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Motherwell/Pollock. 
Essencialmente es-
telares, históricos. 
Apenas registre-se. 
Segundo C. Harrison, 
embora legítimos 
no plano histórico 
do Expressionismo 
Abstrato, ou, como 
Clement Greenberg, 
no cast do “Ameri-
can Type Painting”, 
em verdade, nem todos foram abstratos, nem todos foram expres-
sionistas... Mas temos uma marca. Mais do que uma era áurea, tal 
movimento artístico assegura uma época descentralizadora da 
primazia europeia, até então invencível, hegemônica até então.
Tempos afora a geografi a se manteve; eixo e ápice, sempre o 
apogeu do gume no externo teórico das vanguardas. Se antes, a 
Europa (diga-se, a habitual Hydra, grávida de manifestos), man-
tinha o Ocidente como refém, agora, surgia um monstro bíblico, 
agora um novo “eixo-infi nito” se desenhava no ventre de uma 
Águia. Greenberg, o “fazedor de reis”, como quer Anne Cauque-
lin, alimentara esta águia; o maior crítico dos EUA, exímio na 
arte da falcoaria, combinava como ninguém, três importantes 
“omnis”: ciente/potente/presente; imbatível e respeitado samu-
rai, utilizando Kant (é o que se sabe) como a pedra angular que 
afi ava muito mais o golpeio que propriamente a lâmina.

§ Já temos um pouco de história. Ela se cumpre mediante e sempre através de datas, fatos, versões, etc.
A fi nalidade aqui: citar dois nomes da arte norte-americana.
Que embora, sob o peso da fornalha iridescente de Nova York, souberam, com suas obras, construir uma 

rota “alternativa” dentro do painel da pintura dos EUA.
Pois se havia o Olimpo coroado – construído da intervenção de Clement Greenberg, (sempre ele), 

§ Susan Sontag anotava em seu diário, num fi nal de inverno, 8 
de outubro/19661, seu encontro com Jasper Johns, este ao vi-
sitar uma exposição de um jovem pintor, declarava à Susan: 

“AS PINTURAS SÃO LINDAS. MAS SÓ ISSO”.

§ O simples disparo de Jap (assim Susan o chamava) requer – 
invariavelmente – uma elás-
tica análise combinatória, 
bem como requereria um 
acirrar de searas, vetores de 
juízo, em suma: essa massa 
tão presente e plural quando 
o tema sobre arte se anuncia, 
sempre promovendo baliza-
ções, escoras documentais, 
assim como Guérin assinala.
Mas afastemos, por ora, a 
frase de Jasper. Parecendo 
como fosse aquela monóto-
na fl echa, com ar de ponta-
ria de um apache de circo, 
que esfacela a brasa do ci-
garro giratório preso ao lá-
bio da moça. Assim como a 
frase servira à Susan, é fato, 
qual um relâmpago revivido, 
da mesma forma nos trará 
uma serventia no curso des-
te pequeno comentário; se-
não como relâmpago, mais 
afeito à grandeza de Susan, 
pelo menos (melhor assim), 
como preciosa lanterna.

§ Sabemos de uma verdade 
localizada no panorama da 
pintura norte-americana dos 
anos 40/50. É uma verdade 
de nomes. Citemos o “cast 
novaiorquino”: de Kooning/
Rothko/Gottlieb/Barnet 
Newman/Arshile Gorky/

havia, de forma transversal e não 
menos talentosa, as fi guras de Cy 

Twombly e Joan Mitchell.
É o que se objetiva em seguida.

 JOAN MITCHELL
§ Analisaremos apenas seus pastéis.

Mas, antes, queremos anotar de forma signifi cativa a sua fi gura. Ela seria (assim 
a compomos) uma mescla (caso isso seja-nos possível), por um lado: o semblante 
de Marguerite Duras. Aquela marca pétrea e compacta, aquele semblante lembra a 
placidez de uma primavera cinza e malsã.

