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Funciona quase como uma Copa
do Mundo. Acontece a cada qua-
tro anos. Reúne delegações de
mais de 40 países na disputa pelo
posto de campeã. A diferença
aqui é o alvo da competição, que
passa longe dos gramados, e re-
cai sobre o teatro. Trata-se da
Quadrienal de Praga, a mais im-
portante mostra internacional
de cenários, figurinos e tecnolo-
gia para as artes cênicas.

A próxima edição está marca-
da para junho de 2011 e o Brasil
divulga agora os temas de suas
exibições na capital da Repúbli-
ca Checa. A “brasilidade” e as re-
presentações da cultura popular
devem ser objeto da mostra na-
cional, revela o curador da seção
brasileira, o ator Antonio Grassi,
que enviou a proposta para a
Quadrienal no último dia 30.
“Optamos por uma temática
mais aberta, que se volte para a
expressão do homem brasileiro
e de nosso imaginário popular.
Algo que encontramos presente
na obra de certos autores, como

Ariano Suassuna e Newton Mo-
reno”, diz Grassi, que também
assinou a curadoria em 2007,
quando os nomes de Nelson Ro-
drigues e Oscar Niemeyer foram
selecionados para balizar as nos-
sas exposições.

Além da seleção de cenogra-
fia de cada um dos países, o
evento reúne tradicionalmente
outros dois segmentos: uma
mostra de escolas e outra dedi-
cada à arquitetura teatral. No
segmento arquitetônico, as
atenções vão se dividir entre
dois marcos da cena paulistana:
a sede do Oficina e as interven-
ções do Teatro da Vertigem.

Recentemente tombado co-
mo patrimônio histórico pelo
Iphan, o projeto do teatro de Li-
na Bo Bardi deve ser mostrado
em sua capacidade de interferir
e modificar o seu entorno, no
bairro da Bela Vista.

Conhecido por suas monta-
gens em espaços pouco conven-
cionais, o Vertigem vai revelar as
ocupações que já fez em um pre-
sídio (Apocalipse 1,11), em um
hospital (O Livro de Jó) e em um

barco no rio Tietê (BR3). “Apa-
rentemente, Vertigem e Oficina
seguem em caminhos opostos,
mas ambos conseguem atuar di-
retamente na cidade e no planeja-
mento urbano”, analisa Grassi.

Um dado novo é a forma de
participação do País nesta edi-

ção. Toda a representação brasi-
leira sempre foi organizada dire-
tamente pelo governo. Desta
vez, no entanto, o Brasil entra co-
mo parte integrante de uma coo-
perativa de artistas, a Oistat (Or-
ganização Internacional de Ce-
nógrafos, Técnicos e Arquitetos

Teatrais). “Existe uma coinci-
dência meio trágica que é o fato
de a Quadrienal coincidir sem-
pre com o primeiro ano de um
novo governo”, explica Grassi.
“Então, a participação do Brasil
via uma entidade não-governa-
mental cria uma política que in-
depende do Ministério e garante
certa estabilidade.”

Abertura. Para a mostra de
2011 também está prevista uma
nova modalidade, dedicada a Fi-
gurinos Radicais. “A intenção é
valorizar o uso de diferentes ma-
teriais e mostrar peças ousadas,
provocativas”, sugere Rosane
Muniz, que coordenou o projeto.

Um edital recebeu a inscrição
de 97 propostas de todo o País, e
escolheu cinco
paraenviar aPra-
ga. Os figurinos
selecionados fo-
ram confeccio-
nados a partir
de elementos
pouco usuais,
como metais,
garrafas plásticas, papéis e até ge-
lo. “Recebemos muitas suges-
tões boas. Tanto que, algumas
das que não foram escolhidas,
ainda devem ser aproveitadas na
mostra nacional”, diz ela.

A Quadrienal tem uma ligação
estreita com o Brasil. Nasceu há

mais de 50 anos sob influência
da Bienal de Artes de São Paulo,
Quando foi criada, em 1957, a
grande mostra paulistana tinha
um espaço dedicado à cenogra-
fia teatral e foi o sucesso dos ce-
nógrafos checos por aqui – no-
mes como Josef Svoboda –, o
que motivou o estabelecimento
da mostra competitiva de Praga.

Em sua 12.ª edição, o evento
chega com algumas novidades e
adaptações. Pela primeira vez, a
organização resolveu abrir o es-
copo da mostra, aproximando
de forma contundente as ques-
tões da cenografia das artes vi-
suais e da performance.

