
%HermesFileInfo:C-7:20120513:

O ESTADO DE S. PAULO DOMINGO, 13 DE MAIO DE 2012 Cidades/Metrópole C7

Moda - Vestuário

Vitrine  Para anunciar (11) 3856-2030
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O segundo dia do Sónar – Festi-
val Internacional de Música
Avançada e Arte New Media, no
galpão de exposições do Anhem-
bi – apostou na efervescência da
música contemporânea, que vai
muito além do pop. A única con-
cessão foi o soulman Cee Lo
Green, que ainda veleja tranqui-
lo na onda de popularidade do
hit Forget You – cuja versão origi-
nal é F... You. Ele foi o segundo a
se apresentar para um público
muito maior do que no primeiro
dia.

O compositor e pianista japo-
nês Ryuichi Sakamoto (ganha-
dor do Oscar pela trilha sonora
de O Último Imperador, de Ber-
nardo Bertolucci) cuidou da
abertura. Com uma música nada
animada, mas extremamente so-
fisticada, o músico prendeu a
atenção do público de uma for-
ma impressionante.

A plateia permaneceu sentada
como se estivesse de fato em um
recital, prestando atenção em ca-
da acorde. Parecia uma espécie
de transe. Sakamoto faz uma mú-
sica eletrônica abstrata, impreci-
sa e cheia de improvisos. Sem co-
meço, meio e fim, é um tipo de
música que poderia durar a noite
toda. O compositor chegou até a
dar um biz.

Primeira noite. Às 23h30 de sex-
ta-feira, o Kraftwerk subiu ao pal-
co com seus uniformes fosfores-
centes que lembram o futuro do
filme Tron (1982), primeira ani-
mação da era pré-computadori-
zada. Mais de 15 mil pessoas com
óculos testemunharam o primei-

ro show em 3D no Brasil.
A banda alemã abriu com (We

Are) The Robots, cartão de apre-
sentação de um tempo de eufo-
ria espacial, em que eles foram
os primeiros, na música, a enxer-
gar com os óculos da antiutopia.
Após uma hora de show, muitos
assistiam sem os óculos, interes-
sados mais na música que nas
projeções. Um lugar menor tal-
vez potencializasse os efeitos (a
banda fez isso em Nova York, no
Museu de Arte Moderna, Mo-
MA, com grande impacto).

Curioso que a banda proibiu

fotógrafos profissionais de regis-
trarem seu show – todo mundo
hoje fotografa e grava com celula-
res. O protótipo de um desktop
antigo surgia na tela durante a

música Computer World, en-
quanto o público, com Ipads e
celulares, filmava o show,
num choque proposital entre
obsolescência e atualização
tecnológica.

A noite seguiu para uma
mistura bipolar de agressivi-
dade e contemplação. Criolo
e James Blake faziam soul con-
temporâneo. O rapper MF
Doom destilava rimas nervo-
sas. Foi quando o DJ escocês
Hudson Mohawke subiu ao
palco principal e, com ecos de
hip hop sulista, incitou a sen-
sualidade. A música era lenta,
viscosa, grave e variava ape-
nas para construir tensão e
desferir o pancadão perverso.
Sirenes davam urgência mar-
cial às faixas – sensação am-
pliada pela clássica bateria ele-
trônica TR-808. O tom bélico
de uma corneta militar wagne-
riana levou o público ao delí-
rio, e o Mohawke tocou o úni-
co hit de seu set, a doce Gene-
sis, da cantora Grimes.

Depois foi a vez do Chro-
meo levar a noite ao ápice. Na
frente de duas mesas de som
sustentadas por sensuais per-
nas de plástico, Dave 1 e
P-Thugg não fizeram nada re-
finado. Só electrofunk com re-
frões contagiantes, em se-
quência compacta para tirar a
pista do chão – feijão com ar-
roz que faltava ao festival.

Shopping japonês. Meio ar-
mazém, meio salão do auto-
móvel, o Anhembi lembrava
um shopping japonês em sua
vibração digital. Havia grama
sintética num dos palcos e te-
lões com videogames em ou-
tro saguão. Parecia uma expo
de música eletrônica contem-
porânea. Apesar de o acesso
entre um palco e outro ficar
congestionado, havia amplo
espaço no palco principal
com área de descanso. Co-
mes e bebes na faixa de preço
de outros festivais: R$7 a cer-
veja; R$ 10 a pizza. Havia ba-
nheiros em quantidade sufi-
ciente, mas longe dos palcos,
especialmente do palco prin-
cipal, e as diversas locações
estavam mal sinalizadas.

● Os censores não perceberam,
mas, ao desenhar o prédio do
Centro Cultural São Paulo, cheio
de curvas, quase sem portas, os
arquitetos Luiz Telles e Eurico

Prado faziam também um mani-
festo. “Tudo era censurado na
época. Mas eles não tiveram co-
nhecimento para fazer isso com a
arquitetura. Ou o Centro Cultural
não teria saído”, afirma Telles.

