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Dentre as inesquecíveis imagens registradas por Gringo Cardia durante suas andanças
pelo Nepal (Ásia Central), a cena em que presenciou crianças desenhando em papel frag-
mentos de seu país e vendendo como se fossem postais aos turistas marcou sua memó-
ria. "Enquanto retratavam o Nepal do jeito deles, aqueles meninos também desenvol-
viam a criatividade de forma absolutamente espontânea. Imediatamente pensei: isso po-
deria acontecer no Rio de Janeiro", relembra. A próxima pergunta foi: de que forma? "Am-
bulantes do Design" é a resposta.

Durante quatro meses, 40 artistas e artesãos, a
grande maioria autodidata, de vários lugares do Es-
tado do Rio, tiveram seu trabalho potencializado em
oficinas de design, história da arte e história do Rio
de Janeiro. O resultado deste processo está na expo-
sição "Ambulantes do Design", que será inaugurada
nesta segunda-feira, dia 24, cujo formato foi conce-
bido a quatro mãos por Gringo Cardia e Andréa Fasa-
nello e conta com dois momentos: nos primeiros
quinze dias de mostra, no Centro Cultural Telemar, o
público vai ter a oportunidade de conferir mais de
1.100 postais do Rio sob o olhar do artista de subúr-
bio, em dezenas de técnicas, que vão da pintura, pas-
sando pela colagem, bordado, grafitagem, até dese-
nhos de nanquim sobre papel.

Depois, os postais é que vão até o público dentro
das carrocinhas (desenhadas pela dupla Cardia e Fa-
sanello) inspiradas nas carrocinhas de pipoca, e ga-
nham as orlas de Ipanema e Copacabana e o pátio do
Morro do Pão de Açúcar. As carrocinhas serão levadas
pelos próprios artistas, que aproveitam para comer-
cializar sua obra. Os postais estarão à venda por R$ 10
e 100% da renda será revertida aos seus autores.

"Sempre quis fazer algo com pessoas que estives-
sem à deriva da sociedade. O sucesso dos móveis no
Brasil e fora dele e a redescoberta do design brasilei-
ro tornaram propício o momento. Por outro lado, o
trabalho que o Gringo faz na ONG Spetaculu e na Ka-
bum me impressiona por ser tão dinâmico e pé no
chão", destaca a empresária Andréa Fasanello, que
trabalha com o acervo do designer Ricardo Fasane-
llo, seu pai, já falecido, que revolucionou o design de
móveis na década de 70.

No final do ano passado, Gringo Cardia, Andréa
Fasanello e equipe - os professores Fernando Carva-
lho, Quito, Charles Asevedo e Maria Clara Wasser-
man - foram à caça de artistas e artesãos do interior
fluminense. Resultado: mais de 300 inscritos, entre
jovens, adultos e terceira idade.

Os 40 selecionados configuram um grupo bastan-
te heterogêneo entre analfabetos e alguns poucos
que têm a chance de freqüentar a universidade, com
idades variando de 18 a 63 anos.

São bordadeiras, escultores, grafiteiros, artesãos
de bijuterias, de objetos utilitários e pintores, que
chegam a levar até três horas no percurso de suas ca-
sas até o centro do Rio. Vêm de lugares como Belfort
Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Piabetá, Cabu-
çu, Xerém, Santa Cruz, Pedra de Guaratiba, Nilópolis,
São Gonçalo, Santa Teresa, Rio Comprido eTijuca.

"O artesão, muitas vezes, se repete naquilo que
aprendeu a fazer e está sempre à margem do merca-
do contemporâneo das artes. Criamos as oficinas pa-
ra promover o descondicionamento do olhar, a am-
pliação de perspectivas e, claro, para potencializar
esses artistas que, muitas vezes, não conhecem ou-
tras técnicas a não ser aquelas que vêm utilizando há
séculos. Eles estão criando identidade, aprendendo a
diferenciar o que é viável daquilo que não funciona",
esclarece Gringo Cardia.

