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O (eco)sistema virtual de Miguel Chevalier
Um dos pioneiros na arte digital, artista francês expõe pela primeira vez no Rio, apresentando quatro grandes projeções no Oi Futuro

Isabel Butcher

M iguel Chevalier é
botânico. Ele pro-
duz grãos, cultiva
flores que crescem,

sofrem mutações e morrem.
Criador de mais de 80 espécies
de sementes, o artista faz tudo
isso no mundo virtual. Miguel é
um dos pioneiros da arte digi-
tal, um mestre da manipulação
das novas tecnologias da infor-
mação e da comunicação, usa-
das, no seu caso, para criar al-
go único, diferente do propósi-
to inicial dessas ferramentas.

Obras do artista francês pode-
rão ser vistas em dois momen-
tos na cidade. A partir de hoje,
às 19h30min, até 3 de julho, Mi-
guel apresenta duas projeções
no Oi Futuro do Flamengo: “Bi-
nary wave” e “Fractal flower-
flowers”. Já no próximo dia 26,
às 19h, é a vez de a filial de Ipa-
nema receber outros dois traba-
lhos do artista. “Segunda nature-
za” será projetada na fachada do
prédio; já “Fractal flowers in vi-
tro” será apresentada na Praça
General Osório, projetada numa
estufa. Os três espaços formam
a mostra “Power pixel”.

— Uso a programação como
uma ferramenta, assim como os
outros usam a pintura, a foto, o
vídeo. Mas o computador é uma
ferramenta que permite criar
obras do século XXI. Não pode-
mos fazer esse tipo de trabalho
com outros modos de represen-
tação — diz o artista.

Com os computadores, Mi-
guel explora elementos como a
interatividade e aleatoriedade.
São obras regenerativas, como
Miguel costuma dizer, traba-
lhos que se transformam cons-
tantemente. No caso de “Frac-
tal flowers”, as flores, antes de
morrerem, crescem na tela a
ponto de ficarem enormes,
causando uma deformação na

imagem. São flores robóticas,
sem uma preocupação em ser
realista.

— A arte é um reflexo da so-
ciedade atual. A natureza é
bastante condicionada. Tenta-
mos dominá-la de alguma for-
ma, todo o tempo. No mundo
agrícola, frutas e legumes são
produzidos em estufas. E são
os computadores que contro-
lam o crescimento das plantas.
Tudo isso é revelador — expli-
ca o artista.

Em “Fractal power”, quan-
do o visitante se aproxima,
elas se curvam.

— O fato de que possamos
interagir com a obra muda a
relação que temos com ela
— explica.

“Fractal flowers” acompa-
nha uma trilha sonora, feita es-
pecialmente para a obra pelo

músico italiano radicado na
França Jacopo Baboni-Schilin-
gi. Jacopo segue a mesma lógi-
ca dos trabalhos de Miguel, fa-
zendo música interativa. No ca-
so, os movimentos do público
agem em parâmetros da músi-
ca, modificando-a a cada pas-
so. Literalmente.

Perto de Cézanne e Mondrian
— Se o público refizesse,

exatamente, os mesmos movi-
mentos nós teríamos a mesma
música. Como isso não é pos-
sível, a única coisa aleatória na
música é a presença do públi-
co. A obra é sempre diferente
— explica o músico, que costu-
ma usar uma série de sons fei-
tos sinteticamente, sem o uso
de instrumentos ou de vozes.

Quando começou, Miguel fa-
zia pinturas. Mas desistiu

quando se deu conta de que
era missão impossível encon-
trar algum aspecto inédito na
pintura. Optou, então, por um
suporte inusitado para a épo-
ca, o computador.

Com ele, a interatividade é um
dos elementos explorados por
Miguel. Desde o início, nos anos
1980 até hoje em dia, o artista
francês explora a tecnologia em
seus trabalhos e o contato do
público com a obra. Se, no início
da carreira as pessoas se espan-
tavam com o que fazia, hoje, já
aceitam mais facilmente.

— Não acredito que o que fa-
ça esteja distante daquilo de-
senvolvido por Cézanne, no sen-
tido de que não é mais necessá-
rio ver a natureza como a ve-
mos, mas é importante descon-
trui-la, dando uma forma geo-
métrica à obra. Já no fim da vi-

da, Mondrian também saiu das
amarras que ele próprio criou e
foi a uma outra direção com
“Brodway Boogie Woogie”, que
nada mais é do que uma prefi-
guração do pixel. No fundo, po-
demos encontrar uma série de
artistas que tenham relação
com o pixel. — defende Miguel.

Estufa com plantas virtuais
Em “Binary Wave”, no Oi Fu-

turo do Flamengo, as ondas de
0 e 1, números que, juntos, for-
mam uma programação, é uma
espécie de lado avesso da obra,
o seu esqueleto. O trabalho
evoca também o mar, com suas
ondas. A proposta é fazer efei-
tos óticos, como se o muro se
mexesse, fazendo uma referên-
cia à arte ótica.

Já em Ipanema, no próximo
dia 26, a fachada do Oi Futuro

será tomada por “Segunda na-
tureza”. Usando algumas se-
mentes da coleção virtual do
artista, a obra explora uma na-
tureza mais exótica, ácida, co-
mo cactus e gramas, mas com
uma estética próxima à realida-
de. Mas o destaque é a estufa
de cinco metros por quatro de
altura. Nela, será projetada
“Fractal flowers in vitro”. São
flores —virtuais — vistas pelo
lado de fora da estrutura.

— A estufa é um espaço ar-
tificial e vivemos num mundo
artificial. Ela é, para mim, uma
metáfora do mundo da arte: há
plantas que crescem mais ou-
tras menos, como os artistas. A
estufa é um microcosmo repre-
sentativo do mundo de hoje.

