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As conexões do Itaú Cultural 
I n s t i t u t o c o m p l e t a 2 5 a n o s c o m u m p e r f i l c a d a vez m a i s m u l t i m í d i a 

Por ROSEANI ROCHA rrocha@grupomm.com.br 

Inaugurado por Olavo Setúbal, durante a 
onda de centros culturais mantidos e no-

meados por instituições financeiras, o Itaú 
Cultural completa 25 anos em 2012. Ape-
sar de ter a sua sede na avenida Paulista, 
o objetivo da entidade é representar a arte 
de todos os 27 Estados brasileiros. Quem 
cobra a execução da meta é Milu Villela. 
A presidente do Itaú Cultural e acionista 
do Itaú Unibanco, todas as quartas, quin-
tas e sextas-feiras, marca presença no ins-
tituto, que teve investimentos de R$ 53,3 
milhões em 2011. Este ano, o orçamento 
subiu para R$ 58 milhões. Metade do va-
lor investido no instituto tem incentivo da 
Lei Rouanet e a outra metade está desvin-
culada da dedução fiscal. 

O caminho encontrado para dar espa-
ço a artistas de todas as regiões é a publica-
ção de editais do programa Rumos, que há 
15 anos indica projetos, em várias frentes 
de expressão, para receberem o patrocínio 
do órgão. A iniciativa abrange, ainda, áreas 
acadêmicas que tenham impacto sobre o 
mundo da arte, como o jornalismo cultu-
ral, a economia da cultura e, o tema inédi-
to deste ano, a pesquisa em design e moda. 
Uma das características que o diferenciam 
de um centro cultural-padrão, unilateral, é 
a projeção de artistas que não têm recursos 
próprios, incentivando-os, com a exposição 
da obra, à produção de conteúdos perenes. 

"O Brasil nunca teve um momento tão 
pujante da sua produção. A arte brasilei-
ra sempre foi muito falada, mas nunca 
se teve uma época tão ascendente e em-
blemática como nos últimos cinco anos. 
O mundo quer cada vez mais conhecê-

0 futuro na TV 
0s conteúdos gerados sob a 

chancela do Itaú Cultural são 
distribuídos também para escolas 
e cerca de 400 emissoras de rádios 
e 200 de TVs no Brasil. As TVs com 
conexão à internet estão, aliás, 
presentes nos planos do instituto 
para o futuro. 

"Nossa perspectiva é de que o 
site possa ser uma forma de acesso 
cada vez maior às artes brasileiras 
e ao entretenimento. Ao mesmo 
tempo que está ligada no Jornal 
Nacional, a pessoa poderá se 
conectar ao site do Itaú Cultural 
e ver um show que aconteceu há 
dez anos, um documentário sobre 
algum ganhador do Rumos ou até 
uma palestra de gestão cultural 
que tenha acontecido aqui, em São 
Paulo, ou em Sergipe", prevê Saron, 
lembrando que, em 2011, quase 
20% dos televisores vendidos no 
Brasil tinham acesso à internet. 
A previsão para 2015 é de que as 
smart TVs correspondam a 75% dos 
aparelhos vendidos. 

la" afirma Eduardo Saron, superinten-
dente do espaço desde 2002. Ele desta-
ca que a gestão de equipamentos cultu-
rais é um desafio no País tanto no setor 
público quanto no privado, a despeito 
do bom momento da produção artísti-
ca. "Há uma explosão de equipamentos 
e um déficit na formação de gestores e no 
investimento de recursos em cultura por 
parte do poder público." O fato de o País 
ter somente duas instituições de ensino 
com cursos de graduação voltados à ges-
tão e produção cultural — a Universidade 
Federal Fluminense e a Federal da Bahia 
— é um indício da escassez de profissio-
nais gabaritados. 

A boa notícia é que o número de cen-
tros culturais tem crescido. Segundo Sa-
ron, somente o estado de São Paulo ga-
nhará, nos próximos anos, o equivalen-
te a 18 novos Masp — aproximadamen-
te 200 mil metros quadrados — em espa-
ços culturais. O Rio terá um novo MIS (o 
Itaú Unibanco é um dos patrocinadores 
máster), o Museu do Amanhã e o Museu 
de Arte do Rio (MAR). Em Minas, o anti-
go palácio do governo vai virar um equi-
pamento cultural da Fiat e Pernambuco 
inaugurará o Museu do Frevo. 

Patrimônio artístico 
Outro projeto importante do Itaú 

Cultural é a formação de enciclopédias 
virtuais. A primeira leva teve foco nas ar-
tes visuais, depois vieram as de literatu-
ra, teatro e a de arte e tecnologia. Como 
parte das comemorações pelos 25 anos 
do instituto, três novas enciclopédias se-
rão lançadas neste ano: dança, música e 
cinema. As sete serão, então, unificadas, 
em um novo site, que tem previsão pa-
ra entrar no ar em junho. Hoje, a média 
mensal é de 1,1 milhão de acessos únicos. 

No espaço físico, a organização realiza 
o projeto Ocupação, por onde já passa-
ram mostras sobre as obras de Itamar As-
sumpção, Zé Celso, Nelson Lerner, Regi-
na Silveira, Chico Science, Paulo Leminski 

e Rogério Sganzerla. Até o dia 29 de abril, 
o instituto está "ocupado" pelo humor e a 
ironia do cartunista Angeli. Alguns desses 
artistas viraram tema de documentários, 

produzidos pela entidade e veiculados nas 
salas de cinema Unibanco, que estão em 
processo de migração para a marca Es-
paço Itaú de Cinema. O mais recente, so-
bre Sganzerla, já foi premiado no festival 
É Tudo Verdade. Os filmes ficam um mês 
em cartaz nas salas Itaú Unibanco em 12 
cidades do País, com exibição gratuita. 

Também cabe ao Itaú Cultural gerir o 
acervo de 12 mil obras do Itaú Unibanco. 
Somente no ano passado foram 13 expo-
sições que percorreram cidades brasilei-
ras e chegaram também a outros países. 
O roteiro incluiu lugares como Belo Hori-
zonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, Paraguai, 
Argentina, Uruguai, Chile, México e, mais 
recentemente, Paris. Fotografias do acer-
vo compuseram uma mostra na Maison 
de la Photographie, um dos mais impor-
tantes institutos de fotografia do mundo. 

Assista à entrevista com Eduardo 
Saron no site meioemensagem. 
com.br ou fotografe o código ao 
lado com o celular (mais 
instruções à pág. 4). 
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