
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 por-
tuguês e que aqui existe muito
mais coisa do que o futebol.”

Especialistas brasileiros vão pa-
ra o Reino Unido apresentar a ar-
te 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 ar-
te é um instrumento de transfor-
mação mútua, com o qual pode-
mos construir um legado cultu-
ral, social e econômico, por meio
de parcerias duradouras”, diz
Graham Sheffield, diretor de ar-
tes global do British Council.

Segundo Coradazzi, a troca já
está acontecendo. “Representan-
tes do governo do Amazonas e do
Rio de Janeiro já foram para o Rei-
no Unido. Tivemos também a par-
ticipação de jovens curadores em
eventos britânicos.” A grande co-
memoração dele é a participação
de seis peças brasileiras no festi-
val de Edimburgo. “É um grande
passo para a nossa cultura”, des-
taca Coradazzi. ■ R.P.

Brasil e Reino Unido são bas-
tante distintos, mas devem fi-
car 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 Eli-
zabeth deve ganhar um ar tupi-
niquim. Para atingir esse objeti-
vo, a entidade foi além dos es-
portes e vai lançar no dia 1º de
outubro, durante o Festival de
Cinema do Rio 2012, um pro-
grama de artes, com duração
de quatro anos, chamado
Transform, que prevê um inter-
câmbio cultural e artístico en-
tre os dois países.

De acordo com Luiz Corada-
zzi, diretor de artes do British
Council, o programa surgiu a
partir da janela criada pelas
Olimpíadas de 2012 em Lon-
dres. “As relações entre Brasil
e Reino Unido sempre foram
boas, mais nunca muito inten-
sas”, avalia.

Com parcerias de 40 institui-
ções públicas e privadas brasi-
leiras, entre elas o Instituto
Brasileiro de Museus (Ibram),
Sesc, CCBB, Pinacoteca e Bie-
nal de São Paulo e 25 do Reino
Unido, o British Council, de-
senvolveu uma extensa progra-
mação disponíveis para os Es-
tados do Rio de Janeiro, São
Paulo, Minas Gerais, Bahia,
Pernambuco, Amazonas, Para-
ná e Distrito Federal. “Nossa
intenção é estimular novos ar-
tistas, desenvolver profissio-

nais por meio de capacitação
em diversas áreas culturais,
além criar novas formas para
estimular o consumo cultu-
ral”, explica Coradazzi.

O Transform vai dar o ponta
pé inicial na UKBrasil Season,
uma temporada de eventos e pro-
jetos, promovida pela Embaixa-
da Britânica, que envolverá te-
mas ligado a ciência, cultura, ne-
gócios e inovação do Reino Uni-
do. Na programação do evento,
está uma significativa presença
britânica na 30ª Bienal Interna-
cional de Artes de São Paulo,
além de eventos de artes visuais
como a mostra Construtivismo
Britânico/Concre-
tismo e Neocon-
cretismo Brasilei-
ro, sob a curadoria
de Ferreira Gullar
e Andrew Bick.

Os britânicos
também têm pre-
sença confirmada
na Flupp, Festa Li-
terária das UPPS (Unidades de
Polícia Pacificadora) que conta-
rá com autores contemporâ-
neos do Reino Unido. “Quere-
mos criar um maior diálogo en-
tre os países, principalmente
com as instituições. É um lega-
do de conhecimento que vai dei-
xar raízes e criar uma percep-
ção de que o cenário britânico
vai muito além dos Beatles.”

A cooperação entre os dois
países não ocorre apenas pós-
evento esportivo. Na área espor-
tiva, durante os jogos olímpi-
cos, mais de 100 oficiais brasilei-
ros envolvidos nos Jogos Olím-

picos do Rio 2016 trabalharam
em conjunto com oficiais britâ-
nicos com o intuito de comparti-
lhar experiências e ampliar a re-
lação entre os países. Desde que
assinaram um acordo de coope-
ração Olímpica em 2010, mais
de 10 missões brasileiras partici-
param de discussões técnicas
com autoridades do Reino Uni-
do envolvidas no planejamento
das Olimpíadas.

Pioneirismo
O Reino Unido é considerado
um dos países pioneiros na eco-
nomia criativa, quando em
1998 o país realizou o mapea-

mento das indús-
trias criativas. Na
época o levanta-
mento mostrou
que o grupo re-
presentou 8% da
atividade econô-
mica total e em-
pregou 7% da po-
pulação ativa.

Diante desse cenário, o Depar-
tamento de Cultura, Mídia e Es-
porte (DCMS em inglês) britâni-
co proclamou treze setores da
atividade britânica cultural e
econômica, entre eles artesana-
to, cinema, moda, artes e anti-
guidades, software e música.

De acordo com avaliação da
Unesco, o Reino Unido é um
dos grandes exportadores de
serviços culturais motivado por
suas políticas governamentais
direcionadas para a criativida-
de, em que Londres responde
por cerca de 40% das empresas
criativas britânicas. ■
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