Resolvendo a mescla: do outro, certa fi sionomia de um austero cipreste em bis-
tre; um aroma que do jasmim passa fatiado pela harpa; lembraria Patricia Highsmith.

§ Por mais de quarenta anos, Joan Mitchell tem procurado construir um 
devotado estilo, que faz por refletir sua profunda experiência com a natureza. 
Tendo em Kooning (como um órgão-mor do Expressionismo abstrato), e em Cy 
Twombly (a amizade leal rumo à derivação da action painting), Mitchell, re-
direcionou seu trabalho em fluxo contínuo, perante o bojo fervente à época: a 
abstração gestual reinante nos anos 40.

§ Seu trabalho apresenta-se qual uma 
mescla complexa de sentimentos de ale-
gria e atribulações, num vórtice comum 
através de uma consciência secular, mui-
to próxima de uma espontaneidade própria, do que 
por fatores de herança. Seus conhecimentos aliam – 
uma profunda imersão à Natureza – com a parcela 
infl uente de seus grandes mestres. A singularidade de 
sua marca transparencia a força da leveza musicali-
zante de Matisse – muito embora fi que perceptível a 
densa pulsão da cor de Van Gogh e ainda: certa con-
vulsividade lírica de Jackson Pollock.

§ Aqui, estes pastéis, mostram um desabro-
char em sequência.

Obras nascidas entre o verão e o ou-
tono de 1991.

Em algum modo, denotam não ape-
nas um sentido de expressividade erótica 
– face à impetuosidade cromática – em 
oposição ao espírito primário que deman-
da dos tons pastéis.

Pastéis que em mesmo espaço sugerem a 
dualidade vida:

Vulneráveis & provocadores. Mitchell 
explora – plenamente – a efusividade opaca 
e frágil do pastel, fugazmente iluminando a 
maciez e a superfície do pastel.

Pastéis que partem de uma surpreen-
dente premência, onde a mão imprime sua 
“assinatura” – por sobre trilhas manchadas 
de trechos, por meio de amorfas & sinuosas 
ideias de trajetórias; aliam, por assim dizer, o 
silêncio com o aveludado fugaz da fúria.

§ Nossa atenção atua sob um cromatismo; 
sua profusão “gestual”, um estado coerente de 
correr o risco – através de riscos “incoerentes”, 
abre-se um feixe semântico-combinatório; 
algo entre o ruído emitido pelo sulco e o re-
pouso de um caleidoscópio dormindo...

§ Mitchell morou desde 1968 
em Vétheuil (mais ou menos qua-
renta milhas ao Norte de Paris). 
Impossível não admitir rastros 
vagantes de Cézanne. Inegável 
que seus “eixos-azuis” não corres-
pondam a certos céus franceses, 
combinando com a mordacidade 
(ritmo de primárias) destas num 
feixe de fenos. Por meio desta 
combinação de aparições..., sen-
timos (talvez aqui o verbo mais 
importante), a plasmada ideia – 
sonora – da metáfora muscular 
& frágil que acompanha todo Ser.

(a partir do texto de Klaus Kertess/From Joan Mi-
tchell – 1992)
Tradução: Rony Bellinho & Oly Silveira
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Lugar-comum é dizer que a Internet afasta as pessoas de outras pessoas, do convívio 
social geralmente tido como o correto. Tão comum que esse não é o mérito da minha 
discussão/explanação/ou seja lá qual o nome que você dê ao que eu lhe digo neste espa-
ço. Sei que digo a você, razão pela qual busco assuntos interessantes, analiso pontos e 
digo se valem ou não a pena. Subjetividade, espero ter sido clara desde o início, é o que 
rege minha navegação pela grande rede, e deve ser o que também guia a sua. Minha 
parte aqui é mostrar algo a que meus fi ltros me conduzem e humildemente oferecer a 
você. É sua parte acatar minhas palavras ou não. Isso não nos aproxima?

