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Encontro em Belo

Horizonte cria plano

para a circulação de

produções pelo País

Amaneira como a Consul,
da Multibrás, vai homena-
gear o público feminino

que impulsiona a geladeira da sua
marca a ser a mais vendida, pre-
sente em 50% dos lares brasilei-
ros, é trazer em seus anúncios na
mídia impressa, a partir deste do-
mingo, mulheres, todas elas artis-
tas plásticas, de
distintas regiões
doPaís.Quatroar-
tistas, que traba-
lham com técni-
cas diferentes, fo-
ram convidadas
pela agência pu-
blicitária Talent,
responsável pela
campanha para
criaremobrasten-
docomotemaageladeiraConsul.

Segundo o diretor de arte da
Talent, Luciano Santos, o anún-
cio é inovador porque não vai
usar pessoas físicas, mas a ma-
neira como as mulheres vêem o
produto. “É a brasilidade nas ar-

tes plásticas”, diz. E, ao mesmo
tempo, é uma maneira de cha-
mar a atenção para artistas que
produzem um trabalho legíti-
mo, radicadas em lugares como
o Vale do Jequitinhonha, no nor-
te de Minas Gerais, e no Nordes-
te. A agência publicitária teve
pouquíssimo tempo para ir
atrás das artistas porque a cam-
panha foi concebida há um mês
e há três semanas foi aprovada.
Desse modo, cada artista teve
somente duas ou três semanas
para conceber suas obras.

Nestefimdese-
mana, o primeiro
dos quatro anún-
ciosqueserãovei-
culados em revis-
tas, jornais, en-
fim, na mídia im-
pressa, traz uma
pintura da artista
Gilda Lacerda.
Com raízes em
Pernambuco, ela

se divide entre a Suíça e São Pau-
lo. Sua obra é um quadro colori-
do, ao lado do qual estará a gela-
deira do modelo Consul Master
com dispenser de água na porta.

Luciano Santos conta que a
idéia principal foi buscar a be-

leza e a brasilidade da mulher
em diferentes técnicas. Na pes-
quisa realizada pela agência,
predominaram o artesanato, a
pintura e a escultura. “Vimos
que a xilogravura é mais reali-
zada por homens e por isso ab-
dicamos”, diz o diretor.

Além de Gil-
da Lacerda,
tambémpartici-
pam da campa-
nha as adoles-
centesda Ofici-
na de Agosto,
do interior de
Minas.Elasrea-
lizaram traba-
lhosemcerâmi-
ca e em madei-
ra e um deles
será escolhido.
Assim como d.
Isabel, uma se-
nhora do Vale
do Jequitinho-

nha que produziu com sua filha
Maria uma série de esculturas de
cerâmica em formas de pessoas,
muito típicas. E Erivânia Rebou-
ças de Moraes, de Natal, Rio
Grande do Norte, que exibirá
nos anúncios sua arte feita nas
conhecidas garrafinhas de areia.

‘Herança’, projeto

encabeçado por Aldir

Blanc, prevê confecção

de livro e discos

BELOHORIZONTE–Dire-
tores e representantes
deteatrosdeóperadeto-

do o Brasil assinaram na sexta-
feira um acordo de cooperação
para incentivar a circulação de
produçõesoperísticaspeloPaís.
O encontro, com a presença do
presidente da Funarte, Antonio
Grassi, serviu também para
anunciar a criação de uma coor-
denadoria de ópera na entidade,
cuja função, entre outras, será
organizar a circulação das pro-
duções e auxiliar a obtenção de
patrocínios junto aestatais.

A premissa
quereuniuosdi-
retores de tea-
tros no Palácio
das Artes, em
Belo Horizonte,
ondeestreousá-
bado uma mon-
tagemdaTuran-

dot, émuitosim-
ples: a coopera-
ção entre teatros pode reduzir
custos e aumentar receitas. Um
exemplo: pegamos quatro tea-
tros brasileiros, cada um pro-
duz uma ópera e, depois, elas
circulam. Apesar de ter investi-
do integralmente em apenas
uma produção, o teatro poderá
mostrar quatro a seu público.

