
Até domingo acontece a 2ª Bie-
nal Mundial de Criatividade na
qual 19 artistas de diferentes na-
cionalidades ocupam 1,5 mil me-
tros quadrados no Píer Mauá,
no Rio de Janeiro, com fotogra-
fias, esculturas, vídeos, instala-
ções e animações. Com a cura-
doria de Liana Brazil, as obras le-

vantam questões sobre a trans-
formação urbana, abordando te-
mas como individual e coletivo,
público e privado.

Cidade em foco
A Bienal faz parte do Festival In-
ternacional de Criatividade
(CRio), evento que tem a inten-
ção de reafirmar o Rio de Janei-
ro como a capital criativa do
país. Durante a programação, o
artista belga Peter de Cupere re-

produz os cheiros da cidade do
Rio por meio de aparelhos dispo-
níveis para experimentação.

O sul africano Ralph Borland
traz uma roupa criada para pro-
teger ativistas em grandes pro-
testos públicos. Chamada de Sui-
ted For Subversion, a vestimenta
faz parte do acervo do MoMA,
de Nova York.

Jan Detarvenier, da Bélgica,
fez uma escultura parecida
com uma árvore de bambu.

Com cerca de três metros de
diâmetro, a obra interage com
as pessoas. E o grupo mexicano
FR-EE fez uma maquete de
uma cidade utópica construída
num círculo de 1,5m diâmetro
sobre a qual eles fazem diver-
sos tipos de projeções.

O Píer Mauá fica na Av. Ro-
driguez Alves, 10, Praça Mauá.
Para mais informações ligue
(21) 2516-2618 ou acesse o site
www.criofestival.com. ■ C.E.

O Museu Brasileiro da Escultu-
ra (MuBE) receberá em dezem-
bro a exposição Coleção BGA —
Brazil Golden Art, com cerca de
70 obras de artistas brasileiros
contemporâneos. Nomes consa-
grados como Waltercio Caldas,
Adriana Varejão, Tunga, Bea-
triz Milhazes e Luiz Zerbini divi-
dirão espaço com os emergen-
tes Marina Rheingantz, Henri-
que Oliveira, Tatiana Blass, en-
tre outros.

As obras pertencem ao Brazil
Golden Art (BGA), primeiro
fundo de investimento criado
no país com foco em arte con-
temporânea brasileira. Com
600 obras no portfólio, o fundo
tem como objetivo formar uma
coleção de grande potencial de
valorização.

“A crítica especializada e o
mercado internacional estão
vendo essas obras com muito
bons olhos, elevando os brasi-
leiros ao mesmo patamar dos
melhores e mais valorizados
artistas do mundo”, afirma
Heitor Reis, sócio-fundador
do Brazil Golden Art e curador
da exposição.

O fundo e suas joias
A coleção do BGA é formada
por nomes que remetem a gran-
des cifras. Beatriz Milhazes vol-
tou este mês a ser a artista brasi-
leira viva com a obra mais cara
já vendida em um leilão. A So-
theby’s, de Nova York, vendeu
a tela Meu Limão por R$ 4,3 mi-
lhões. Beatriz já tinha alcança-
do este posto em 2007, mas ha-

via sido superada no início do
ano passado por Adriana Vare-
jão, outra pintora que figura na
lista do BGA. A tela Parede com
Incisões à La Fontana II foi ven-
dida na ocasião pela casa de lei-
lão Christie’s por R$ 3 milhões.

O BGA foi fundado há um
ano e meio. O plano é investir
durante três anos e, então, des-

fazer-se das obras em cerca de
24 meses. “Mas podemos me-
xer nestes prazos se julgarmos
interessante”, diz Reis.

A exposição no MuBE será a
segunda realizada desde a cria-
ção do fundo. Nela, vale a pena
conferir o colorido de Lucia La-
guna no quadro Estúdio nº38.
Também chama atenção uma

espécie de escultura de crochê
criada por Ernesto Neto.

Mais exposições
A partir de 2014, o BGA preten-
de lançar uma programação
mais intensa de exibição dos tra-
balhos. “Estes eventos valori-
zam ainda mais as obras. Além
disso, atraem investidores e per-

mitem que o público em geral te-
nha acesso a estes importantes
artistas”, diz o curador.