Os 1.100 postais foram feitos em madeira e com
motivos cariocas. A madeira foi escolhida por ser
material mais resistente, conseqüentemente, mais
difícil de ser descartado. Segundo Gringo Cardia, o
formato de postais serve para que, trabalhando so-
bre um único formato, os expositores apliquem as
novas técnicas aprendidas e, principalmente, não se
escondam atrás das velhas e antigas formas com as
quais estão acostumados a trabalhar.

"Desta forma, seus traços serão vistos realmente.
E ambulantes, porque a idéia de ser ambulante é a
que permeia a autonomia de todo vendedor de rua,

que põe sua mercadoria no carrinho, na cabeça, no
tabuleiro, seja lá onde for, e ganha o mundo com seu
produto", explica Gringo Cardia.

Os quatro meses de aula deram ressonância à pro-
dução e à auto-estima dos alunos. "Essa é a maior
transformação, ou seja, o resgate da auto-estima. Ca-
da aluno descobre que o traço dele é só dele, nin-
guém tira", diz Charles Asevedo, professor de Histó-
ria da Arte. Segundo ele, outro ponto importante que
vem sendo trabalhado com os alunos é a leitura das
imagens, o apuro do olhar para a arte. Eles também
conheceram os principais artistas de cada movimen-
to e tiveram a oportunidade de realizar releitura,
buscando seu próprio traço dentro de cada estilo",
comenta o Charles Asevedo.

Paralelamente, e em consonância com as aulas de
História da Arte, os artistas descobriram a História
do Rio de Janeiro com a historiadora Maria Clara Wa-
sserman.

"Dei prioridade à arquitetura da cidade e, a partir
daí, ao surgimento da estética, à organização da me-
trópole. Hoje eles já reconhecem os pintores que1 re-
trataram o Rio de Janeiro", comenta a professora.

Maria Clara não pensa duas vezes ao responder
que este é, de longe, o trabalho mais prazeroso já de-
senvolvido por ela."Quando cheguei aqui, eles esta-
vam crus. Eles viram a arte cair sobre eles! Hoje en-
tendem que a arte não é somente figurativa, é tam-
bém a arte de criar", elogia Clara.

Carro-chefe do programa, as aulas de design atu-
am no sentido de antenar os artistas e artesãos com o
momento presente do mundo."

A proposta é fazê-los perceber o que há de mais
recente e moderno na área das artes visuais, levan-
do-os da esfera artesanal direto para a esfera design",
completa Andréa Fasanello. l

Os professores de design Fernando Carvalho e
Quito captaram a necessidade do grupo e atacaram
em duas frentes: no estímulo à metodologia e organi-
zação do trabalho, e na inserção de novas técnicas.

"O design e as artes plásticas têm uma zona de in-
terseção muito forte, mas o porquê do design é dife-
rente do porquê da arte. Às vezes, a demanda do tra-
balho não parte do artista e, nesse caso, ele não deve
ficar refém da inspiração. Por isso, tentamos desen-
volver com eles a idéia de projeto, de metodologia de
trabalho", esclarece Fernando Carvalho.

"A exposição e o projeto Ambulantes do Design são
apenas a ponta de um iceberg. Trazer estes artistas e
artesãos para o mundo da arte contemporânea é uma
longa empreitada que exige mais dedicação, tempo e,
é claro, investimento", ressalta Gringo Cardia.

O sonho de Andréa Fasanello é montar a Escola do
Design Brasileiro, que ainda não teve chance de sair
do papel. Enquanto isso, Gringo e Andréa iniciam o
projeto Ambulantes do Design, que tem nos atores
Renata Sorrah e Wagner Moura entusiastas porta-vo-
zes e apoiadores.

"O esforço de toda a equipe que integra o Ambu-
lantes do Design é pela continuidade do projeto.
Quem sabe se daqui a alguns anos o País não vai ou-
vir falar de uma Escola do Design Brasileiro?", indaga
Andréa Fasanello.

SERVIÇO
Ambulantes do Design
Centro Cultural Telemar
Rua Dois de Dezembro, 63 - Flamengo
Telefone: 3131-3060
Abertura; Segunda, 24 de outubro, às 19h
De terça a domingo, das 12h às 19h
Entrada franca
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 e 23 out. 2005. Artes Visuais, p. C-8.