Issotemváriasvantagens.Um
investimento de R$ 850 mil (co-
mo o do Romeu e Julieta do mu-
nicipal paulista) não é recupera-
do na bilheteria durante uma
temporada de cinco récitas. Se a
produção,emvezdeserencaixo-
tada(oujogadafora,comoacon-
tece com costume assustador),
forutilizadamaisvezes,amédio/
longo prazo o dinheiro investido
pode ser recuperado. Isso para
nãofalardaampliaçãodomerca-
do. Mais récitas significam mais
trabalho para cantores, direto-
res, técnicos, e assim por diante.

Porém,seafórmulaétãosim-
ples,e tem sido alardeada há um
bom tempo, por que nunca foi

posta em prática? É preciso res-
saltar, primeiro, que de modo
embrionárioelajáacontece:Ma-
naustrouxeaoTeatroAlfaaMa-

non, de Massenet; o Municipal
remontouemSãoPauloumMac-

beth de Belém que, em seu festi-
val em agosto, vai utilizar uma
montagem mineira do Barbeiro

de Sevilha e figurinos de São
Paulo para uma novaCarmen.

A questão é que nunca houve
uma cooperação sistemática, um
projeto a longo prazo. E isso leva
a uma série de detalhes e ques-
tões, muitos deles explicitados
nareuniãopromovidapelaFunar-
te e pela Fundação Clóvis Salga-
do.Umdeleséocustodoemprés-
timo de produções. Será gratui-
to? E as taxas? Os impostos?
Quando uma produção viaja, or-

questra, coro,
maestro e canto-
res viajam junto
ou o estado que
receberá a pro-
dução utiliza
seus próprios
corpos estáveis?
Como manter
emremontagens
as intenções ar-

tísticas da produção original?
Outraquestão,talvezmaispolê-

mica, seja a que diz respeito ao re-
pertório.Cada teatro mantémsua
linha de escolha independente-
mentedacirculaçãodealgumtítu-
loou atemporada deve serpensa-
da já com uma (o número pode,
claro,variar)produçãoespecífica
para a circulação, sendo levando
em conta os teatros e cidades on-
devaiserremontada?Astempora-
das de cada teatro precisarão ser
submetidas a todos os outros an-
tes da aprovação local? Os patro-
cíniosvãopreferirapenasasmon-
tagenscriadas para circular?

Na reunião em Belo Horizon-
te ficou claro que há muito a ser
debatido. A Funarte deu trinta
dias aos teatros – que terão co-
mo representantes nas conver-
sascomaentidadeoPaláciodas
Artes de Minas e o Municipal de
São Paulo – para acertar as pri-
meiras premissas do projeto.
Uma nova reunião já foi marca-
dapara o fim de julho.(J.L.S.)

FORAM

PROCURADAS

ARTISTAS DE

TODO O PAÍS

BEATRIZ COELHO SILVA

RIO–Amúsicapopularbra-
sileira tem ramificações e
inter-relações ainda não

descritas por quem gosta de,
além de ouvir, estudá-la. Foi pen-
sando nessa ausência e também
em estabelecer uma genealogia
dos estilos e gêneros, que o com-
positor e escritor Aldir Blanc
criou o projeto Heranças, para
contar essa história num livro,
escrito a seis mãos com os jorna-
listas Hugo Sukman e Luiz Fer-
nando Vianna e ilustrado por
Lan. O lançamento está previsto
para setembro, quando uma ex-
posiçãoocuparáaPraçados Cor-
reios, com o material recolhido
na pesquisa, vídeos e gravações
das principais músicas e gêne-
ros abordados. Em 2005, o proje-
to se desdobra em shows e dis-
cos, assinados por Moacir Luz e
Paulão Sete Cordas.

“Nossa intenção é unir dife-
rentes árvores que têm a mes-
ma raiz, revendo a história da
nossa música, especialmente o

samba, e lutando contra a desin-
formação em torno dele”, expli-
cou Aldir Blanc no início da se-
mana, quando reuniu a impren-
sa, sambistas e amigos para lan-
çar o projeto num bar da Lapa,
no centro do Rio. “Não preten-
demos encerrar o assunto, pois
é impossível traçar uma genea-
logia como essa sem cometer
omissões. Mas vamos corrigi-
las sempre que possível.”