Na esteira desse movimento,
a Quadrienal mudou de nome e
deixa de ser Exibição de Cenogra-

fia e Arquitetura
Teatral para se cha-
mar Quadrienal de
Espaço e Design
Cênico.

Outro dado que
deve dar feições di-
ferentes à mostra
foi o incêndio do

Palácio Industrial, espaço onde
tradicionalmente as delegações
dos países eram exibidas. Com a
destruição da área, as exposi-
ções agora serão pulverizadas e
devem ocupar várias galerias e
prédios históricos espalhados
pela cidade.

Camila Molina

Depois dos céus, os mares. Se an-
tes o firmamento em instalações
de desenhos azuis com constela-
ções douradas de Sandra Cinto
falavam do homem diante de
uma imensidão “que assusta e
fascina”, agora, tendo o mar co-
mo mote, a artista quer colocar
ao espectador essa mesma rela-
ção que se pode ter de torpor ou
apreensão defronte da natureza
e do infinito. Sendo assim, no
Instituto Tomie Ohtake, na mos-
tra Imitação da Água, Sandra Cin-
to apresenta a partir de hoje
uma narrativa construída em
três tempos em torno dos ocea-

nos, com instalações em que pro-
move imersões em ambientes
azuis e pratas feitos com dese-
nhos, telas e objetos. Num per-
curso que vai da tormenta da re-
presentação das águas à tranqui-
lidade da contemplação do hori-
zonte marítimo, nos vemos
mais uma vez dentro das cria-
ções poéticas da artista.

Desde 2007, Sandra está traba-
lhando o tema do mar, em uma
exposição em Portugal, onde
uma relação com o oceano é
mais que natural dada a posição
geográfica e a história do país. A
partir de então, em espaços dife-
rentes que não portugueses – na
Espanha e mesmo agora em São

Paulo –, a artista vem recriando
obras distintas de simbologia
poética (no paradoxo entre en-
cantamento e arrebatamento)
de diálogo entre o homem e o
mare expandindo umaraiz pictó-
rica em seus trabalhos. “A gente
vive naufrágios todos os dias por
falta de uma ética, mas também
o dos desejos e das dores que te-
mos de atravessar”, diz Sandra
Cinto definindo que sua manei-
ra de falar de política não é fazen-
do trabalhos literais.

Arquitetura. Na verdade, Imita-
ção da Água (título de poema de
João Cabral de Melo Neto), com
curadoria de Jacopo Crivelli Vis-

conti e, surpreendentemente, a
primeira mostra individual na
trajetória de 20 anos de Sandra
Cinto em uma instituição de São
Paulo, teve como ponto de parti-
da a vontade dela de criar uma
obra em uma sala circular, enfim,
desde uma situação arquitetôni-
ca específica. “Desta sala com pa-
rede de 360 º foi detonado todo o
processo da mostra.”

Sendo assim, para a primeira
sala do andar térreo do Tomie
Ohtake, a artista criou a imersão
total no desenho, num “mar
aberto”, como diz, que tem co-
mo fundo de sua representação
faixas de azuis (até o negro) e
traços feitos com canetas perma-
nentes à base de óleo em tonali-
dades de prata. “Há uma geome-
tria no fundo, com os planos defi-
nidos, e um desenho intuitivo,
em partes, como um rendado”,
afirma Sandra, analisando que
seus traços prateados estão ga-

nhando uma densidade, uma ma-
terialidade diferente de suas
obras anteriores.

Depois, na segunda sala, a da
“tempestade noturna”, ela defi-
ne, nos vemos diante do ambien-
temais “dramático” e interessan-
te da narrativa de Sandra Cinto.
Em espaço de azuis-marinhos e
quase pretos, sete telas verticais
– fazendo bela relação com a re-
presentação oriental – são sete
mares instáveis e em prata. No
chão, 2 mil barquinhos de papel
branco caíram de uma mesa des-
truída pela tormenta. Já para o
fim, a artista criou o espaço do
amanhecer, no qual telas fazem
a representação de um horizon-
te de 8 metros, que podemos con-
templar sentados em um banco
de madeira, o Porto, ancorado
em seus pés por livros, por “poe-
sia”. “Aqui se junta o céu e o mar
novamente, o lugar seguro para
a reflexão”, diz Sandra.

UMA NARRATIVA DE MARES
PELA ARTISTA SANDRA CINTO
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NÓS EM PRAGA, PELA ARTE POPULAR
Brasil divulga o que deverá mostrar no evento de ‘design espacial’ em 2011
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Na Forma da Lei, a minissérie
das terças na TV Globo, sobre o
universo da Justiça, fica no ar
até agosto, mas Márcio Garcia,
seu antagonista, o psicopata
Maurício Viegas, já está bem
longe do Rio. No fim de junho,
finalizadas as gravações no Pro-
jac, ele voou para a Califórnia,
onde dá forma a um sonho: diri-
gir um longa – o mesmo já reali-
zado por atores como Selton
Mello, Matheus Nachtergaele
e Marco Ricca.

