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‘Xanadu’ volta
hoje ao palco do
Oi Casa Grande

Luiz Felipe Reis

luiz.reis@oglobo.com.br

A pós o acidente ocor-
rido em 28 de janei-
ro, o musical “Xana-
du” reestreia hoje, às

21h, no Oi Casa Grande, mes-
mo palco em que os atores
Danielle Winits e Thiago Fra-
goso se acidentaram depois
do rompimento dos cabos de
segurança que os sustenta-
vam em uma cena de voo so-
bre a plateia. A cena foi cor-
tada, e Danielle, 18 dias após
sofrer leves ferimentos, conta
que se sente preparada para
voltar à cena, agora contrace-
nando com o ator Danilo
Timm, que substitui Thiago
no papel do artista de rua
Sonny Malone.

— Danilo é maravilhoso,
tenho certeza de que fará
muito bem a substituição —
diz a atriz.

A atriz conta que, em mo-
mento algum, pensou em
deixar o musical:

— Assim que soube que
estava em plenas condições,
voltei. Tenho tentado traba-
lhar normalmente e esque-
cer o que aconteceu.

Fragoso segue internado
na Casa de Saúde São José,
recuperando-se com ses-
sões de fisioterapia, após ter
fraturado cinco costelas. ■
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A arte impressa no mundo globalizado
De livros a instalações, exposição no MoMA reúne obras gráficas feitas nos últimos 20 anos por mais de 40 artistas

Fernanda Godoy

fgodoy@oglobo.com.br

Correspondente • NOVA YORK

E xaminar o papel da arte
impressa no mundo glo-
balizado é o objetivo da
exposição “Print/Out”,

que o MoMA (Museum of Mo-
dern Art) inaugura no próximo
domingo, oferecendo ao visitan-
te um apanhado de mais de 40
artistas e grupos. Trabalhos de
nomes consagrados, como Ro-
bert Rauschenberg e Ai Weiwei,
são expostos junto a criações co-
letivas do grupo dinamarquês
Superflex, numa mostra que tem
a apropriação de imagens e bens
culturais como questão central.

— Os principais assuntos que
afetam o mundo da impressão
são os mesmos que encontra-
mos em outras formas de ex-
pressão artística, como escultu-
ra ou pintura. O interessante é
captar o que mudou nestes últi-
mos 20 anos, em que a arte se
tornou tão global — diz o cura-
dor Christophe Cherix.

Em alguns momentos, os ob-
jetos são impressões à la Guten-
berg. Os livros de Ai Weiwei que
estão expostos, por exemplo,
são volumes sobre arte contem-
porânea disseminados clandesti-
namente no mundo underground
de artistas da China, onde o
acesso a livros de arte e catálo-
gos de exposições estrangeiras é
extremamente limitado.

Em outros, as técnicas se mes-
clam e fica difícil estabelecer
fronteiras. Para o diretor do Mo-
MA, Glenn D. Lowry, a mostra
tem também a função de fazer o
visitante pensar sobre o papel
dos impressos na cultura.

— Não estamos preocupados
em definir o que é um objeto im-
presso. O importante é que, des-
de o Renascimento, impressões
são usadas para disseminar
ideias, criar heranças culturais. A
apropriação é fundamental, co-
mo vemos em Martin Kippenber-
ger, com a destruição e a reapro-
priação — completa Cherix.

A exposição começa com
obras de Kippenberger, o artista
alemão que produziu uma vasta

coleção de múltiplos, em colabo-
ração, ao longo de sua carreira. A
série exposta no MoMA come-
çou em 1989, quando Kippenber-
ger pediu ao assistente que co-
piasse suas pinturas. Classifican-
do as cópias de “boas demais”,
Kippenberger decidiu destruí-
las, mas isso provou ser apenas
o início do trabalho. Muitas no-
vas obras, inclusive esculturas
para conter as pinturas destruí-
das, e fotografias dessas escultu-

ras, foram elaboradas e deram
vida à série “Inhalt auf Reisen”.

Outro destaque, este no en-
cerramento, é “The lotus series”,
do americano Robert Rauschen-
berg. As obras são baseadas em
pequenas e desbotadas fotos de
viagens do artista à China, entre
1982 e 1985, mais tarde amplia-
das e modificadas com o uso de
scanners, impressoras digitais e
técnicas de fotogravura.

Um workshop do Superflex

promete ser mais um chamariz
da mostra. Usando computado-
res e outras ferramentas, o visi-
tante poderá criar um lustre com
base em imagens de objetos
clássicos. E as criações serão in-
corporadas à instalação.

— Eles (os artistas do Super-
flex) pegam imagens com co-
pyright pesado, ícones da nos-
sa cultura, e pedem que você
os reivente, transgredindo, de
maneira sutil, a questão do di-

reito autoral — diz o curador.
Para Cherix, a especificidade

do meio de expressão artística
tornou-se menos relevante nos
últimos 20 anos. A última grande
mostra do MoMA sobre arte im-
pressa foi em 1996.

— Dá para observar como
ficam borradas as fronteiras
entre, por exemplo, fotografia
e impressão. O importante, pa-
ra nós, é capturar como essa
tecnologia se tornou central
neste mundo em que as ima-
gens estão constantemente se
movendo de um meio para ou-
tro — diz Cherix.

Mergulho na coleção do museu
Em paralelo a “Print/Out”, o

museu abre também a exposição
“Printin’”, co-organizada pela ar-
tista plástica Ellen Gallagher e
pela curadora Sarah Suzuki. Para
a seleção dos objetos, Ellen exa-
minou todas as 55 mil peças im-
pressas da coleção do MoMA.

