” é acompanhada de
um pequeno; cada um deles é
híbrido de trechos da autobio-
grafia do escritor cubano Rei-
naldo Arenas e de escritos do
próprio artista. Nesses textos,
Andrade evoca os usos distin-
tos do clube. Durante certo

tempo, seu uso oficial era o de
lazer da alta sociedade alagoa-
na. Uma outra modalidade de
costume local, já posta em
prática no passado, e que per-
siste no presente, é a de ponto
de encontros sexuais fortuitos
entre homens na parte da
construção mais próxima do
mar. Esse uso evoca uma espé-
cie de vida subterrânea e não
oficial que perpassa ainda ho-
je as ruínas do espaço.

“2 em 1”, individual em car-
taz no Centro Cultural São
Paulo, mais uma vez traz a fo-

tografia não como cópia, mas
como pretexto para uma arti-
culação engenhosa. Andrade
constrói um sui generis ma-
nual de marcenaria. Pedagógi-
co como deve ser um manual.
Faça você mesmo, passo a
passo, duas camas de solteiro
tornarem-se uma cama de ca-
sal. O trabalho é intencional-
mente ambíguo. A obra, na sua
secura sintética, parece que-
rer deixar para quem vê a ta-
refa de decidir qual o caminho
de interpretação seguir. Esse
manual foi criado pelo artista?
Seria um manual já existente e
somente reproduzido? Se não
existe, não acabamos todos,
de algum modo, por fazer
“uso” dele algum dia na vida?
O que significa tratar com ta-
manha objetividade algo que,
no limite, nos fala sobre aquilo
que nada tem de frio e objeti-
vo, pois é a metáfora do pro-
longamento possível de um
ser humano, dois que se tor-
nam um. O que era descontí-
nuo torna-se contínuo, graças
ao encontro no amor, no ero-
tismo. Mas esperem, é somen-
te um manual de marcenaria.
Ou não?

Deixar-nos nessa zona difu-
sa, na qual as respostas não
estão dadas e somos chama-
dos a nos colocar de maneira
ativa diante do trabalho, são
mecanismos formais e concei-
tuais de uma obra que cami-
nha na contramão de um mun-
do no qual até mesmo a arte,
muitas vezes, surge repleta de
tentativas de respostas pron-
tas para problemas comple-
xos. Habitar o terreno da dúvi-
da e explorar esse solo escor-
regadio que nos impele a ques-
tionar todo o tempo o que es-
tamos vendo é o motor do tra-
balho de Jonathas de Andra-
de, artista ainda jovem e já me-
recedor do reconhecimento
veloz que vem obtendo. ■

Cinthia Marcelle a toda
● Com o vídeo “Cruzada”,
a artista plástica Cinthia
Marcelle ganhou na sexta-
feira o Future Generation
Art Prize, prêmio de US$
100 mil dado pela funda-
ção ucraniana Victor Pin-
chuk. Exibindo o encon-
tro de quatro grupos de
quatros músicos numa
encruzilhada, a obra foi
exposta recentemente no
MAM, como parte da mos-
tra com os quatro finalis-
tas do Prêmio Pipa.

Museus do Rio
● O site www.museusdo rio.
com.br, que reúne os princi-
pais museus do estado, se-
rá lançado amanhã na aber-
tura do Encontro dos Mu-
seus do Rio, no Museu His-
tórico Nacional (2250-9220).
Organizado pela antropólo-
ga Regina Abreu, da UniRio,
em parceria com o Instituto
Brasileiro de Museus, o en-
contro será realizado até
quinta-feira, das 9h às 18h,
com filmes e debates aber-
tos ao público.

● Em 1998, Emmanuel Nas-
sar reuniu as bandeiras ofi-
ciais de quase todos os mu-
nicípios do Pará, seu esta-
do natal, e criou com elas
uma instalação apresenta-
da na Bienal e no Museu de
Arte Moderna de São Paulo.
Cinco anos depois, a obra
foi exposta no Rio, na mos-
tra “Poesia da gambiarra”,
no Centro Cultural Banco
do Brasil. Mantendo a esté-
tica de cores fortes e padro-
nagens de sua obra, o artis-
ta agora está inventando
suas próprias bandeiras,
que quer expor, juntas, no
ano que vem.

— Algumas eu mesmo fa-
ço, outras eu peço a costu-
reiras — conta Nassar. — A
ideia é reunir de 30 a 40 e
expô-las hasteadas em mas-
tros, num espaço fechado,
fazendo com que elas tre-
mulem com a ajuda de cir-
culadores de ar.

Nelas, o artista costura

seus próprios lemas e símbo-
los, todos assumidamente
pessoais: “Liberdade e amiza-
de”, sobre uma faixa rosa que
cruza a bandeira do Brasil; as
iniciais de seu nome, EN, ao
lado do Congresso Nacional e
das estrelas da bandeira bra-
sileira; o logo da “Coca-Cola”
invertido, em cima do rosto
de Che Guevara.

— Elas foram imaginadas
como uma forma de repre-
sentação política. São as di-
versas regiões do meu inte-
rior, reunidas numa espécie
de Organização dos Meus
Estados, negociando uma
unidade. Às vezes em guer-
ra, às vezes tendo que con-
ter regiões em rebelião —
brinca o artista.

Hoje
• Os designers Cezar de Almeida
e Roger Bassetto lançam “Sketch-
books — As páginas desconheci-
das do processo criativo” às
19h30m, na Livraria da Travessa
de Ipanema (3205-9002), com
os cadernos de rascunho de 26
artistas brasileiros (leia mais na
página 10).
• A exposição “Capadócia: a terra
de São Jorge” reúne 33 fotografias
do turco Murat Gulyaz, apenas hoje
e amanhã, na Casa de Arte e Cultu-
ra Julieta de Serpa (2551-1278).