Um meio para informar-se, para melhorar seu desempenho profi ssional, para en-
contrar entretenimento selecionado e segmentado. A Internet é um mercado de 
variedades infi nitas. Da mesma forma que procuro por espaços e ferramentas que 
aperfeiçoem minha experiência on-line, encontro pessoas. Não busco só informa-
ção; quero também conhecer histórias. E você fi ca bobo se notar quanta proximi-
dade pode haver em um grupo tímido de frases que discursam vidas. Proximidade 
entre você e qualquer outro lado da tela.

É por isso que julgo importante encontrar pessoas que têm ideias parecidas 
com as nossas, problemas e soluções que nos interessam, vidas afi ns. Hoje eu 
conto um pouco dos blogues que eu acompanho por um interesse que não pos-
sui justifi cativa, por vontade de ouvir – ou ao menos ler – os que estão do outro 
lado da página. Porque eu quero que você também encontre os que tenham a 
ver com a sua vida e este talvez seja um princípio.

Nada melhor do que começar pelos amigos. Esses que às vezes vão embora 
e de que você não quer se distanciar. Melhor papel não há para a Internet. É 
o caso do blogue da jornalista Ana Paula Braga Salamon, Poema Sem Derra-
mar (anasegundo.wordpress.com). Além de ser uma grande amiga, Ana Paula 
tem um olhar peculiar sobre os fatos corriqueiros; em empreitada recente, 
conta com fotos e palavras um pouco das coisas de Brusque/SC, lugar em 
que no momento pousa os olhos de poesia.

Encontrar afi nidades em amigos é fácil, afi nal, o que é a amizade senão 
isso? Entretanto, graça de satisfação igual é descobrir num desconheci-
do algo que lhe faça sorrir. E nesse quesito, vários se encaixam. Outra 
jornalista mantém um blogue em que não tem problemas 
em expor a vida 

e as tribulações naturais a ela. O Já 
matei por menos (mateipormenos.
blogspot.com), da baiana Juliana 
Cunha, primeiro me conquistou 
pelo nome inusitado. Muito afeita 
ao bom uso da palavra que sou, 
logo me tornei leitora assídua. 
Gosto por literatura, moda e mú-
sica foram outros atributos que 
me levaram a sempre recorrer 
ao blogue, ao Twitter e ao Goo-

gle Reader da moça com quem tenho muitas afi nidades apesar de 
não conhecer pessoalmente. Tem dessas.

Nem só de textos vive a Internet. O Tumblr, para os que não co-
nhecem, é uma caixa de referências preenchida por aqueles que 
o usam. Você pode usá-lo como se fosse um blogue, mas geral-
mente são colocadas nele imagens. Imagens, por sinal, que fazem 
parte de uma predileção minha por referências diversas. Acredito 
que quanto mais coisas eu vir, mais desenvolverei uma coisa que 
penso importantíssima: senso estético. É com isso que me ajuda o 
Hello, Lola (hellololla.tumblr.com) e as ótimas imagens que Lolla 
Moon posta por lá. Ela mesma – cujo nome não é Lolla Moon, mas 
que ela não faz questão de dizer qual é e eu respeito – faz muitas 
das fotos e relaciona as outras ótimas referências. Acessar o hello-
lolla.com (com ainda mais coisas elencadas por Lolla) é ainda mais 
encantador e sempre um bom passatempo.

Precisava ter um exemplar masculino nessa lista que nem de perto 
lista todos os meus encontros na rede, e este espaço será de Rafael Pel-
vini (pelvini.wordpress.com), um simpático contador de histórias que 
tem muita afi nidade com as palavras. Com os textos dele, sempre me 
delicio. Além disso, ele tem um projeto belíssimo e perigoso: o “Desafi a-
me um texto”. Você manda um tema, uma coordenada principal, e ele 
lhe oferece um texto de presente. A mim, são sempre presentes.
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O bandido

que sabia
latim

Cadê o meu livro do

Bashô daqui? Vou falar

com o veio Gighnone!
Leminski, seu

bigode é uma

inspiração

para mim.