Márcio não é experiente,
mas também não é exatamente
um novato nos sets. Além de
ter atuado em quatro produ-
ções, dirigiu um curta. Estrela-
do por Milhem Cortaz e pre-
miado em festivais internacio-
nais, Predileção, a história por
trás de um assalto a banco, o
curta estreou na edição do ano
passado do Festival de Cinema
do Rio. Agora ele assinará uma
produção norte-americana,
Bed & Breakfast. No elenco, bi-
nacional, atores como Jason

Alexander, o George Constan-
za de Seinfeld, e Dean Cain, o
Super-homem da TV.

“Eu acho que sempre soube
que esta hora chegaria. Sou fas-
cinado por cinema. Adoro ler so-
bre câmeras, lentes e ilumina-
ção desde que comecei a traba-
lhar na televisão. Mas dirigir
não é algo simples”, contou
Márcio ao Estado por e-mail,
poucos dias antes da viagem.

Há tempos o ator cultiva o
hábito de espiar as câmeras do
Projac nos intervalos das grava-
ções. “Esta, na minha opinião, é
a grande vantagem para o ator
que se envereda na direção: ter
referências. Diretores que nun-
ca atuaram e nunca foram dirigi-
dos muitas vezes não sabem o
peso que suas palavras e seu
comportamento podem ter.”

Márcio foi convidado à dire-
ção por um produtor norte-
americano, seu amigo. Para o
elenco brasileiro, reuniu Julia-
na Paes, Rodrigo Lombardi
(seus companheiros da novela
Caminho das Índias), Marcos
Pasquim e Débora Lamm, entre

outros – ele também participa.

Hospedaria. Bed & Breakfast é
uma comédia romântica. Julia-
na é a mocinha, uma vendedora
de loja que descobre que her-
dou uma propriedade na região
vinícola da Califórnia, a qual ela
decide reformar para que se
transforme numa hospedaria
do tipo que oferece “cama e ca-
fé da manhã”.

As filmagens no Rio foram
em abril. Agora, Márcio corre

contra o tempo por conta da
barriguinha de grávida de Julia-
na Paes (ela está com quatro me-
ses), que não poderá aparecer
em cena. A intenção é estrear
em 2011, primeiro nos EUA, de-
pois no Brasil. Além dos atores,
é dos EUA a equipe técnica.

“O produtor de arte é o mes-
mo de Lost e Beowulf, e o fotógra-
fo fez Supremacia Bourne”, con-
ta um orgulhoso Márcio, que é
fã do estilo de Luc Besson (O
Quinto Elemento), John Woo

(Missão Impossível 2) e Zack Sny-
der (300), além de Tarantino,
Tim Burton e Oliver Stone, e
elege Fernando Meirelles como
o maior entre os brasileiros.

Aos 40 anos, o galã já foi apre-
sentador da MTV, da Globo e da
Record. Já foi elogiado como
ator, como na novela Celebrida-
de, em que fez com Cláudia
Abreu a explosiva dupla Cachor-
ra & Michê. Foi achincalhado,
tachado de inexpressivo, caso
do Bahuan de Caminho das Ín-

dias. Foi dublador da trilogia
d’A Era do Gelo e de outras ani-
mações. Ex-modelo, garoto do
Rio, casado e pai de três crian-
ças, faz a alegria dos papparazzi
jogando futevôlei na praia e des-
filando a boa forma.

Parece querer mais. Com
Bed & Breakfast, quer “aprender
e evoluir”. Diz não se prender a
críticas nem se dobrar à nostal-
gia. “Não sou muito de perder
tempo com vontades e sauda-
des. Tudo tem sua hora!”
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Figurinos radicais. Peça reproduz engrenagens de relógio

UM GALÃ E SEU
SONHO DE VIRAR
CINEASTA
Márcio Garcia estreia na direção de
um longa em coprodução com EUA
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IMITAÇÃO DA ÁGUA
Instituto Tomie Ohtake. Av. Fa-
ria Lima, 201, 2245-1900. 11 h/
20 h (fecha 2ª). Grátis. Até 1º/8.

Por trás das câmeras. “Eu acho que sempre soube que esta hora chegaria. Sou fascinado por cinema”, diz Márcio Garcia

Mar desenhado. Artista
traçando ondas prateadas
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