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A fila anda
Se algum clube brasileiro ainda estiver
precisando de técnico, do jeito que a
Inter de Milão anda pagando mico na
Itália, logo, logo o Leonardo vai estar
de bobeira em Niterói.

Devagar com o andor
A manifestação de pais de santo reuni-
dos ontem em Brasília contra as ideias
de Jair Bolsonaro deixou o deputado
pensando se aproveita a deixa para di-

zer ou não tudo que pensa sobre a
umbanda e o candomblé. Melhor
não, né?!

Disposição de menino
Eduardo Suplicy ainda não está de
todo recuperado do esforço dos últi-
mos dias! Também, pudera! O sena-
dor mexeu todos os seus pauzinhos
para tentar liberar visto de entrada
nos EUA pro rapper Emicida tocar
no festival Coachella, na Califórnia.
Não conseguiu, e ainda acordou on-
tem com o corpo todo doído!

Isso pega!
Quem foi o irresponsável da TV Glo-
bo que autorizou Ana Maria Braga a
trabalhar com conjuntivite? Se o ví-
rus se espalha pelo Projac, Cordel
Encantado (próxima novela das 6)
estreia segunda-feira com metade
do elenco usando óculos escuros.

Agora vai!
A estreia de Aécio Neves na tribuna
do Senado foi uma espécie de refun-
dação da oposição.

● Nem aí!
Se vier mesmo para o Corinthians, o
meia holandês Seedorf levará sobre
Adriano a vantagem de não entender
os xingamentos da Fiel quando o Ti-
mão for mal das pernas em campo.

Serviço

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás
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E ram modelos diferentes, to-
dos com design de última
geração, que, um a um, o su-
jeito à minha frente foi ti-

rando dos bolsos quando chegou sua
vez de ingressar na área de embarque
do Aeroporto de Congonhas. O ho-
menzinho despachou para exame
em raio X quatro celulares que levava
junto ao corpo na viagem. Não é, con-
venhamos, um vício como outro qual-
quer!

A crescente dependência do ho-
mem moderno ao telefone móvel po-
de ser medida em seu nível mais dra-
mático pela crise de abstinência pro-
vocada por 50 minutos de aparelhos
desligados na ponte aérea Rio-São

Paulo. Tem executivo que não espera o
avião tocar na pista para religar o seu,
fissurado por torpedos, e-mails, mensa-
gens de voz, um tapa qualquer no celu-
lar: “Alô, cheguei!”

Dá pena dessa gente imaginar que, no
futuro, o vício em questão será conside-
rado tão nocivo quanto o cigarro hoje
em dia. Proibido nesta semana nas agên-
cias bancárias do Rio – tendência já con-
sagrada em outras cidades –, o uso do
celular acabará sendo, por motivos de
segurança ou pura inconveniência, res-
trito a ambientes privativos.

Nada de pânico, por favor! Só quan-
do, enfim, criarem áreas para portado-
res de aparelhos em restaurantes terá
chegado a hora de largar o vício.

Artista
português
retrata a SP
apocalíptica
28 de suas visões surrealistas em nanquim
poderão ser vistas a partir de hoje no MuBE
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O cigarro
do futuro

Valéria França

Quando o artista plástico portu-
guês Pedro de Kastro, de 39
anos, montou seu home office
no 22.˚ andar de um prédio na
Avenida 9 de Julho, região cen-
tral de São Paulo, a cidade virou a
principal fonte de inspiração de
suas obras. Desde 2001, ele pega
um bico de pena, molha no nan-
quim preto e desenha o que vê –
e imagina. Os Edifícios Altino
Arantes – antigo prédio do Ba-
nespa – e Martinelli, entre ou-
tros, são retratados com tanta
precisão que chegam a levar qua-
se um ano para ficar prontos.

Kastro selecionou 28 obras pa-
ra abrir hoje a exposição Visões,
no Museu Brasileiro da Escultu-
ra (MuBE), nos Jardins. Seis de-
las podem ser vistas nesta pági-
na, com comentários do artista.

Nos painéis em preto e bran-
co, São Paulo é apocalíptica e de-
sumana. “Quando cheguei, fi-
quei muito impressionado com
o gigantismo da cidade”, diz ele,
que sofre influência do surrealis-
mo do holandês Maurits Escher.

De tradicional família portu-
guesa, Kastro sonhava em conhe-
cer as Américas. Vendeu bens,
fez as malas e mudou para o Bra-
sil. “Não imaginava que São Pau-
lo fosse tão diferente da minha
terra natal. Lisboa é pequena, pa-
rece menor que a zona leste. E lá
temos no horizonte gaivotas,
mar e casas do século 18. Aqui,
vejo urubus, prédios e favelas.”

A visão pouco glamourosa
tem explicação. Apesar de gostar
dos Jardins, Kastro foi viver em
um prédio dos anos 1940 no cen-
tro e se tornou vizinho de droga-
dos e desocupados. “A constru-
ção é o máximo e acabei fazendo
um bom investimento.”

Mesmo com as críticas, Kas-
tro se casou com uma brasileira
e gosta da cidade. “O brasileiro
acha que tudo no fim dá certo. Já
o português é mais fatalista. Por
isso nossa música é o fado.”

GUIA VIP. Pedro de Kastro

● A Torre
‘O antigo prédio do Banespa lem-
bra o Empire State Building, de NY.’

● Catedral da Sé
‘Não vi igrejas europeias que, como a Sé,
misturam os estilos gótico e bizantino.’

estadão.com.br

●✽ tutty.vasques@estadão.com.br

● Bebê até cair
Deu na revista britânica
Reveal: “Amy
Winehouse anda
obcecada pela
ideia de ter um
bebê.” Pode ter
sido um mal-en-
tendido! A canto-
ra, muito prova-
velmente, só
queria beber.

MARCOS DE PAULA/AE-9/1/2011

● O centro
‘Quando cho-
ve, o antigo
prédio do Ba-
nespa parece
um grande fa-
rol no meio
dos alagada-
mentos. O que
me dá nostal-
gia. Lembro do
mar de Lisboa.
Por isso, dese-
nhei o mar in-
vadindo SP.’

● Avenida
Paulista
‘As estruturas
metálicas bro-
tam como uma
praga envol-
vendo os pré-
dios da Paulis-
ta. Também
desenhei o ho-
rizonte esma-
gador (abaixo)
visto a partir
da Avenida
Faria Lima.’

● Esperança
‘Comecei a
colocar gente
nos meus dese-
nhos. Aqui tem
um casal. É a
esperança, a
vida voltando a
surgir.’

BAPTISTÃO/AE

Text Box
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