É domingo e, se tudo deu certo, estamos de mala e cuia e entrevistas 
feitas de volta a Cascavel após alguns dias no Norte do Estado. Fomos 
ao Londrix 2009 – Festival Literário de Londrina, que nesta quinta 
edição homenageia o bandido que sabia latim, Paulo Leminski e 
seu bigode.

A ideia é voltar com um documentário um tanto mais próxi-
mo dos desejos e ainda material para o ALT. Até prepararmos 
tudo, vale a pena conferir o que trazemos nesta edição.

Na nossa capa, um tanto diferente esta semana, está 
um texto do artista plástico cascavelense Rony Belli-
nho, que faz uma leitura das tendências da pintura 
contemporânea por uma estrada de via dupla: os 
trabalhos de dois consagrados artistas do expres-
sionismo abstrato, Joan Mitchell e Cy Twombly.

Nas centrais, a primeira matéria de um pro-
grama de pautas desenvolvido pelo ALT. Pe-
dimos aos nossos colaboradores de outras 
cidades e estados que produzissem cada 
um deles uma reportagem sobre o que há 
de Cascavel onde moram.

O ponto de partida é o trabalho do 

jornalista Jacidio Junior, ex-cascavelense que se mudou para 
Florianópolis em 2007. Ao retratar a rotina de estudos e en-
saios dos bailarinos do Bolshoi em Joinville, encontrou outra 
ex-cascavelense. O resultado de toda a observação e conver-
sa com os dançarinos desliza pelas páginas 4 e 5, diagrama-
das musicalmente por Jeferson Richetti.

Aproveite também nossas seções fi xas 
de cinema, literatura, música e Internet, 

que, aliás, podem receber um complemen-
to nas próximas semanas. Ah, e não deixe 

de comentar a edição. Envie suas sugestões, 
críticas e elogios para a coluna do leitor des-

ta Gazeta pelo e-mail leitor@gazetadoparana.
com.br ou direto para nós pelo alt@gazetado-

parana.com.br. Por fi m, vale lembrar que o nos-
so blogue tem agora serviço de feed. Para saber 

como funciona e assinar, acesse gazetaalt.com. 
Bom, é isso. Até o próximo domingo.

“As pessoas sem imagi-
nação estão sempre que-
rendo que a arte sirva 
para alguma coisa. Servir. 
Prestar. Dar lucro. Não 
enxergam que a arte (a 
poesia é arte) é a única 
chance que o homem tem 
de vivenciar a experiência 

de um mundo de liberdade, além 
da necessidade. As utopias, afinal 
de contas, são sobretudo, obras de 
arte. E obras de arte são rebeldia. 
A rebeldia é um bem absoluto. Sua 
manifestação na linguagem cha-
mamos poesia, inestimável inuten-
sílio. As várias prosas do cotidiano 
e do(s) sistema(s) tentam domar a 
megera. Mas ela sempre volta a in-
comodar. Com o radical incômodo 
de uma in-útil num mundo onde 
tudo tem que dar um lucro e tem 
um por quê. Pra que por quê?”

Paulo Leminski

Ensaios
e anseios

literários

CMYK
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Andar perdido no calça-
dão deserto
Chuva fi na
Vento gelado
Passos despreocupados
Quem sou eu?
Por que existo?
Um panfleto molhado 
no chão:
“Encontre as respostas 
que sua alma precisa!”
Um número de telefone
Não custa nada tentar...

0 – 8 – 0 – 0 – 6 – 6 – 6...

