350 Points towards /nfinity(350 pontos rumo ao infinito) da italiana Tatiana Trouvé, composta por fios e pêndulos quese cruzameimobilizam antes de tocar ochão
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29 BIENAL: OBRASIL
NO MAPA MUNO I DAS ARTES
por Maria Rita Drummond
ão é de ho je que a arte brasileira chama atenção do mundo.
Mas se havia alguma dúvida a
respeito do grau de in teresse,
hoj e não há mais. No dia 23
de setembro, centenas de colecionadores nacionais e estrangeiros, cu radores
de museus c marchands se reuniram
para a abertura da 29' Bienal de São
Paulo. b~n tre eles, o diretor da Tate, Si r
N icholas Serota, o diretor do Pompidou
Centre, c a influente Estrellita Broclsky,
que dirige a área ele América Latina do
MOMA, além do badalado curador
Hans Ulri ch Obrist. Todos atentos ao
que acontecia no pavilhão da Bienal. A
presença elas figur as mais influentes ela
arte atua l comprova o nível de interesse
no Brasil e a proj eção ela arte brasileira.
O foco elo mundo no desenvolvimento econômico do Brasil, aliado a certa
glamorização do país, con spiraram em
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Wallpaper preparou uma edição total-

Após o Vazio, mais de 600
obras em exposição

m ente dedicada ao Brasil. Os jornalistas
estrangeiros passaram semanas no Rio
de Ja neiro e em São Paulo investigando
desde clcsigners e artistas plásticos consagrados até o concurso carioca "M iss
Laje", montando uma visão cool do país.
Se tudo no Brasil passou a ser visto
como tendência, o campo das artes plásticas não fica ria de fora. Antes ele tudo,
a qualidade dos artistas brasileiros é inegável. A produção do pafs está em franca
expansão c esbanja beleza, criatividade
e conteúdo. O meio artístico brasileiro
amadureceu muito nos ú ltimos anos,
não se tratando mais de meia chízia ele artistas com consistência c qualidade. esse con texto, ter um espaço para pensar na
situação da arte contemporânea a partir
do Brasil é estim ulante tanto para nós
quanto para esses visitantes estrangeiros.

A z8" Bienal ele São Paulo, ao apresentar apenas 40 artistas e propor o vazio
como forma de questionar a relevância
da própria Bienal, expôs o estado lastimável em que se encontrava a instituição
em diversos sentidos. Com uma administração sem credibilidade, atolada em dívidas e clificulcladcs de levantar recursos,
a Bienal ca minhava para u m Lriste fim.
Em ma io ele 2009, o quadro administrati vo da fundação foi reforrnul ado
e a captação de recursos ga nhou força
com a eleição de !leitor Martins como
presidente ela Fundação Bien al. Martins é casado com Fernanda Feitosa, a
orga nizadora da cada vez mais festejada S P-ARTE. Com um ti me renovado
e bons contatos no meio fina nceiro e
empresarial, a Fundação Bien al arrecadou R$ 30 milhões de reais para esta

favor elo evento. Recentemente, a revista
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Matéria e cor, tempo e espaço são noções que se articulamna obra cinética, Medusa de 1970, da artista Amelia Toledo

29" Bienal de São Paulo, m ais do que
o triplo ela rnostra anterior.
A mostra conta com ma is de 6oo
obras ele 159 a rtistas nacionais e internacionais. A escolha elos curadores
principais Moacir dos An jos e Agnaldo
Farias, p rofissionais renomados e donos
de boa credibil idade no m eio nacional
c internacional, contri bu iu para que
houvesse a adesão dos mais requisitados
artistas internacionais. A artista italiana
Tatiana Trouvé havia anunciado que
sua agenda para o ano estava fechada,
mas não resistiu à carta-convite enviada pela Fundação Bienal detalhando
o pro jeto proposto e veio para o Bras il
especialm ente montar a obra "350 Pontos Rumo ao Infinito", trabalho ele um a
beleza e sensib ilidade impactantes. D e
fa to, o pro jeto é apresentado ele fo rma
muito atraen te. A inspirada escolha do
titu lo "Há sempre u m copo de mar para
u m hom em navegar" -verso elo poeta
Jorge de Lima - traz o entendimento
elos curadores que "a di mensão u tópica
da arte está con tida nela m esma, c não
no que está fora ou além dela".
A miscelânea dos terreiros
Com tan to para ver, fora m criados
seis espaços denominados terreiros, iclcali7.ados in icialm ente como lugares para
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o p úbl ico desca nsar durante a visita aos
30 milm2 de exposição. No entanto, os
terreiros acabaram virando uma atração
em si. Agnaldo [<'arias explica a idéia elos
terreiros citando "Brasil, esquenta i vossos pa nele iros, iluminai os terreiros, que
nós querem os sambar", trecho ela musica Brasil Pandeiro, de Assis Valen te,
que passaram a ser espaços para música,
dança, teatro, recitais e debates.
Os curadores vêm ressaltando, em
entrevistas e palestras, a preocupação
em não fazer uma exposiç1ío convencionalmente contemplativa. Por isso os
terreiros viraram espaços el e criação que
p romovem o encontro entre o público
e artistas, pensadores e palestrantes.
Farias defend e o tamanho da mostra e
a forma como as obras estão exibidas,
fa zendo um paralelo com o caos que
vivem os hoje, bomba rdeados de info rmação, imagens c pessoas.
Cada terreiro tem uma fin alidade,
como o "Dito, não dito, in terdito", em
homenagem ao personagem de Guimarães Rosa, que será dedicado à palavra,
onde o público pode falar o quiser em
qualquer momento; o "Lo nge daqui
aqui mesmo", do livro de Antonio Bivar, um espaço elas idéias e utopias, um
misto de biblioteca de consulta c labirinto el e sonhos, segundo os curadores; c o

