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Arte para

CELEBRAR ‘Fantástico’comemora
2milediçõeseconvida
artistasplásticospara
recriarsuavinheta

ESPECIAL

Thaís Britto • thais.britto@oglobo.com.br

O
clima é típico de uma tarde de
fevereiro no Rio. Num galpão —
sem ar-condicionado ou
ventiladores — em Parada de

Lucas, à beira da Avenida Brasil, Zona
Norte do Rio, o apresentador Zeca
Camargo sua em bicas e, para disfarçar a
camisa molhada, se esconde atrás da
parceira Renata Ceribelli, na hora de
gravar uma entrevista com Vik Muniz. No
local, funciona o ateliê do artista plástico e
a ocasião é especial: ele e outros quatro
nomes importantes das artes plásticas no
Brasil foram convidados para recriar a
vinheta do “Fantástico”. As obras serão
reveladas hoje, como parte da
comemoração da 2000a- edição do
programa, no ar a partir das 20h45m.

Olhando para toda aquela matéria-prima
— que pode ser considerada lixo ou
sucata — espalhada pelo chão, é possível
ter uma ideia apenas parcial do painel de
dez metros quadrados construído por Vik.
O resultado final, é claro, será exibido
apenas na TV.

— Usamos dois caminhões de material.
Quando veio o convite, a ideia já apareceu
naturalmente. Demoramos uma semana e
meia para montar tudo, mas não foi
complicado. Estamos lidando com uma
imagem que é maleável, feita para ser
reproduzida, já que é um logo. A partir daí,
foi só implementar uma técnica que já
estamos acostumados a fazer — explica o
artista plástico.

Além dele, os espectadores verão trabalhos
assinados por Beatriz Milhazes, Nelson
Leirner, Carlos Vergara e Os Gêmeos. No dia
da gravação com Vik, os apresentadores
contaram já ter conferido duas das criações e
Zeca ficou especialmente impressionado com
a obra de Beatriz.

— É uma computação gráfica linda. E
me surpreendeu porque tem a linguagem
dela, mas não é aquele tipo de colagem

VIK, ZECA e
Renata durante a

gravação: muito
calor e dez metros
quadrados de obra

Fotos de TV Globo/Matheus Cabral
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característico — conta.
Para montar sua versão da vinheta, Vik usou

apenas materiais que têm relação com a TV.
Fitas, monitores, canoplas (aquelas estruturas
que ficam no microfone, com o logo da
emissora) e até ilhas de edição formam o
mosaico. Mas a finalização ainda precisava de
mais um toque: uma máquina fotográfica de
grande formato posicionada a cerca de 20
metros do chão registraria no dia seguinte a
obra que, a partir daí, ganhará movimento na
TV. Apenas daquele ângulo e naquela altura é
possível ver com perfeição o trabalho. Se Zeca
e Renata subiriam lá no alto para olhar?

— Já fiz coisa muito pior! Nadei com
tubarão, saltei de bungee jump... Pior é que
morro de medo disso tudo. Você nunca vai
me ver fazendo isso nas minhas férias.
Mas, se tem uma câmera ligada, eu topo
tudo. Faço qualquer coisa pelo “Fantástico”
— avisa Zeca.

Essa relação com o programa tem
explicação. Há 16 e 12 anos
respectivamente na equipe do “Fantástico”,
Zeca e Renata se sentem muito à vontade
para dizer que fazem parte da história
celebrada na edição de hoje. Os dois,
inclusive, riem ao lembrar que suas estreias
na revista eletrônica aconteceram antes de
virarem funcionários da emissora. Ele foi
entrevistado pelo repórter Maurício
Kubrusly em 1994, quando fez parte do
elenco da peça “Futebol”, de Bia Lessa. Já
Renata levou um susto ao se ver na tela.

— Eu trabalhava na IP TV, de Campinas, e
fiz uma matéria no salão de humor de
Piracicaba. Naquela época, mandávamos as
reportagens para aqueles instantes finais do
“Fantástico”. Mas o repórter nunca aparecia.
Para minha surpresa, estava assistindo e, de
repente, apareci! — conta a apresentadora.

Além das cinco novas vinhetas, a atração
estreia novidades no cenário e exibe outras
reportagens especiais hoje. Uma delas mostra
o trabalho do cientista brasileiro Miguel

Nicolelis na Carolina do Norte, nos Estados
Unidos. É dele a pesquisa que pretende fazer
com que um paraplégico dê o pontapé inicial
da Copa do Mundo de 2014. Em outra, o
repórter Marcelo Canellas mostra os
bastidores do projeto “Pai presente”, do
Conselho Nacional de Justiça. Além disso, no
“Diga algo fantástico”, produtores viajaram
por todas as capitais do país para descobrir o
que impressiona os brasileiros. Por fim, o
programa estreia a série “Planeta humano”,
produção da BBC que mostra como o
homem consegue viver nas regiões mais
inóspitas e hostis da Terra.

— Tentamos resgatar todas essas
características de show da vida. Não é para
ser uma coisa nostálgica — explica Zeca.

O entrosamento da dupla é visível.
Dividindo a apresentação do “Fantástico”
desde dezembro do ano passado, quando
Patrícia Poeta assumiu a bancada do
“Jornal Nacional”, Zeca e Renata
praticamente completam as frases um do
outro também na entrevista com Vik. Além
disso, ainda protagonizaram um dos
quadros de maior repercussão da atração
no ano passado, o “Medida certa”.

— É muito legal trabalhar num programa
sobre o qual as pessoas falam. E não dá
para falar de repercussão sem lembrar do
“Medida certa”. Até hoje, as pessoas param
a gente na rua para contar que estão
fazendo dieta, quantos quilos perderam...
Todo mundo perde mais que a gente! —
brinca Renata.

Zeca aproveita para entregar que vem
mais do quadro por aí:

— Vamos ter um “Medidinha certa”, só
com crianças. Mas isso é assunto mais para
frente — diz, fazendo suspense.

A VINHETA de Vik
vista de cima:
criação completa,
só na TV

O GLOBO NA INTERNET
VÍDEO Relembre a primeira abertura do

“Fantástico”
www.oglobo.com.br/cultura/revista-da-tv
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 26 fev. 2012, Revista da TV, p. 8-9.
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