Para Reis, a arte brasileira vive
seu momento mais especial, re-
sultado de um trabalho iniciado
há 15 anos. “Alguns países estão
tendo uma grande valorização
de seus artistas e o Brasil, com
certeza, está entre eles”, diz. ■

Fundo de investimento
exibe suas obras no MuBE

Bienal da Criatividade vai até domingo

EMPRESAS

Segunda edição do evento exibe
obras de 19 artistas brasileiros
e estrangeiros no Rio de Janeiro

Cintia Esteves
cesteves@brasileconomico.com.br

CULTURA

Com 70 investidores, o Brazil Golden Art tem em sua coleção trabalhos de Beatriz Milhazes e Luiz Zerbini

SERVICO

Coleção BGA - Brazil Golden Art
Onde: MuBE - Museu Brasileiro da Escultura (Rua Alemanha, 221 - São

Paulo - SP); Quando: de 14 a 27 de dezembro (terça a domingo, das 10h

às 19h; Quanto: grátis; Informações: pelo telefone (11) 2594-2601 ou

no e-mail mube@mube.art.br

Estúdion˚38(2011)éuma telaemóleoeacrílicade LuciaLaguna

Aescultura emcrochêcombolas éassinadaporErnestoNeto

Roupacriada porBorlandpara
protegerpessoasem protestos

AacrílicasobretelaMáscara, deHenrique Oliveira, estánamostra
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A história do nosso país contada
por meio da fotografia é uma
das propostas da exposição Um
Olhar sobre o Brasil - A Fotogra-
fia na Construção da Imagem da
Nação, em cartaz até 27 de janei-
ro no Instituto Tomie Ohtake,
em São Paulo.

Estão lá imagens da constru-
ção de Brasília e também de
uma multidão que acompanha-
va a assinatura da Lei Áurea, pe-
la Princesa Isabel, muitos anos
antes, em 1888. Há também
uma fotografia que mostra a
condecoração de Che Guevara,
um dos líderes da Revolução
Cubana, pelo então presidente

do país, Jânio Quadros. Outra
imagem, de janeiro de 1840, fei-
ta pelo abade Louis Compte
mostra o Largo do Paço Impe-
rial, no Rio de Janeiro.

Mais de 400 fotografias aju-
dam a contar 170 anos da histó-
ria do país (1833-2003). O cura-
dor da exposição, Boris Kos-
soy, especialista em história da
fotografia, realizou o trabalho
junto com a antropóloga e his-
toriadora Lilia Moritz Schwar-
cz. “A exposição exigiu quase
quatro anos de trabalho”, afir-
ma Kossoy.

“Temos uma quantidade
grande de imagens originais do
século 19, cedidas ou empresta-
das por 39 instituições, entre
elas o acervo da Biblioteca Na-
cional do Rio, o Arquivo Públi-

co do Estado de São Paulo e co-
lecionadores particulares”,
completa.

Explicando as imagens
Cada uma das fotografias é
acompanhada por um pequeno
texto, que conta um pouco da
história e o contexto em que foi
tirada. A exposição tem início
com o momento da invenção
da técnica fotográfica, passan-
do pelo gosto de dom Pedro II
por imagens de revoltas popula-
res, como a de Canudos.

O Instituto Tomie Ohtake fi-
ca na Av. Faria Lima, 201. Aber-
to de terça a domingo das 11h
as 20h. Entrada: gratuita. Para
mais informações acesse o site
www.institutotomieohtake.
org.br. ■ ABr

O drama As Palavras dirigido pe-
la dupla Brian Klugman e Lee
Sternthal discute a questão do
plágio. O filme começa com
Clay Hammond (Dennis Quaid)
em turnê para o lançamento de
seu novo romance, quando co-
nhece a jovem Daniella (Olivia
Wilde). Também entra em cena
um escritor sem dinheiro, Rory
Jansen (Bradley Cooper), que es-
tá a procura de seu pai (J. K. Si-
mons) para pedir ajuda.

As coisas só mudam de figura
quando ele encontra uma saco-
la com um manuscrito inédito e
resolve digitar o livro inteiro
em seu computador. Sua mu-
lher, Dora (Zoe Saldana), acha
“a nova obra” do marido muito
boa, encorajando-o a publicá-
la. Ao mesmo tempo, o filme
conta a história do livro miste-
rioso, propondo um jogo entre
passado e presente, realidade e
ficção. ■ Reuters

Construção, da carioca Caroli-
na Sá, é um filme de paralelos:
entre o passado e o presente,
entre Brasil e Cuba. O elo é sua
filha, Branca, com o músico
cubano René Ferrer. Por meio
de fragmentos da intimidade
da família, como cartas, fotos e
filmes, a diretora mostra como
apresentou para a menina
(quando esta tinha três anos) a
figura de seu avô, o arquiteto
Marcos de Vasconcellos, perso-
nagem importante no Rio de Ja-
neiro dos anos 1960.

