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Brasileiros e ingleses mais
unidos pela arte e cultura
Programação de eventos no Brasil e no Reino Unido, a partir do próximo dia 1º, terá a duração de quatro anos
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Luiz Coradazzi: o cenário britânico vai muito além dos Beatles

de

st

Brasil e Reino Unido são bastante distintos, mas devem ficar cada vez mais unidos nos
próximos anos. Se depender
do British Council, o Brasil vai
ficar um pouco mais britânico,
enquanto a terra da rainha Elizabeth deve ganhar um ar tupiniquim. Para atingir esse objetivo, a entidade foi além dos esportes e vai lançar no dia 1º de
outubro, durante o Festival de
Cinema do Rio 2012, um programa de artes, com duração
de quatro anos, chamado
Transform, que prevê um intercâmbio cultural e artístico entre os dois países.
De acordo com Luiz Coradazzi, diretor de artes do British
Council, o programa surgiu a
partir da janela criada pelas
Olimpíadas de 2012 em Londres. “As relações entre Brasil
e Reino Unido sempre foram
boas, mais nunca muito intensas”, avalia.
Com parcerias de 40 instituições públicas e privadas brasileiras, entre elas o Instituto
Brasileiro de Museus (Ibram),
Sesc, CCBB, Pinacoteca e Bienal de São Paulo e 25 do Reino
Unido, o British Council, desenvolveu uma extensa programação disponíveis para os Estados do Rio de Janeiro, São
Paulo, Minas Gerais, Bahia,
Pernambuco, Amazonas, Paraná e Distrito Federal. “Nossa
intenção é estimular novos artistas, desenvolver profissio-
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nais por meio de capacitação
picos do Rio 2016 trabalharam
em diversas áreas culturais,
em conjunto com oficiais britâalém criar novas formas para
nicos com o intuito de compartiestimular o consumo cultulhar experiências e ampliar a reral”, explica Coradazzi.
lação entre os países. Desde que
O Transform vai dar o ponta
assinaram um acordo de coopepé inicial na UKBrasil Season,
ração Olímpica em 2010, mais
uma temporada de eventos e prode 10 missões brasileiras particijetos, promovida pela Embaixaparam de discussões técnicas
da Britânica, que envolverá tecom autoridades do Reino Unimas ligado a ciência, cultura, nedo envolvidas no planejamento
gócios e inovação do Reino Unidas Olimpíadas.
do. Na programação do evento,
Pioneirismo
está uma significativa presença
O Reino Unido é considerado
britânica na 30ª Bienal Internaum dos países pioneiros na ecocional de Artes de São Paulo,
nomia criativa, quando em
além de eventos de artes visuais
1998 o país realizou o mapeacomo a mostra Construtivismo
mento das indúsBritânico/Concretismo e NeoconO Brasil vai ficar trias criativas. Na
época o levantacretismo Brasileium pouco mais
mento mostrou
ro, sob a curadoria
de Ferreira Gullar britânico e a terra que o grupo representou 8% da
e Andrew Bick.
da rainha deve
atividade econôOs britânicos
ganhar um ar
mica total e emtambém têm pretupiniquim
pregou 7% da posença confirmada
pulação ativa.
na Flupp, Festa LiDiante desse cenário, o Departerária das UPPS (Unidades de
tamento de Cultura, Mídia e EsPolícia Pacificadora) que contaporte (DCMS em inglês) britânirá com autores contemporâco proclamou treze setores da
neos do Reino Unido. “Quereatividade britânica cultural e
mos criar um maior diálogo eneconômica, entre eles artesanatre os países, principalmente
to, cinema, moda, artes e anticom as instituições. É um legaguidades, software e música.
do de conhecimento que vai deiDe acordo com avaliação da
xar raízes e criar uma percepUnesco, o Reino Unido é um
ção de que o cenário britânico
dos grandes exportadores de
vai muito além dos Beatles.”
serviços culturais motivado por
A cooperação entre os dois
suas políticas governamentais
países não ocorre apenas pósdirecionadas para a criatividaevento esportivo. Na área esporde, em que Londres responde
tiva, durante os jogos olímpipor cerca de 40% das empresas
cos, mais de 100 oficiais brasileicriativas britânicas. ■
ros envolvidos nos Jogos Olím-
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PROJETOS SOCIAIS PARA INGLÊS VER

Londres vai conhecer o que
o Brasil tem para mostrar
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Especialistas brasileiros vão falar
aos britânicos sobre arte, política e
inclusão social por meio da cultura

Pesquisa da London School of Economics and Political Science (LSE) feita com o
AfroReggaeeaCentralÚnicadeFavelas(Cufa)concluiuqueasaçõessociaisemfavelassão,
muitasvezes,aúnicaoportunidadequeosjovensdessascomunidadestêmparaescapar
daviolênciaedapobreza.OestudoseráapresentadoemLondres,nodia2denovembro.

Não é só o Brasil que vai ganhar
um charme inglês. De acordo
com Luiz Coradazzi, do British
Council, o Reino Unido também
vai sediar uma série de palestras
sobre o Brasil. “Nossa intenção é
explicar para os britânicos um
pouco mais sobre o Brasil. Muito
deles não sabem que Brasília é a
capital do país, que falamos português e que aqui existe muito
mais coisa do que o futebol.”
Especialistas brasileiros vão para o Reino Unido apresentar a arte de vanguarda brasileira, além
de aspectos políticos, como as leis
de incentivo a cultura, e sociais,

no caso a inclusão social por meio
da cultura. “Acreditamos que a arte é um instrumento de transformação mútua, com o qual podemos construir um legado cultural, social e econômico, por meio
de parcerias duradouras”, diz
Graham Sheffield, diretor de artes global do British Council.
Segundo Coradazzi, a troca já
está acontecendo. “Representantes do governo do Amazonas e do
Rio de Janeiro já foram para o Reino Unido. Tivemos também a participação de jovens curadores em
eventos britânicos.” A grande comemoração dele é a participação
de seis peças brasileiras no festival de Edimburgo. “É um grande
passo para a nossa cultura”, destaca Coradazzi. ■ R.P.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.