“Printin’” foi definida por
sua curadora como uma cons-
telação que abrange fotogra-
fias, vídeos, desenhos, livros,
quadrinhos e até esculturas.

— Foi a partir do que desper-
tou o interesse e a imaginação
dela que começamos a construir
a exposição, que virou uma
constelação de trabalhos muitos
distintos — diz Sarah Suzuki.

Foi um tour de force para se-
lecionar obras de 50 artistas
de múltiplas disciplinas, com
uma cronologia que recuou no
tempo até o século XVII.

— Ninguém me contou que
eu seria a primeira pessoa a ver
toda a coleção. Foi uma expe-
riência incrível, como uma pós-
graduação — conta Ellen. ■

GRAVURA da série “Inhalt auf Reisen”, de Martin Kippenberger (à esquerda), e instalação do grupo Superflex: a partir de domingo na mostra “Print/Out”
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Uma realidade mais bizarra do que a ficção
Peça sobe o falso escritor J.T. LeRoy, fenômeno literário nos anos 1990, estreia hoje em Brasília

Jailton de Carvalho

jailtonc@bsb.oglobo.com.br

BRASÍLIA

A escritora Laura Albert,
que se tornou uma das
maiores celebridades
das letras americanas

na década de 1990 e teve livros
traduzidos para mais de 30
idiomas, era mesmo genial ou,
no fundo, não passava de uma
farsante? Como é possível, nu-
ma sociedade dominada pela
busca incessante da informa-
ção, uma personalidade obscu-
ra se tornar um mito com base
numa mentira? Essas são algu-
mas perguntas inevitáveis
diante de “JT — Um conto de
fadas punk”, a biografia drama-
tizada da escritora que estreia
hoje, às 21h, em Brasília, no
teatro do Centro Cultural Ban-
co do Brasil. No Rio, a tempo-
rada começa em 15 de março,
também no CCBB.

Desmascarada em 2006
Com Natália Lage, Debora

Duboc e Nina Morena, entre
outros, no elenco, direção de
Susana Ribeiro e direção geral
de Paulo José, a peça, que tem
texto de Luciana Pessanha,
não responde claramente a ne-
nhuma pergunta sobre a con-
duta moral de Laura Albert,
mas abre a porta para a polê-
mica em torno da criadora de
J.T. LeRoy, um dos persona-
gens mais controvertidos da
literatura americana dos últi-
mos tempos. No fim dos anos
1990, J.T. LeRoy aparece como
autor de um livro barra-pesa-
da sobre abuso sexual de
criança, prostituição e drogas
na costa oeste americana.

O livro, supostamente auto-
biográfico, ganhou uma legião
de fãs mundo afora pelo realis-
mo das cenas descritas. De Bo-
no, do U2, aos editores do “The
New York Times”, de Madonna
ao cineasta Gus Van Sant, mui-
ta gente boa se interessou pelo
drama de um garoto que, de-
pois de comer o pão que o dia-
bo amassou nas ruas de São

Francisco, dá a volta por cima
e se torna um escritor sensível,
inteligente e um tanto quanto
recluso. Tudo seguia às mil ma-
ravilhas e LeRoy chegou a dar
várias entrevistas sobre a in-
fância difícil até que, de repen-
te, a máscara caiu.

Em 2006, depois de uma dé-
cada de sucesso, o “The New
York Times” publicou uma re-

portagem esmagadora. LeRoy,
na verdade, era um pseudôni-
mo de Laura Albert, cantora
de uma banda punk mal-suce-
dida. E a comovente biografia
não passava de mera ficção. A
persona pública de LeRoy era
interpretada por Savannah
Knoop, cunhada tímida da es-
critora. Era a farsa dentro da
farsa. Laura foi processada

por assinar contratos em no-
me de LeRoy e até hoje o caso
desperta paixões dentro e fora
dos Estados Unidos.

— Para alguns ela foi uma far-
sante. Para outros, uma grande
performer. Eu, como atriz, me
apaixonei muito por essa per-
sonagem nesse sentido de ela
conseguir misturar e trabalhar
nesse limite tão tênue entre a

ficção e a realidade. Acho que
ela é brilhante — diz a atriz De-
bora Duboc, que encarna a es-
critora na fase madura (Natália
Lage faz a versão jovem).

Para Luciana Pessanha, Lau-
ra é uma artista, e não há nada
demais no fato de ter se pas-
sado por uma outra pessoa.

— A Laura é uma artista, os
artistas têm direito de criar
um personagem. Ela só deu
corpo ao personagem. Ela é
mais uma performer do que
qualquer coisa.

Luciana também foi, de certa
forma, enganada. Em 2005, na
Festa Literária Internacional de
Paraty (Flip), antes, portanto, de
toda a história vir à tona, ela en-
trevistou LeRoy, ou melhor Sa-
vannah. Desconfiou da estranha
masculinidade de seu entrevis-
tado, mas não quis parecer in-
discreta. Tempos depois, quan-
do descobriu pela imprensa
americana o incrível caso do mi-
to derrubado, não teve dúvidas:
decidiu escrever sobre aquilo.
Afinal, estava diante de um con-
to de fadas. Às avessas, claro.
Um conto de fadas punk. ■
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AS ATRIZES
Natália Lage (à frente)

e Nina Morena em

cena de “JT — Um

conto de fadas punk”:

peça chega ao Rio

em 15 de março,

no Centro Cultural

Banco do Brasil

PAULO JOSÉ
assina a direção

geral do

espetáculo,

que tem texto

de Luciana

Pessanha; autora

entrevistou o

suposto LeRoy

na Flip, em 2005
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 fev. 2012, Segundo Caderno, p. 3.




