QUAL t SUA

primeira lembrança? E
o maior medo? Que lição aprendeu com seus pais? O que é o amor
para você? Acredita em Deus? Qual
o sentido da vida? Você talvez saiba
como responder a essas perguntas.
Mas consegue imaginar o que diria sobre elas um médico chinês ancião, uma garota de Madagascar ou
um mineiro boliviano? É a partir
desse tipo de curiosidade que nasceu, em 2003, o projeto 6 BILHÕES DE
OUTROS. Seu braço mais importante, a exposição itinerante de mesmo
nome estreou em Paris em 2009 e
já foi vista por 3,5 milhões de pessoas na Ásia e na Europa. No dia
20, entrará em cartaz no Museu de
Arte de São Paulo (Masp), na capital paulista.
Para prepará-la, dezenas de repórteres e cinegrafistas gastaram
cinco anos para entrevistar 5.600
pessoas de 78 nacionalidades e dos
mais diversos perfis. Cada uma delas foi convidada a sentar-se em um
ambiente confortável e a responder
com calma às mesmas 40 perguntas sobre temas universais, incluindo as questões citadas. As reações,
as histórias e as considerações totalizaram 4.500 horas de gravação. As
melhores respostas podem ser vistas

nas 11 horas de vídeos exibidos em
telões e tendas espalhadas pelo subsolo do Masp.
"Todos têm algo único para contar", diz o fotógrafo francês Yann Arthus-Bertrand, idealizador do projeto e fundador da primeira agência do
mundo especializada em fotografias
aéreas, a Altitude Agency. Bertrand
ficou famoso ao publicar, em 1993,
o livro A terra vista do céu, uma seleção de imagens feitas de helicópteros e balões que já vendeu mais de
3 milhões de exemplares no mundo
todo. Em 2003, durante uma de suas
viagens, o helicóptero de Bertrand
teve de fazer um pouso de emergência em uma aldeia no Mali, na África
Ocidental. Enquanto esperava o piloto consertar a aeronave, Bertrand
foi recebido por um aldeão que lhe
falou sobre sua maior ambição na
vida: alimentar sua família. Bertrand
percebeu que conhecia muito bem
o mundo à distância, mas não tinha
ideia de como viviam e pensavam as
pessoas dos territórios pelos quais já
havia passado. Nascia ali a ideia para
6 bilhões de outros.
A globalização pode ter unido os
povos de maneira estreita. A economia de um país depende do equilíbrio das outras nações, mas isso está

longe de significar entendimento e
comunicação em seu sentido mais
básico entre os povos. "Para mudar
o mundo, é preciso conhecer os fatos
- a pobreza, o aquecimento global,
a diversidade", diz Bertrand. "Mas é
importante também ouvir o que as
pessoas têm a dizer."
O passeio pela exposição é uma
experiência comovente. A ideia do
projeto é abrir espaço para pessoas
que não estão acostumadas a falar
sobre suas experiências íntimas. Por
isso, não há famosos entre os participantes. Além disso, na maioria das
vezes ficamos apenas sabendo onde
vivem os entrevistados.
Um americano se emociona ao
falar do dia em que, ainda criança,
seu pai o ergueu bem alto e contou
que seu irmão havia nascido. A garota irlandesa fala sobre o dia em
que viu um jovem desconhecido
morrer em seus braços e como isso
mudou sua vida. "O interessante é
ver que há tantas diferenças quanto
semelhanças entre as pessoas", diz
a diretora do projeto, Gallit Kenan.
É quase impossível não se identificar com alguma história ou não se
indignar com alguma crença (leia
alguns depoimentos integrantes do
projeto no quadro ao lado). Para Bertrand, o sucesso do projeto, que já
gerou diferentes desdobramentos
e não tem data para terminar, está
no impacto positivo que se tem ao
tomar contato com esses diferentes
modos de vida. "Oito anos de projeto me fizeram amar mais as pessoas ao meu redor", diz ele. "E acho
que é esse o objetivo final dessa exposição." A mostra brasileira conta
ainda com um documentário feito
nas ruas da capital paulistana sobre
a vida na cidade, dirigido por Lucas
Bambozzi e Kika Nicolela.
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