"O outro, o mesmo", extraído ele Jorge
Luis Borges, dedicado às performances
e au torrepresentarão. Os títul os foram
retirados de obras da literatura. O cuidado com a elaboração de cada detalhe
elo projeto e do material que o acompan ha merece aplausos. O projeto da 29"
Bienal de São Paulo não é simples, nem
modesto, mas é bem preparado.

Arte e Política
No texto de apresen tação, pu blicado no impecável ca tálogo da mostra,
os curadores expli cam suas propostas
e as referências que os influe nciara m .
Partem do pressupos to ele que n ão se
pode separar arte ela política. Inicialmen te, fo i fác il associar o tema da 29"
Bie nal com o tntbalho de Gil Vic ente,
em que o artista mata políticos famosos
com George W Bush, a Ra in ha Elizabcth e o presidente Lu la, de n tre outros, obra que dominou a imprensa na
semana da inaugu ração. No entanto, a
associação entre arte e política é ma is
ambiciosa c sofisticada.
O sentido de política, que nos é explicado através dos textos educativos,
encon tra-se baseado na teoria do filósofo francês Jacques Rancierc. Ranciere é
um pensador co nceituado e respeitado
dentro e fora da França, e foi acolhido
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Os Mestres eas Criaturas Novas (remixsty/e), do artista Yonamine, que recicla memórias e objetos, numa crítica sutil e bem-humorada de nosso tempo

pelo mundo das artes como uma fo rma
de trazer mais legitimidade a um meio
tão criticado por seu viés cada vez mais
come rcial. O que não sign ifica que
todos e ntendam sua complexa teoria.
Em 2007, a bíblia das artes plásti cas, a
revista Artforum, publicou uma edição
especial sobre Ranciere, que foi atração
da feira inglesa Frieze Art Fair, o qne
já é suficiente para provar seu prestigio.
Ranciere defende que a arte sempre faz
política. Alguns acreditam que associar
arte contemporânea à política a legitima ou, pelo menos, fornece argumentos
em defesa de se u conteúdo conceitual.
Certamente, não é um filósofo de fácil
acesso ao público, o que não impediu
que ele fosse inserido no meio artístico
mundial como um dos mais importantes pensadores de arte contemporânea.
Ranciere esteve e m São Pa ulo em
2005 e falou no SESC Belenzinho, o
trecho transcrito abaixo, disponível na
página do SESC, il ustra o que ele pensa
sobre arte e pol ítica: " ... a arte não é política antes de tudo pelas mensagens que
ela transmi te nem pela maneira como
representa as estruturas sociais, os conflitos políticos ou as iden tidades sociais,
étnicas ou sexuais. Ela é política antes
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de mais nada pela maneira como configura um sensoríum espaço-temporal
que determina maneiras do estar jun to
ou separado, fora ou dentro, face a ou
no meio de ... Ela é política enquanto
recorta um detenninado espaço ou um
detenninado tempo, enquanto os objetos com os quais ela povoa este espaço
ou o rih110 que ela confe re a esse tempo
determinam uma fo rma de experiência
específica, em conformidade ou em
ruptura com outras: uma forma específica de visibilidade, uma modificação
das relações entre formas sensíveis e
regimes de significação, velocidades específicas, mas também e antes de mais
nada formas de reunião ou de solidão .."
D a leitura dos textos citados pelos
curadores pode se interpretar (livremente) e resumir de forma simplória que a
arte não se reduz ao seu caráter estético,
nem a sua forma de pensa r, ver e retratar o mundo, ela se faz política a partir
do momento em que retira o espectador
de sua comodidade c de seu universo e
o lança em uma zona não mais familiar.

