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Se a crise mundial de 2008 res-
valou aqui como uma maroli-
nha, como disse o presidente
Lula à época, e causou danos
culturais razoáveis em 2009,
2010 passou como um furacão
pelos brasileiros. A começar pe-
los “finalmentes”, com os me-
gashows de Paul McCartney e o
lançamento de Tropa de Elite 2,
um marco na história do cinema
nacional ultrapassando a maior
bilheteria de todos os tempos:
10.736.995 ingressos vendidos.

Espetacular foi a regra nos
musicais, inspirados, fran-
queados ou reproduzidos dos
moldes da Broadway. Até Mi-
guel Falabella curtiu a onda de
fru-frus e purpurinas na sua
versão para A Gaiola das Lou-
cas. Aliás, curtir é um dos íco-

nes para o diálogo entre os vi-
ciados em Facebook. A história
da comunidade mais popular
do mundo virtual virou ótimo
filme, A Rede Social, já cotado
para o Oscar do ano que vem.

Em se tratando de grandeza,
ou de grandiosidade, as expo-
sições da Oca, no Parque Ibira-
puera, mostraram que nossas
montagens são de primeira li-
nha. Basta dar uma voltinha
pela mostra Água na Oca e
checar, orgulhoso, a alta tec-
nologia trabalhada com matu-
ridade à brasileira.

Já quanto às polêmicas, algu-
mas poderiam ter recorrido ao
velho e bom ato do bico calado.
Foi o caso da retirada dos urubus
de Bandeira Branca, instalação
de Nuno Ramos na 29ª Bienal de
São Paulo. Vejam só, até os olhos
azuis mais mansos do planeta,
os de Chico Buarque, claro, fo-
ram envolvidos num quiproquó
por conta do Prêmio Jabuti. E
como fez, faz e fará falta o se-
nhor polêmica, José Saramago!

Sorte a nossa que não fal-
tam um pouco de graça e
papo cabeça (no me-
lhor sentido) nos
lançamentos em
quadrinhos, al-

guns luxuosos que só, e frutos
de parcerias promissoras,
como a graphic novel Cachalo-
te, do escritor Daniel Galera e
do ilustrador Rafael Coutinho.

E os CDs, lembra deles? So-
brevivem a duras penas, mas
garantem o espírito recheado
da boa nova música, daqui com
a estreia de Marcelo Jeneci,

para o Canadá (o superdisco
do Arcade Fire) e espa-
lhando-se pelo globo. Às
vezes com amostras na
prateleira, noutras só
pela internet, ou só ao
vivo mesmo, como nos

concertos eruditos de
pura beleza. Um ano so-

berbo, também quando se
apresentou em proporções

mais modestas, menos pop ou
refinadíssimas. Quer ver? ■

Números, produções e polêmicas, todos em tamanho
gigantesco, marcaram 2010 como o ano em que a cultura
deu a volta por cima e prosperou com recordes históricos

SHOW

O grande ano culminou com
um show de magnitude
incalculável — estamos falando
de Paul McCartney, óbvio.
Valeu qualquer sacrifício.
Seus coadjuvantes, porém,
rechearam bem a agendinha.
Metallica, Guns N’ Roses
(esse menos, vai), Green Day,
Norah Jones. Em se tratando
desse patamar avantajado,
teve até novidade: o
megafestival SWU, pretensioso
até no significado da sigla,
Starts With Us. Carregou
150 mil pessoas para Itu,
interior paulista. O Planeta
Terra foi aquela coisa de
sempre: esgotou ingressos,
e o povo adorou, mesmo
com poucos shows incríveis
(os melhores: Phoenix e
Pavement). Performances
como as de Céu fizeram
da Virada Cultural algo
nacionalmente imperdível.
Mas foram os shows para
poucos que quase viraram
protagonistas. Brad Mehldau,
Dinosaur Jr., Nouvelle
Vague Girls e Mark Lanegan
inebriaram a memória
dos afortunados fãs.

Um ano com muita fartura nos
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CD

Pois os discos, essas peças de
museu (ou não é nada disso?),
continuam a aparecer nas
cada vez mais raras lojas
especializadas, vazar na
internet e disputar lugar nas
listas de melhores do ano.
Dos lançamentos internacionais,
The Suburbs, do Arcade Fire,
garantiu aos canadenses vaga
nas primeiras posições. Um
pouco mais abaixo no continente
americano, na terrinha do Tio
Sam, a meninada do Deerhunter
surpreendeu com o belo Halcyon
Digest, o Interpol reiterou a
sobrevivência após a saída de um
integrante com disco homônimo,
e o LCD Soundsystem abalou
(de novo) com This is Happening.
A francesa Charlotte Gainsbourg
caiu nas graças de meio mundo
indie na parceria com Beck
em IRM, e o Gorillaz, do inglês
Damon Albarn, voltou com tudo
em Plastic Beach. E por aqui?
As gravadoras fartaram-se de
seus catálogos com caixas luxuosas,
e o independente manteve a
batalha com bons discos, como a
estreia de Marcelo Jeneci, Feito
Pra Acabar, e o belo retorno do
Mombojó em Amigo do Tempo.