O projeto do centro é de 1975,
e a essa altura vários amigos dos
dois arquitetos haviam desapare-
cido. O espaço foi criado inicial-
mente para ser um anexo da Bi-

blioteca Mario de Andrade, cuja
estrutura – tanto de funcionamen-
to quanto física – era vista como
ultrapassada pela dupla. “Esse
projeto foi para mudar todo o es-
quema e fazer uma retomada da
liberdade. Queríamos um espaço
difícil de botar porta, outras divi-
sórias. A questão das curvas era
importante no sentido do acolhi-
mento ao público.” / A.R. e E.V.

Música abstrata de Sakamoto
hipnotiza o público do Sónar
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CCSP: 30
anos e um
acervo novo
em folha
Centro Cultural recebe os arquivos de seu
idealizador e fundador, Mário Chamie

ALEX SILVA/AE

Acessível. Lina Chamie e o legado do pai: ‘Mostram um momento em que havia uma preocupação em democratizar a cultura’

Até o desenho do
local era manifesto
contra a ditadura

Artur Rodrigues
Edison Veiga

Trinta anos depois de sua inau-
guração, o Centro Cultural
São Paulo (CCSP) recebe o
acervo documental de seu
idealizador e fundador, o poe-
ta Mário Chamie (1933-2011),
que foi secretário municipal
de Cultura entre 1979 e 1983.
São mais de mil fotos, 12 cader-
nos com todos os eventos cul-
turais realizados no período
em São Paulo, publicações da
Secretaria da Cultura, fitas de
vídeo, slides e mapas.

As tratativas para a doação do
acervo, que ajuda a reconstituir
parte da história cultural do Mu-
nicípio, foram feitas entre a filha
do poeta, a cineasta Lina Cha-
mie, e o atual secretário de Cultu-
ra, Carlos Augusto Calil. “Esses
documentos ajudam a entender
não só a atuação do papai na épo-
ca, como a efervescência cultu-
ral da cidade. São importantes
para mostrar um momento em
que havia uma preocupação em
democratizar a cultura, torná-la
mais acessível”, comenta Lina.

Entre as fotos, há imagens iné-
ditas da construção do Centro
Cultural São Paulo, interessan-
tes fotos que mostram os moder-
nos computadores da época – a
biblioteca do local já era informa-
tizada – e registros de outras ati-

vidades culturais da capital. Or-
ganizados cronologicamente, os
cadernos dos eventos realizados
na cidade contêm, além dos fol-
ders de divulgação – um prato
cheio para pesquisadores de de-
sign gráfico, por exemplo –, tam-
bém anotações sobre a eficácia
das atividades, algumas feitas de
próprio punho por Chamie.

Trinta anos atrás, na inaugura-
ção do Centro Cultural, um re-
pórter, capciosamente, fez uma
comparação de Chamie com ou-
tro Mario, o de Andrade – que foi
chefe do então Departamento
de Cultura. E perguntou se, as-
sim como Mario de Andrade foi
homenageado com uma bibliote-
ca, ele, Chamie, não fazia aquilo
antevendo a possibilidade de
seu nome um dia batizar o espa-
ço. “Há mários que vêm para o
bem, e dos mários o menor sou
eu. Não tenho pretensão nenhu-
ma”, respondeu. Mas desde 24
de janeiro deste ano a Praça das
Bibliotecas, no coração do Cen-
tro Cultural São Paulo, se chama
Espaço Mário Chamie.

Futuro. Além de preservar o
passado, o Centro Cultural se
equipa, com reformas nas salas
de cinema e de artes cênicas, e se
adapta às mais modernas tecno-
logias de acessibilidade – o que
incluiaté um scanner de livro vol-
tado a deficientes visuais.

“O Centro Cultural cumpriu
sua função nesses 30 anos. Ago-
ra, se repensa sobre qual é a fun-
ção no século 21, com avanço das
novas mídias digitais”, afirma o
diretor, Ricardo Resende. De
acordo com ele, o local mostra
que tem como vocação ser um
ponto de convergência de vários
grupos. “Não existe conflito en-
tre os públicos. O pessoal do xa-
drez, por exemplo, tem as mesas
demarcadas, e os estudantes sa-
bem que têm de ceder lugar.”

Green. Levanta a pista: hits próprios e cover de David Bowie

Evento de deco-
ração, a Avant
Gabriel trans-
formou a Al.
Gabriel Montei-
ro da Silva em
um bulevar ani-
mado.

Obras. Local não perdeu a vocação de ‘ponto de convergência’ Moderno. Sistema do CCSP já era informatizado em 1982

Plateia assistiu sentada à
abertura de ontem como
se fosse recital; na 1ª
noite, Kraftwerk lembrou
futurismo dos anos 70

Gabriel:
sábado
de festa

● Lei Antifumo abolida
O show do Kraftwerk foi históri-
co, mas o Sónar resolveu “abo-
lir” a Lei Antifumo em recinto
fechado, sem nenhuma atenção
às recomendações da Prefeitu-
ra de São Paulo. O galpão virou
um fog imenso.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 maio 2012, Metrópole, p. C7.