Quando levou Branca para
Cuba, a revolução de 1959 esta-
va completando meio século. O
filme é extremamente pessoal,
mas fala do universal. A direto-
ra consegue evitar armadilhas
que poderiam transformar o do-
cumentário em um giro em tor-
no do umbigo de sua família. ■

Reuters

Contar a trajetória da cultura
negra no Brasil nos vários perío-
dos históricos é o que propõe
as três mostras em cartaz no
Museu Afro Brasil, na cidade de
São Paulo. Instrumentos e ador-
nos do tempo da escravidão, a
arte dos irmãos Timótheo do fi-
nal do século 19 e a produção
contemporânea do fotógrafo
Azemiro de Sousa fazem parte
da programação.

A mostra Arte, Adorno, De-
sign e Tecnologia no Tempo da
Escravidão apresenta mais de
70 objetos de ofícios urbanos e
rurais, que retratam a lida nas
fazendas e engenhos de açúcar.
“As peças ressaltam a compe-
tência tecnológica da mão afri-
cana na construção da civiliza-
ção brasileira. É possível acom-
panhar todo o processo de pro-
dução daquela época”, afirma
Ana Lúcia Lopes, coordenado-
ra de planejamento curatorial
do museu.

Engenhocas
Moendas, prensas de folha de ta-
baco, mesas de lapidação, forjas
de ferreiro e plainas de marce-
neiros dos séculos 18 e 19 são al-
guns dos instrumentos expos-
tos. A montagem destas peças,
reunidas a partir de acervos pes-
soais e de museus, é inédita, diz
Ana Lúcia. Depois de uma ver-
dadeira viagem pelo período es-

cravocrata, o visitante pode
apreciar a arte pré-modernista
dos irmãos Timótheo. A exposi-
ção intitulada Os Dois Irmãos
reúne telas de Arthur Timótheo
da Costa (1882-1922) e João Ti-
mótheo da Costa (1879-1932),
nascidos no Rio de Janeiro, no fi-

nal do século 19, em uma famí-
lia grande e pobre. “Apesar de
pouco reconhecidos, eles eram
muito requisitados como pinto-
res naquela época”, diz a coor-
denadora da mostra.

Já o fotógrafo Azemiro de Sou-
sa, mais conhecido como Miro,

trouxe ao Museu Afro Brasil re-
tratos em preto e branco de mu-
lheres e homens negros envol-
tos em véus. “É como se eles fos-
sem pérolas”, diz Ana Lúcia.

Esta é a primeira vez que o fo-
tógrafo, reconhecido por seus
editoriais de moda e publicida-
de, expõe no museu. A mostra,
chamada de Pérolas Negras, ho-
menageia personalidades como
a atriz Zezé Motta e Luiz Melo-
dia, autor da música que dá no-
me à exposição.

Faça seu roteiro
De acordo com Ana Lúcia, as
três exposições, apesar de te-
rem temas em comum, são inde-
pendentes e podem ser conferi-
das de forma autônoma. Além
desta programação, vale a pena
conferir o acervo permanente
do museu, composto por mais
de 5 mil obras, entre gravuras,
esculturas, fotografias e pintu-
ras, de artistas brasileiros e es-
trangeiros. Tratam-se de obras
produzidas a partir do século 15
até os dias de hoje. ■ ABr

LIVRO

Filmes para executivos e empreendedores

Fotografias constroem a história do país

Para escrever o livro “Os filmes que todo gerente deve ver”, da

editora Saraiva, os autores Marco Antonio Oliveira e Pedro Grawunder

analisaram longas que proporcionam a executivos e empresários uma

reflexão sobre o papel de cada um no ambiente de trabalho. O filme

“O último rei da Escócia” está entre os indicados. Preço: R$ 49,90.

Exposições retratam trajetória
da cultura negra no Brasil

Drama
sobre plágio
na literatura

Um enredo
familiar e
universal

Fotos: divulgação

Imagens de momentos
importantes para os brasileiros
em cartaz no Tomie Ohtake

Longa com Dennis Quaid, Olivia
Wilde e Bradley Cooper discute
questão com pouca criatividade

Cineasta traça um paralelo
entre o Brasil e Cuba por meio
da vida de seus parentes

Mostras em cartaz no Museu
Afro, em São Paulo, falam da
escravidão aos dias de hoje

ESTREIAS

SERVICO

AssisChateaubriandeAdolpho
Bloch,emimagemde1962

Onde: Museu Afro Brasil

(portão 10 do Parque Ibirapuera,

na Av. Pedro Álvares Cabral

s/nº - São Paulo - SP)

Quando: até 31 de dezembro

Quanto: grátis

Informações: (11) 3320-8900

Ofotógrafo“Miro”retratou mulheresehomensnegroscom véus
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Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 nov. 2012, Empresas, p. 28-29.