Tropa de Elite 2 foi
um marco na história
do cinema nacional
ultrapassando a
maior bilheteria de
todos os tempos: mais
de 10 milhões de
ingressos vendidos

Paul McCartney
mostrou pique
nas apresentações
brasileiras

J. F. Diorio/AE
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ANEXO IV À ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2010

TERMO DE POSSE DE DIRETORIA
COMPANHIA DE ENTRETENIMENTO DAS AMÉRICAS S.A.

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA 
EXECUTIVA ELEITOS NA ASSEMBLÉIA GERAL

REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2010
Aos 04 de março de 2010, às 11:00 horas, comparecem à sede da Companhia, a fim de, nos termos do artigo 149 
da Lei 6.404/76, tomar posse em cargos da diretoria adiante indicados, conforme eleitos pela assembléia geral de 
acionistas realizada nesta data, às 10:00 horas, para mandato com prazo de 02 (dois) anos, os seguintes indiví-
duos: (i) RONAN ROCHA DA SILVA PASSOS, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 23.944.930-7 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 264.681.268-00, residente e domiciliado na 
capital do Estado de São Paulo, Rua Rondinha, nº 30, apto. 12, Chácara Inglesa, São Paulo–SP, CEP 04140-010, 
para o cargo de Diretor-Presidente; e (ii) MAURÍCIO DELMAN LAINS, brasileiro, solteiro, economista, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 7.608.794-3 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o n. 096.857.978-70, residente e domi-
ciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Comendador Miguel Calfat, n º 339, apto. 24, CEP 04537-081, 
para o cargo de Diretor-Financeiro. Os membros da diretoria, que por meio deste são investidos nos poderes 
necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes aos seus respectivos cargos, declaram, sob 
as penas da lei, não estarem impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedades mercantis em 
virtude de condenação criminal, não estando incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições 
legais que possa impedí-los de exercer atividades mercantis ou empresariais, em conformidade com o disposto 
no inciso II do art. 37, da Lei n. 8.934, de 18 de novembro de 1994, com redação dada pela Lei 10.194, de 14 de 
fevereiro de 2001 e com o disposto no §1º do art. 1.011 do Código Civil, cientes de que qualquer declaração falsa 
importa em responsabilidade criminal. Membros da diretoria executiva: Diretor-Presidente: RONAN ROCHA DA 
SILVA PASSOS - Diretor-Financeiro: MAURÍCIO DELMAN LAINS

2011 já dói no bolso e testa fãs
Economia para as férias é coisa de gente que não gosta de música.
Afinal, já está um “pega-pra-capá” danado por ingressos para shows
de U2 e Amy Winehouse, ano que vem. Quem não sacar logo os
reais do bolso pode perder ainda Vampire Weekend, Paramore,
Kate Nash (a fofíssima da foto), Boy George, LCD Soundsystem,
Pop Festival, Rock in Rio, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Roxette e
Motörhead. Tudo até abril! E você nem comprou a agenda de 2011...

DESTAQUES NO CINEMA

● Tron — O Legado, sequência do
clássico sci-fi Tron: Uma Odisséia
Eletrônica, de 1982, chega em 3D.
● Aparecida — O Milagre é o novo filme
de Tizuka Yamazaki (Gaijin) e traz no
elenco Murilo Rosa, Maria Fernanda
Cândido, Leona Cavalli, entre outros.

palcos, nas telas e nas estantes

Jens Schlueter/AFP
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CINEMA ARTES VISUAIS MÚSICA ERUDITA LITERATURA TEATRO

Avatar, ufa, passou. Mas, em
2011 tivemos nova decepção:
Alice No País das Maravilhas,
de Tim Burton, não foi lá o que
se esperava. Em termos de
cinema-fantasia, as animações
executaram a tarefa com méritos.
Do cinemão com Meu Malvado
Favorito e Toy Story 3 às
delicadezas de Ponyo, Mary e
Max e O Segredo dos Seus Olhos.
Aí, vieram os gigantes: A Origem,
Wall Street, Eclipse, o penúltimo
da franquia Harry Potter. E quem
saiu na frente na disputa pelo
Oscar é A Rede Social, sobre os
criadores do Facebook. O Brasil
ganhou o seu número superlativo
com Tropa de Elite 2, recorde de
bilheteria da história batendo de
Dona Flor e Seus Dois Maridos. Por
aqui, ainda teve o renascimento
de Chico Xavier com filme
homônimo de Daniel Filho,
Nosso Lar e Cabeça a Prêmio.