Experiência enriquecedora
Tendo em vista a elaborada abordagem dada à tcm<Hica proposta, foi

preciso investir pesadamente no projeto educativo . Teorizar sobre política e
arte é interessante, situar a discussão em
to rno do pensa men to de um fi lósofo
renomado é enriquecedor, mas não se
deve esquecer o nível de ed ucação no
Brasil, país em que a maioria da população não frequenta museus, nem tem
acesso fácil à educação artfstica.
Claro que a arte traz em si meios
próprios ele comunicação com o público, que dispensam aul as ou expl icações, mas há mu ito conhecimen to c
referências em uma obra que merecem
ser destacados a fim de ampliar o diál ogo entre o artista e seu pú blico.
A Bienal de São Paulo é um dos
eventos de arte mais visitados do mundo. Só n o prim eiro fi nal de semana foram mais de 12 mil visitantes c até seu
encerramento estima-se que 1 milhão
de pessoas terá passado pelo pavilhão
Ciccillo Matarazzo, no Ibirapucra.
Para que esse número expre'ssivo de
pessoas possa entender o sentido elas
obras estarem expostas daquela forma
e absorver tudo que se pretende e não
meram ente percorrer o pavilhão olhando sem enxergar nada, os organizadores
colocaram à disposição do públi co uma
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Série de desenhos Inimigos, autorretratos do artista pernambucano Gil Vicente matando personalidades

agenda educativa inte nsa, iniciada meses antes da inauguração.
Com curadoria de Stella Barbieri , o
progra ma inclui cursos, oficinas e ações
de fo rmação voltadas a educadores de
escolas públicas e particul ares, O NGs,
comunidades e associações c ulturais.
Uma equipe de 320 educadores foi preparada para receber o públ ico ao longo
da mostra. Cursos para crianças, jovens
e adultos, encontros com c rfticos, curadores e artistas e um se mi nário internacional sobre educação, arte e política
complementam as atividades. O u seja,
o c uidado em criar uma base de apoio
à mostra se revelou be m planejado e
abrangente. O visitante percebe que os
educadores da bienal são prestativos e
preparados, contribuindo para que a
experiência seja enriquecedora.

Destaque da mostra
Na edição da Getulio de março de
2009 [n° 14], destacamos três artistas jovens talentosos, dentre elesTatiana Blass
e Henrique O liveira, que estão presentes
nesta bienal. O trabalho de 'là tiana Blass
chamou atenção no dia da inauguração
com a performance "Piano M udo", em
que dois homens jogaram parafina der-

retida em um piano de cauda enquanto
um pianista tocava. Foi comovente ver a
cera esfriando e silenciando a música do
piano. Um vídeo da performance está ao
lado da obra em exposição. Já Henrique
Oliveira é um dos grandes destaques com
a obra monu mental composta por retalhos de tapumes e de madeira la minada
intitulada "A origem do terceiro mundo".
O utros artistas, já abordados em reportagensm da Getulio, também estão
presentes e devem ser parada obrigatória: (i) Miguel Rio Branco, com o filme
Nada Levarei Quando Morrer Aqueles
Que M im Devem Cobrarei no Inferno
(1979-1981), em que retrata com seu
olhar único o Pelourinh o (Salvador);
(ii) Hélio O iticica, com o fantástico Ninhos, estrutura de madeira, composta
por vários compartimentos separados
e sobrepostos, que parecem espécies
de camas, e m que o espectador pode
entrar e ficar lá; e (iii) C ildo Meireles,
com Abajur, obra de dois andares em
que cilindros feitos de material fotográfico transparen te com as imagens de mar,
navio, aves e nuvens recebem luz e movimento por trabalho hu mano. A obra
foi acusada de politicamente incorreta,
por usar um trabalho quase escravo, mas

é forte c nos lembra que a força humana
está por trás de tudo, apesar de as coisas
parecerem cada vez mais virtua is.
Dos brasileiros, outra jovem que tem
se destacado no meio artístico brasileiro é Cinthia Marcclle, que apresenta
uma in stalação formada por uma lousa
escrita e apagada e amontoados de pó
de giz, resultado do que a artista obsessivamente esc reveu e apagou.
De fora, vale ressaltar o trabalho do
badalado artista belga, que mora n o
México, Francis Alys. O vídeo Tomado,
exibido em sua individual montada pela
Ta te Modem há algu ns meses, reproduz o artista belga se jogando no meio
de tornados no deserto do México.
As obras do G rupo Rex, do artista
Antonio Manuel, de Flávio de Carvalho, Nuno Ramos, os vídeos de Samuel
Beckctt, Jean-Luc Godard e Nan Goldin, n ão podem ser perdidos, dentre
outros artistas e obras singulares.
Por tudo que se propõe, pela fo rma
que foi concebida, pela arte que apresenta e pela experiência que oferece ao
público, a 29' Bienal ele São Paulo não
é só um programa imperdível, como um
programa para se repeti r mais de uma
vez até u de dezembro de 2010. , _
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