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Piradamente
Um rosto na areia com um cigarro apagado

Arnaldo Bloch

Q ueria ser um rosto esculpido na areia por
dois dedos nervosos, juntos, em paralelo,
com um cigarro cenográfico apagado na bo-
ca arenosa e insensível.

n n n n n n

São os meus dedos sobre a areia, enquanto ouço o
mar noturno e, em seu embalo, as duas vozes da
consciência, cruzando razão e emoção na busca utó-
pica pela convergência das retas que insistem em
avançar: paralelas, até prova em contrário.

n n n n n n

Torci desesperadamente pelo Santos, mesmo de
azul, mas deu Corinthians.

n n n n n n

As linhas se encontram, sempre, no infinito, aque-
le lugar de cuja existência duvidamos graças às nos-
sas brutais limitações, mas que é, paradoxalmente,
uma evidência empírica, na resultante que as leis da
vida impõem à percepção.

n n n n n n

É possível a conciliação, a concórdia?

n n n n n n

Com os olhos tensos eu fito o rosto blasé da in-
sensatez, rosto travestido, musa sacerdotisa de um
certo saber que sequer se sabe, saber nulo, purpu-
rinado, feito de espuma e de receitas de conveniên-
cia social.

n n n n n n

Sempre serei o oposto do que aquele olhar me pe-
de, ou exige, com seu disfarce de lince.

n n n n n n

Por outra, que alegria que, mais uma vez, Emerson
Leão, com sua soberba aviltante e seus lábios cris-
pados de ódio, fracassou!

n n n n n n

Ainda que todos tenham se transformado nessas
criaturas poderosas, como no “Rinoceronte” de Io-
nesco, eu farei com prazer o papel do louco, Béran-
ger, e implorarei por palmas e gargalhadas, e terei o
pescoço ceifado e a cabeça de bufão carregada em
triunfo pelos ordenanças da corte: ratos.

n n n n n n

Essa é, pensando bem, minha ambição, meu sonho
de futuro, meu ideal do que seja o sucesso, se isso
for necessário para afirmar meu enjoo com o óbvio e
meu desprezo pela mentira que coroa os cânones da
mediocridade, iludidos, em seu coro borrifado de co-
lônias e de águas fúteis, fátuas, amparados, escuda-
dos, por deuses que lhes sugam o sangue cor-de-ro-
sa. Resistirei ao canto dos rinocerontes.

n n n n n n

A Rio+20 não passa de um teatrinho homologató-
rio daquilo que só será real quando a água dos po-
derosos faltar.

n n n n n n

Queria ser um rosto esculpido na areia de Copa-
cabana com uma farpa cravada na superfície areno-
sa de meus lábios insensíveis à bile.

n n n n n n

Lula e Maluf: o pior de tudo é que aquilo não passa
de déjà-vu. Mas como explicar às futuras gerações
que, na semana da Conferência, aquele homem que
um dia encarnou a esperança estampe seu desespe-
ro consagrando mais uma aliança espúria em nome...
de quê, mesmo?

n n n n n n

Queria queimar a apatia da areia fria com a chama
apagada, o fumo extinto antes mesmo de aceso. A
ascese do nada rumo ao vazio do firmamento sem
estrelas, o firmamento da cidade que, à noite, brilha
nas internas, através de incensos de canela.

n n n n n n

Falando em canela, que Gabriela é essa de cuja gê-
nese foi exirpada, já no primeiro capítulo, toda a ino-
cência, nascendo como um ser pronto, malicioso, fa-
minto? Que antítese é essa do personagem que mar-
cou o telespectador brasileiro na pele de Sônia Bra-
ga, com sua sedução involuntária, crescendo junto
com o conhecimento do mundo?

n n n n n n

Não liga, não. Dei uma pirada e já volto.

E-mail: arnaldo@oglobo.com.br

Força visual em prol da sustentabilidade
Mostra ‘Glob-all mix’ reúne a partir de amanhã as visões de 30 designers brasileiros e estrangeiros para a urgente questão ecológica

Silvio Essinger

silvio.essinger@oglobo.com.br

Q uando uma questão é
tão urgente quanto a
viabilidade de um pla-
neta que carrega uma

Humanidade voraz em suas
costas, a comunicação tem que
ser a mais forte possível. E pou-
cas formas de comunicação são
tão fortes e urgentes quanto
cartazes — grandes, coloridos
e diretos na transmissão de
suas mensagens. Sendo assim,
em uma celebração da confe-
rência Rio+20, encerrada an-
teontem, será inaugurada ama-
nhã, às 17h, a exposição “Glob-
all mix — 30 cartazes para um
mundo sustentável”. A mostra,
que tem o apoio do GLOBO, fica
até dia 15 de julho no Galpão
das Artes do Jardim Botânico.