• A Caixa Cultural (2544-4080)
abre às 19h a exposição “Richard
Wright: este outro mundo”, uma
homenagem ao escritor afro-ameri-
cano nos 50 anos de sua morte.

Amanhã, dia 14
• O Museu Nacional de Belas Artes
(2219-8474) abre às 18h30m a
mostra “Nidus vítreo — Diário de
cheiros”, com instalações olfativas
criadas por Josely Carvalho.

Quarta, dia 15
• O Museu da Chacára do Céu

(2224-8981) inaugura a exposi-
ção “Encontro de colecionadores:
gravuras de arquitetos modernis-
tas da coleção Carlos Barroso”,
reunindo 34 obras de Roberto Bur-
le Marx, Lucio Costa, Carlos Leão
e Oscar Niemeyer.

Quinta, dia 16
• O crítico de arte Paulo Herke-
nhoff lança um livro sobre a artista
plástica Maria Leontina, na Livraria
da Travessa de Ipanema (3205-
9002), às 19h. A publicação vem
acompanhada de um filme dirigido

pelo filho da artista, Alexandre Da-
costa, e narrado por Marília Pêra.

Sexta, dia 17
• A Funarte lança o livro “Eis o sal-
do: textos, depoimentos e entrevis-
tas”, sobre o artista plástico Anto-
nio Manuel, às 17h, na Livraria
Mário de Andrade (2279-8071),
no Palácio Gustavo Capanema.
• A Galeria Laura Alvim (2332-
2016) inaugura às 19h a exposi-
ção “Quando a gente para, o mun-
do roda”, de Ernesto Neto, com
projeções de fotografias, uma mídia

nunca antes exibida pelo artista.
• A galeria Cosmocopa Arte Con-
temporânea (2236-4670) abre a
coletiva “Até 2011”, às 19h, com
12 artistas, entre eles Felipe Bar-
bosa e Leo Ayres.
• O Ateliê da Imagem (2244-
5660) inaugura duas mostras, às
19h: “Tempos misturados”, do fo-
tógrafo Marcelo Greco, e “Diabo a
4”, coletiva com 11 artistas e cu-
radoria de Cláudia Buzzetti.

Sábado, dia 18
• A artista plástica Laura Lima

inaugura na Casa França-Brasil
(2332-5120) a exposição “Gran-
de”, com quatro instalações forma-
das por esculturas humanas.
• A artista plástica Ana Holck e o
crítico Sérgio Martins fazem uma
visita guiada à exposição “Basti-
dor”, com uma instalação de Ana,
no Centro Cultural Banco do Bra-
sil (3808-2020), às 18h.
• A galeria Progetti (2221-9893)
abre às 17h a mostra “Provas cir-
cunstanciais do Brasil”, primeira
exposição do americano Jimmie
Durham no país.
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“André Sicuro é um
jovem artista que
vem se apropriando
da linguagem
cinematográfica,
falando sobre o delírio
através de imagens
comuns, ordinárias.
Ele usa repertórios do
cinema para contar
sobre seus encontros
com as pessoas.
André parte de seu
próprio convívio no
mundo para criar
ficções em filmes
e vídeos

Divulgação

Faces de um artista em formação

UMA DAS BANDEIRAS do artista: “São as regiões do meu interior”

Bienal de SP recebe 530 mil
● A 29a- Bienal de São Paulo, que terminou ontem,
recebeu cerca de 530 mil pessoas. Apesar de ser
metade da esperada marca de um milhão de
visitantes, o número representa um público três vezes
maior do que o da exposição de 2008, conhecida
como “bienal do vazio”. Do total, mais de 300 mil
participaram do programa educativo da mostra, cujas
obras vão passar por 12 cidades brasileiras, incluindo
o Rio, entre janeiro e agosto de 2011.

O meio de arte con-
temporânea absor-
ve na atualidade
um sintoma da nos-

sa cultura em um sentido mais
amplo, qual seja, a voracidade
por consumir o “novo”. Sim,
aquele novo que parecia asso-
ciado ao período moderno ain-
da acossa e move a contempo-
raneidade. Nessa esteira sur-
gem um mercado e um circui-
to da arte — museus, institui-
ções, curadores — em busca
de artistas “emergentes”. São
inúmeros os programas volta-
dos para a chamada “arte jo-
vem” hoje no Brasil. Entender
de maneira mais aguda as ra-
zões desse fenômeno não será
a nossa tarefa aqui, mas cha-
mar atenção para um artista,
Jonathas de Andrade (1982),
que se encaixa nesse contex-
to, mas que já possui uma pro-
dução relevante e merecedora
do reconhecimento que vem
obtendo, sim.

Exposto em três mostras em SP
A obra do artista alagoano,

radicado em Recife, pôde ser
vista, somente nesse mês de
dezembro, em três mostras si-
multâneas na cidade de São
Paulo, a 29a- Bienal (que termi-
nou ontem), a notável coleti-
va, curada por Rodrigo Moura,
“Primeira e última — Notas so-
bre o monumento”, na Galeria
Luisa Strina, e em uma indivi-
dual no Centro Cultural São
Paulo. Nos últimos dois anos,
o artista participou da 7a- Bie-
nal do Mercosul e realizou
uma individual na Galeria Ver-
melho.

Ao contrário do formato das
críticas usuais publicadas nes-
te espaço, iremos hoje tecer
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‘O clube/2 em 1’
Jonathas de Andrade

Luisa Duarte

DUAS FOTOS
da série “O

clube” e

instruções para

a transformação

de duas camas

em uma, de “2

em 1”: imagens

a princípio

simples, mas

que podem

conter diversos

significados

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 13 dez. 2010, Segundo Caderno, p. 4