Discussões à parte sobre os
direitos dos animais e dos
artistas, a breve participação
de dois urubus na instalação
Bandeira Branca, de Nuno
Ramo, na 29ª Bienal de
São Paulo, deu o que falar.
Ou seja: valeu. A Bienal cumpriu
o seu papel e provocou (alguma)
polêmica. Ao longo do ano,
exposições bem montadas
impressionaram pela
qualidade e estrutura.
Em cartaz, Água na Oca
transforma um tema que pode
ficar chato e politicamente
correto em algo interessante
e criativo. Pela Oca, no Parque
Ibirapuera, também passaram
outras iniciativas célebres:
Corpos — A Exposição e Roberto
Carlos — 50 Anos de Música.
Na Pinacoteca, Andy Warhol,
Mr. America reuniu acervo
grandioso da pop art do artista
americano. Já o Itaú Cultural
emplacou grandes projetos
como Ocupação Chico Science
e Ocupação Rogério Sganzerla.
Na fotografia, alguns destaques
foram o SP -Arte/Foto
e a exposição Lugares,
Estranhos e Quietos, do
diretor alemão Wim Wenders.

A música erudita teve um ano
frutífero, com grandes nomes
em apresentação no Brasil.
Em julho, o Festival Internacional
de Inverno de Campos do
Jordão trouxe o duo da pianista
portuguesa Maria João Pires
e do violoncelista brasileiro
Antonio Menezes, que juntos
interpretaram sonatas de
Beethoven, além de peças solo
de Chopin para piano e Bach
para violoncelo. O maestro
Zubin Mehta regeu a Filarmônica
de Munique em setembro,
dentro da temporada do
Mozarteum Brasileiro, em São
Paulo e no Rio de Janeiro.
Foi de Mahler, Verdi e Tchaikovsky
e apresentou a jovem solista
prodígio Mayuko Kamio.
No fim da temporada da
Sociedade de Cultura Artística,
foi a vez do dínamo do violino
Itzhak Perlman. Acompanhado
do pianista Rohan De Silva,
nascido no Sri Lanka, o
repertório foi de clássicos
definitivos de Mozart,
Strauss e Debussy, a um
show de virtuosismo e
emoção, com a peça-trilha
de A lista de Schindler.
Nelson Freire parece ter
sido a chave de ouro de 2010,
em sua apresentação neste
mês com a Osesp, em
que tocaram o “Concerto
nº 2 para Piano” de Brahms.
Isso, é claro, se conseguirmos
esquecer da soprano portuguesa
Tereza Salgueiro, do grupo
Madredeus, que esteve em
São Paulo em apresentação
no Teatro Alfa e até samba
arriscou. Isabelle Moreira Lima

A poesia teve lugar de destaque
na literatura brasileira em
2010, com o lançamento de
Em alguma parte alguma,
primeiro livro de Ferreira Gullar
em onze anos. A nova geração foi
bem representada com o elogiado
Esquimó, de Fabrício Corsaletti.
Na prosa, Cristóvão Tezza
lançou Um Erro Emocional,
o primeiro romance após o
premiado O filho eterno.
A morte rondou a literatura, com
perdas como as de José Saramago,
José Mindlin e Tomás Eloy Martinez.
A polêmica do ano ficou por conta
do Jabuti, que deu o prêmio de
livro do ano a Leite Derramado,
de Chico Buarque, sem que
este tenha sido o vencedor da
categoria romance — o que era
permitido pelo regulamento.
No mundo da HQ, os destaques
foram a vinda ao Brasil dos
reclusos Robert Crumb e
Gilbert Shelton, e Cachalote,
graphic novel de Daniel Galera
e Rafael Coutinho. I.M.L.

Mamma Mia!, Cats, Jekyll & Hyde
— O Médico e o Monstro são
apenas exemplos da extensa
oferta de musicais com o selinho
Broadway em 2011. De olho no
filão, Miguel Falabella também
emplacou o seu com A Gaiola
das Loucas. Até o maestro John
Neschling fez de O Barbeiro de
Sevilha algo ali entre o musical,
a ópera e a encenação em ritmo
de show de humor. Ainda bem
que nem só de Broadway ou
musicais viveu o teatro neste
ano. Textos de autores ingleses
contemporâneos como Harold
Pinter (O Amante) e Mike Leigh
(Os Penetras e Êxtase) estiveram
em cartaz, especialmente nos
palcos paulistanos. Naturalmente
não faltaram montagens para
clássicos, como O Capote, de
Gógol, do grupo britânico
Gecko. Já o talentoso (e sempre
esperado) diretor Felipe Hirsch
não agradou tanto com
Cinema, mas recuperou a
ótima forma em Pterodátilos.

Marcela Beltrão

Merrick Morton

Pierre-Philippe Marcou/AFP
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