Reunindo obras de 60cm x
90cm, feitas por destacados
designers de todo o mundo,
com curadoria do brasileiro
Felipe Taborda, “Glob-all mix”
atualiza uma outra mostra,
que o próprio Felipe idealizou
e organizou, lá se vão duas dé-
cadas, para a Rio 92.

Visão positiva
— Organizar essa exposi-

ção foi bem mais fácil, por
causa da internet. Vinte anos
atrás, os artistas tinham que
mandar a arte final pelo cor-
reio — lembra o designer, co-
nhecido pela concepção e or-
ganização da série “A ima-
gem do som”, que, em suas
oito edições, homenageou
compositores brasileiros (e
suas canções) a partir de
criações visuais de artistas
contemporâneos.

Os artistas da exposição
atual são outros. Mas a distri-
buição de 1992 se manteve:
são cinco designers brasilei-
ros, de diferentes gerações
(André Stolarski, Bárbara
Szaniecki, Christiano Mene-
zes, Fabio Arruda e Kiko Far-

kas) e outros 25 estrangeiros,
cada um representando um
país. Taborda, que usou par-
te da logomarca do GLOBO
na identidade visual da mos-
tra, fez apenas o cartaz da ex-
posição — uma colagem com
pedaços das obras desses ar-

tistas, que ele conheceu pela
natural “curiosidade pelo
que está rolando no mundo
em termos de design”.

— Tive uma preocupação
de selecionar designers atuan-
tes nos campos socioambien-
tal e político — diz Taborda. —

Nada contra os que fazem em-
balagens para lojas de depar-
tamentos, mas era a atuação
que iria fazer a diferença.

A curiosidade o levou a no-
mes como o do i ran iano
Mehdi Saeedi (que fez um
mundo ao contrário em uma

romã), o do mexicano Alejan-
dro Magallanes (que traba-
lhou com a ampliação de um
desenho feito em um minús-
culo pedaço de papel) e o do
espanhol Isidro Ferrer, que
criou um alce com chifres
em forma de cadeira.

— Ele é inusitado, surrealis-
ta e tem todo o questionamen-
to da sustentabilidade — elo-
gia o curador.

Taborda observa que, de to-
dos os trabalhos, o único que
fez referência ao Brasil foi o da
dinamarquesa Gitte Kath, com
um Cristo Redentor que parece
feito de retalhos remendados.

— O bacana de um projeto
como esse é o resultado cole-
tivo de vários artistas traba-
lhando com o mesmo tema, da
sustentabilidade. Um dos brie-
fings que eu dei a eles foi que
deveriam passar a visão posi-
tiva de um mundo sustentável
— conta Taborda, que se sur-
preendeu com a contundência
da flor radioativa no cartaz do
polonês Michal Batory (“que
não é negativo, é um alerta”) e
da colagem de logotipos de gi-
gantes corporativos para
montar a palavra “hope” (es-
perança) no do argentino Her-
nán Berdichevsky. — É a espe-
rança de que eles possam fa-
zer alguma coisa — decifra.

Cartazes pelo mundo
Felipe fez uma tiragem de

800 cópias de cada um dos
cartazes da mostra. Parte de-
las será dada de presente aos
chefes de Estado e represen-
tantes das delegações presen-
tes à Rio+20. Outras cópias se-
rão enviadas para serem ex-
postas em outras partes do
mundo. A mostra, aliás, foi
inaugurada na última quarta-
feira em cidades da Hungria,
do Japão, do Equador, da Nica-
rágua e da Bolívia.

No Rio de Janeiro, além dos
cartazes, “Glob-all mix” conta
com uma linha do tempo des-
tacando os principais aconte-
cimentos no planeta desde a
Rio 92 e reproduções dos car-
tazes da mostra anterior.

— Até hoje esbarro com ima-
gens da outra exposição em re-
trospectivas de design pelo
mundo — conta Taborda. n

A PARTIR do alto, em sentido horário, criações

de Mehdi Saeedi (Irã), Isidro Ferrer (Espanha),

Alejandro Magallanes (México), Fidel Sclavo

(Uruguai) e Michal Batory (Polônia) e o cartaz

da mostra, de Felipe Taborda
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