Vale lembrar que as proje-
ções em Ipanema só poderão
ser vistas à noite. ■

“BINARY WAVE” (ao lado) abre hoje no

Oi Futuro do Flamengo; “Segunda natureza”

(acima) estará em Ipanema, dia 26

Fotos de divulgação

O fotojornalismo mundial em 177 imagens
Exposição da World Press Photo começa hoje na Caixa Cultural, com cenas premiadas em 2010

Divulgação/Corentin Fohlen

UMA MULHER afegã

que foi mutilada pelo

marido e um motim

contra o governo na

Tailândia (ao lado)

são duas das

imagens premiadas

pela World Press

Photo e que chegam

hoje ao Brasil, numa

mostra realizada na

Caixa Cultural,

no Centro do Rio

André Miranda

O retrato da afegã Bibi
Aisha transmite mui-
tas mensagens. Há a
imagem da mulher se-

gura, com um olhar decidido e
confiante de estar de frente para
uma câmera. Percebe-se tam-
bém sua vaidade, com os cabe-
los bem penteados, deixados à
mostra por um véu semirreco-
lhido. Mas, naturalmente, o que
mais chama atenção é a incrível
ferida em seu nariz, uma mutila-
ção feita por seu marido, que a
sequestrou da casa dos pais
após ela fugir de casa por conta
dos maus tratos. A foto de Bibi
Aisha, feita pela fotógrafa sul-
africana Jodi Bieber e publicada
na revista americana “Time” em
agosto de 2010, foi a grande ven-
cedora da última edição da
World Press Photo, maior com-
petição do gênero do mundo, e
traz todos os elementos que en-
cantam numa fotografia: a sur-
presa, a beleza e a mensagem.

A imagem da jovem afegã é
uma das 177 fotos que estarão
até 19 de junho em exposição na
Caixa Cultural, como parte da
mostra “World Press Photo”
(WPP). O evento, com abertura
marcada para hoje para convi-
dados (amanhã para o público),
reúne as cenas vencedoras do
concurso em nove categorias:
notícias em geral; notícias em
destaque; pessoas e notícias; es-
portes; assuntos atuais; vida co-
tidiana; retratos; arte entreteni-
mento; e natureza.

— Essas imagens são selecio-
nadas por um júri de 21 fotógra-
fos dos principais veículos de
notícia do mundo. Do Brasil, a
jurada foi a Marizilda Cruppe —
explica Flávia Moretti, represen-
tante da World Press Photo. —
Este ano, foram mais de 108 mil
imagens inscritas. A seleção
adota como critérios a plastici-

Ministra recebe
apoio em cartas
da classe artística
MinC é citado em
textos de cineastas,
editores e compositores

A pós semanas sofrendo
pressões políticas con-
tra sua manutenção no
Ministério da Cultura

(MinC), Ana de Hollanda co-
meça a receber apoio de parte
da classe artística em cartas
que circulam na internet.

Um texto, coordenado pela
Associação Brasileira de Ci-
neastas e assinado por nomes
como Luiz Carlos Lacerda, Ma-
rina Person, Murilo Salles, Ruy
Guerra, Sandra Werneck, Sil-
vio Tendler, Laís Bodanzky e
João Jardim, entre outros, lem-
bra que atuação do MinC não
se resume ao direito autoral:
“Vários setores (cinema, in-
dústria fonográfica, editorial,
televisão, teatro etc) têm dia-
logado de modo produtivo
com a ministra Ana de Hollan-
da e avançado em propostas
de políticas públicas capazes
de dar continuidade às impor-
tantes iniciativas do governo
Lula”, diz a carta.

O Sindicato Nacional dos
Editores de Livros (Snel) tam-
bém enviou uma mensagem
de apoio para a ministra, em
que pede mais debate antes
de se prosseguir com a refor-
ma da Lei do Direito Autoral,
que vinha sendo preparada
pela gestão anterior do MinC.

O direito autoral está no
centro, ainda, de um texto as-
sinado por compositores co-
mo Caetano Veloso, Fernando
Brant, Guilherme Arantes, Ro-
naldo Bastos, Jards Macalé e
Sandra de Sá. Em tom poético,
ele começa com a frase “o au-
tor existe” e afirma: “O direito
autoral é um direito privado.
Somos capazes de criar e ad-
ministrar o que nos pertence.
Para isso, não precisamos da
mão do Estado”. ■

dade e os pesos econômico e
político por trás da fotografia.

As 177 fotografias da exposi-
ção — algumas unitárias, outras
integrantes de séries — são de
responsabilidade de 55 fotógra-
fos de 23 nacionalidades diferen-
tes. Cada imagem é acompanha-
da por um texto explicativo que
contextualiza o visitante. Uma
única fotografia brasileira foi se-
lecionada para a exposição: uma
série de um tiroteio na Avenida
Brasil, no Rio, do fotógrafo Ale-
xandre Vieira, publicada no jor-
nal “O Dia”, que recebeu uma
menção honrosa da WPP.

— A foto da afegã traz uma
dualidade incrível pela expres-
são da retratada em contradição
à ferida no nariz. É uma foto sím-
bolo, porque está diretamente li-
gada às condições sub-humanas
a que as mulheres são impostas
até hoje — diz Flávia.

O evento faz parte da progra-
mação do Ano da Holanda no
Brasil, instituído em 2011 para
aproximar os países. Além dis-
so, em paralelo à exposição da
WPP, imagens de fotojornalistas
do GLOBO e do “Extra” estarão
expostas na mesma Caixa Cultu-
ral, entre as galerias 2 e 3. ■AS CORES fortes e o movimento das ruas na Índia compõem outra imagem premiada pela World Press Photo

Divulgação/Martin Roemers

Divulgação/Jodi Bieber
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