
Um intercâmbio artístico e
cultural entre Brasil e Holan-
da será exposto ao público pau-
listano a partir de novembro.
O Museu da Casa Brasileira
(MCB), na zona oeste, abre
suas salas para seis artistas da-
qui e de lá apresentarem suas
ideias no projeto ‘Re-design:
brasileiros e holandeses expe-
rimentam descartes’. Como a
propaganda sugere, o tema e
inspiração dos trabalhos será
o lixo, ou melhor, os resíduos
sólidos gerados pelos 11 mi-
lhões de moradores da maior
cidade do país.

Thiago Bender, Rodrigo
Bueno e Christian Ullmann —
representando o Brasil — e
Klaas Kuiken, Jan Eric Visser e
o coletivo Refunc — de ori-
gem holandesa — serão desa-
fiados a unir criatividade, esté-
tica e um toque de cidadania
para criar as obras mais diver-
sas. Todos os artistas são ar-
quitetos, designers ou se clas-
sificam como artistas de rua,
com “trabalhos consistentes”
envolvendo resíduos sólidos.
“A gente não sabe exatamente
o que eles pensam em fazer. A
ideia da exposição é propiciar
um trabalho aberto, com um
elemento surpresa”, afirma a
curadora Mara Gama.

Ela também conta com uma
parceira holandesa na organi-
zação do projeto. Joanna van
der Zanden é a idealizadora do
evento, realizado pela primei-
ra vez no Brasil, conta Mara.
Na divisão das tarefas, Joanna
selecionou os nomes dos parti-
cipantes da Holanda, enquan-
to Mara — integrante do júri
do Prêmio de Design do MCB
em diversas edições — formou
o set-list brasileiro. A lista fi-
nal foi debatida em fins de
agosto, com apenas artistas
paulistanos devido ao “tempo
e recursos” escassos, observa.
“Agora, estamos nos finalmen-
tes (da organização)”.

A exposição será inaugura-
da no próximo dia 6, porém,
ainda sem todas as suas atra-
ções. O primeiro dia aberto
ao público apresentará uma
introdução à carreira dos seis
artistas, suas influências e
obras de outros tempos. É a
partir do dia 7 que o verdadei-
ro intercâmbio de ideias, e
um trabalho coletivo, será
posto em prática.

O grupo de artistas fará um
roteiro pela cidade para encon-

trar peculiaridades do lixo ur-
bano e como este é coletado e
transformado. Primeiro, uma
visita a um ecoponto, posto de
separação de resíduos; em se-
guida, os holandeses conhe-
cem o ateliê de trabalho de Ro-
drigo Bueno.

Está previsto também um
encontro com catadores de li-
xo na cooperativa Copamare,
no bairro de Pinheiros. “Que-
remos mostrar algumas carac-
terísticas específicas do trata-
mento do lixo no país, e a par-
ticipação dos catadores é uma
marca nossa”, ressalta Mara.

A população de catadores
no Brasil é estimada em cerca
de 1 milhão de pessoas. Ape-
nas em São Paulo, são geradas
mais de 13 mil toneladas de li-
xo por dia, segundo dados da
Associação Brasileira de Em-
presas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais (Abrelpe).
Será durante a passagem pelas

instalações da cooperativa
que Thiago, Rodrigo, Chris-
tian, Klaas, Jan e Refunc bus-
carão a matéria-prima para
produzir suas peças. Os ate-
liês do museu estarão abertos
aos curiosos entre os dias 8 e
10 de novembro. Uma espécie
de workshop completa a pro-
gramação no MCB.

Para Mara, é inegável que di-
ferenças de tratamento do lixo
existam entre o país sul-ameri-
cano e europeu, mesmo que o
lixo moderno seja muito pare-
cido para a maioria dos consu-
midores em todo o mundo.
“Contudo, se tratando de artis-
tas do Brasil e da Holanda, na-
da do que eles fazem hoje não
poderia ser feito em outro
país”, pondera a curadora. “Es-
pero ver obras com materiais
fundidos, plásticos, madeira,
lata, vidro e até lâmpadas”. Se-
gundo o juízo da curadora bra-
sileira, Visser é, entre todos os
artistas convidados, o que de-
ve apresentar o trabalho mais
“diferente e sui generis”.

O museu abrigará os descartes
reciclados até 25 de novembro.
A expectativa é que todo o proje-
to ou uma remontagem seja ex-
posta no Museu da Imagem de
Breda, na Holanda, em 2013. ■

Rafael Abrantes
rabrantes@brasileconomico.com.br

Fotos: divulgação

Artistas do Brasil e daHolanda
reciclam o design com lixo
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‘Garrafas’, de Klaas Kuiken,mostra remodelagem do vidro

MaraGama, curadora brasileira, escolheu os três artistas do país

Embalagensdeplásticovirampássarosna rua, por ThiagoBender

Re-design: brasileiros e holandeses experimentam descartes
Museu da Casa Brasileira
Av. Faria Lima, 2.705 - Jardim Paulistano, São Paulo
Abertura: 6 de novembro, às 19h30
Horário de funcionamento: terça a domingo, das 10h às 18h
Ingressos: R$ 4 e R$ 2 (meia-entrada). Domingos e feriados: gratuito
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 16.