AidéiadeHerançasoacompa-
nhahá pelomenos duas décadas,
mas só se tornou possibilidade
em meados do ano passado,
quando a Petrobrás acenou com
um patrocínio. A primeira parte,
o livro e a exposição, custará R$
700 mil pagos integralmente pela
estatal, com recursos da Lei
Rouanet. “As outras vão depen-
der do desenrolar das coisas. O
samba tem uma tradição que per-
dura, com muita gente fazendo
música boa. É preciso revelar os
compositoresdeagora,compou-
co espaço para mostrar sua pro-
dução”,adianta Blanc. “Masé im-
portantediferenciar:vamosmos-
trar as raízes do samba e não nos
restringir ao dito samba de raiz.”

Paulãofaladecadeirasobrees-
sa produção, que encontra um
gargalo para chegar ao público.
ComodiretormusicaldeZecaPa-

godinho,daVelhaGuardadaPor-
tela, Monarco e Surica e tendo
um coração tão grande que o tor-
na produtor de quase todos os
sambistas que têm muito valor e
pouco dinheiro, ele tem acesso
privilegiado a esses composito-
res. “Só canta música ruim quem
quer, porque a boa não falta”, diz.
Ele faz a partitura de toda música
que grava e, com isso, formou um
arquivo que poderá ser usado no
futuro. Por enquanto, só se preo-
cupa em fazer circular essa boa
produção.“Ocompositorfazqua-
tro ou cinco músicas para o Zeca
Pagodinho ou outra estrela. Mas
um disco tem só 14 faixas e não

dá para gravar tudo. Então, guar-
do a música e, com autorização
do compositor, ofereço a outro
artista, pois os menos conheci-
dos também têm dificuldade de
formar repertório.”

O livro deverá ter oito capítu-
los, cada um abrangendo um ti-
po de samba. “Fatalmente, al-
guns nomes aparecerão em mais
de um capítulo, pois transitam
em mais de uma área”, adianta
Vianna. Sukman acrescenta que
é fácil pesquisar o passado, pois
há muito material sobre a histó-
ria da música brasileira. “Difícil é
chegar à produção de hoje e é es-
sa lacuna que quermos cobrir.”

CULTURA & PATROCÍNIO

Reunião de produtores aponta
novos caminhos para a ópera

Entidade anuncia

planos para expansão

e maior contato com

a sociedade

JOÃO LUIZ SAMPAIO

Nos últimos anos, a Socie-
dade de Cultura Artísti-
ca tem ampliado seu

campo de atuação, promovendo
– além da tradicional série de
concertos– cursos,palestras, ex-
posições. A intenção era se apro-
ximar do público e maximizar o
espaço na Nestor Pestana – pro-
posta que segue um passo à fren-
te com o anúncio, realizado on-
tem, de uma nova configuração
depatrocínio com o projeto Ben-
feitores da Cultura Artística.

“Nossa proposta é dupla”, ex-
plica o dr. José Mindlin, presi-
dente da Sociedade de Cultura
Artística. “Por um lado, há a ten-
tativa de criar uma estrutura fi-
nanceira que possibilite proje-
tos a médio e longo prazo que
não dependam das assinaturas.
Por outro, talvez o mais impor-
tante, há a ampliação do nosso
público, reforçando a vocação
de ponto de encontro cultural
que a Cultura Ar-
tística sempre te-
ve ao longo de
sua história.”

Para tanto, um
concerto espe-
cial para 800 con-
vidados foi reali-
zado ontem, oca-
sião em que foi
anunciado o mo-
do como vai fun-
cionar o programa Benfeitores
da Cultura Artística. São, ao to-
do, quatro categorias, cada uma
com tipos diferentes de patrocí-
nios e benefícios: bronze (R$ 20

mil a R$ 39 mil), Prata (R$ 40 mil
a R$ 59 mi), Ouro (R$ 60 mil a R$
99 mil) e Platina (a partir de R$
100 mil). Entre os benefícios es-
tão desde ingressos para concer-
tos, vagas nos cursos promovi-

dos pela SCA ou
até mesmo direi-
to a utilizar o tea-
tro.Cada apoio
vale por dez con-
certos. E, para
aqueles que já se
interessaram em
participar desde
agora, já foram
anunciadas as
principais atra-

ções do ano que vem: as filarmô-
nicas de Israel e São Petersbur-
go, Wynton Marsalis, Felicity
Lott, Antonio Meneses.

“Não se trata, obviamente,

de abrir mão dos grandes patro-
cinadores que já temos, sem os
quais seria impossível manter
nossas temporadas”, explica
Antonio Hermann de Azevedo,
diretor-tesoureiro da SCA. “A
questão é que, nos últimos
anos, houve um aumento consi-
derável de gastos.” Como lem-
bra Pedro Herz, do conselho de
diretores da sociedade, os con-
tratos feitos até recentemente
em dólar sofreram alterações.
“Quer dizer, o valor é o mesmo,
mudou só a moeda, que agora é
o euro”, brinca Herz.

Com esse novo tipo de apoio
privado que, como aponta o di-
retor superintendente Gérald
Perret, “não é novo, mas, sim,
bastante comum na Europa e
nos Estados Unidos”, a Socie-
dade de Cultura Artística pre-

tende pôr em prática uma série
de projetos. Os cursos de músi-
ca erudita, MPB, jazz e teatro,
devem continuar, assim como
se estuda a volta das conferên-
cias – que, ao longo do século
passado, foram símbolo da im-
portância que a SCA teve, e ain-
da tem, no cenário cultural
paulista e brasileiro. Outros
projetos incluem também uma
série de concertos de músicos
brasileiros na hora do almoço,
a reforma do teatro, a compra
de um novo piano e até mesmo
o início das atividades em ou-
tras cidades e estados. “Esta-
mos atrás de uma base estrutu-
ral mais sólida para que possa-
mos ampliar o nosso alcance e,
conseqüentemente, reforças a
nossa ligação com a socieda-
de”, explica o dr. Mindlin.

Lei Federal n.˚ 8.313 assinada em 1991 que permite às empresas
patrocinadoras um abatimento de até 4% no Imposto de Renda (desde que

já disponha de 20% do valor total da proposta). O projeto precisa ser
aprovado pelo Ministério da Cultura, sendo apresentado à Coordenação
Geral do Mecenato e aprovado pela Comissão Nacional de Incentivo à

Cultura. Informações pelos tels. (0-11) 5539-6304 e (--11) 5539-6308. Ou
pelo e-mail drminc@dialdata.com.br.

Lei Federal n.˚ 8.685, modificada pelo MP 1515, permite desconto fiscal
para quem comprar cotas de filmes em produção. O limite de desconto é de
3% para pessoas jurídicas e de 5% para pessoas físicas, sobre o Imposto de
Renda. O limite de investimento por projeto é de R$ 3 milhões. Os projetos
devem ser encaminhados para a Agência Nacional de Cinema (Ancine),

Praça Pio X, n.˚ 54, 9.˚ andar, Rio de Janeiro, CEP 20.091-040, aos
cuidados da Superintendência de Desenvolvimento Industrial.

LEI MENDONÇA
Lei Municipal n.˚ 10.923, que permite ao contribuinte do IPTU e ISS o

abatimento de até 70% do valor do patrocínio desses impostos. O desconto
não pode ultrapassar 20% do valor do imposto, mas é possível lançar a

diferença entre patrocínios e desconto do imposto, a seu favor, para outros
pagamentos dos impostos, num prazo de até 24 meses, podendo nesse

período resgatar o total de desconto a que tem direito. Informações pelos
tels. (0-11) 3334-0001, ramal 2031

Lei Estadual n.˚ 8.819, que cria o Programa Estadual de Incentivo à Cultura e
institui o Conselho de Desenvolvimento Cultural, responsável pela análise

dos projetos. A lei não pode destinar recursos superiores a 80% do custo total
das mesmas. Informações pelos tels. (0-11) 3351-8070 e (0-11) 3351-8071

ENTRE OS

PLANOS, JAZZ
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BRASILEIROS
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Essa é a proposta

da Multibrás em
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Aldir Blanc: atenção especial à produção dos dias de hoje

Uma genealogia para o samba

Diretores reunidos em BH: proposta tem apoio da Funarte

A pintora
Gilda Lacerda:
sua visão
do produto
em quadro
colorido

Arte para homenagear mulheres

Fachada do Teatro Cultura Artística, no centro: temporada 2005 já tem alguns destaques

Novos benfeitores para a Cultura Artística
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