“Seja bem-vindo ao Re-
canto das Almas! Um lu-
gar onde sua alma pode 
encontrar uma palavra 
de conforto!”
[um jeito fácil de ganhar 
dinheiro fácil]
“Tecle {1} para fazer 
uma doação e ajudar-
nos a socorrer as almas 

nos momentos difíceis!”
[pois enquanto houver pessoas depressivas 
como você nós seremos ricos] 
“Tecle {2} para conhecer as promoções 
de nossos produtos!”
[todos superfaturados e cheios de erros de 
ortografi a]
“Tecle {3} para fazer seu cadastro e poder 
receber gratuitamente uma mensagem 
todos os dias em seu celular!”
[somado a mais de 15 mensagens com pro-
pagandas banais]
“Tecle {4} para ouvir uma confortante 
mensagem agora mesmo!”
[retirada de um perfi l do Orkut]

{4}

“Tecle {1} para ouvir sons relaxantes da 
natureza!”
[o idiota passa o dia todo no MSN escutan-
do apenas o barulho do teclado]
“Tecle {2} para ouvir uma declaração sin-
cera de amor!”
[amor, dor... coração, leilão...]
“Tecle {3} para uma mensagem de 
autoestima!”
[tome um antidepressivo e um calmante 
que os farmacêuticos agradecem]
“Tecle {4} para desabafar ao vivo com 
uma de nossas atendentes!”
[blá-blá-blá...]

{4}

“Desculpe! Houve um congestionamento em nosso sistema. 
Tente mais tarde ou tecle {7} para voltar ao menu principal e 
aproveitar as promoções de aniversário...”
[desculpe, otário! Nossas atendentes estão fumando, tomando ca-
fezinho e jogando conversa fora...]

Andar perdido no calçadão apertado
Sol de verão
Vento refrescante...
Meu Deus!
Até onde vai essa minha demência?
Não sei se vejo carros passando
Ou rostos desfi gurados em robôs quase sem metabolismo...
Não sei se vejo crianças brincando em lamas de antigas trincheiras
Ou soldados amedrontados sobre ruínas de escolas bombardeadas
Homens que mal conseguem dormir, atormentados pelos fantas-
mas de suas missões...
Não sei se caminho sobre escombros de pensamentos humanos 
presos em tanto concreto
Ou se consumo o existir daqueles que jazem em minas fétidas 
para suprir minha ganância pela preciosidade...
Não sei se olho para um céu digital
Ou se é meu papel de parede que parece ser real...
Não sei se caminho em meio a encruzilhadas em forma de circulo
Ou se toda essa megera situação urbana é interminável...
Eu não sei se estou vivendo uma vida vivida
Ou se estou debruçado em desenhos de aquarela em cores frias,
Numa vida insentida...
Meu Deus!
Até onde vai essa minha demência?
Meu Deus...

*Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas da Unicentro

Norbert
Heinz*
GUARAPUAVA | PR

de auditu
Oniodi
Gregolin
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Nunca tive co-
nhecimentos es-
clarecedores sobre 
a morte. Desde a 
infância, sempre foi 
um evento rodeado de 
mistérios, mas que para 
minha inocência era festi-
vo. Apesar de nem ter ideia 
dessa passagem ou fi m, 
como preferirem, fazia ques-
tão de participar de qualquer 
cortejo e enterro, com direito a 
carregar coroa e punhadinho de 
terra. Não seria de coerência re-
tomar certas histórias, mas houve 
naqueles idos tempos, no sítio no 
qual vivia, um velório bem badalado. 
Morrera uma senhora muito estima-
da pela vizinhança. Na falta de recur-
sos, quem levou o esquife para o cemi-
tério foi meu tio, no reboque do trator. 
Este que escreve foi junto, mas, observem 
o detalhe, sentado no caixão cantando 
com o cortejo. Não sei o porquê, mas repe-
tia com o fi lho da extinta alguns trechos de 
orações que não faziam sentido algum; “Santa 
Maria chorando...”, era nosso clamor. Chegando 

ao cemitério, antes que qualquer um pu-
desse esboçar qualquer ação, 

o pequenino 

O n i o d i 
saltou do 
reboque e con-
vocou: “Vamos rápi-
do, vamos logo, antes que 
eu enterre esta velha!”. Para as-
sombro de todos e principalmente 
de minha mãe, fui obrigado a me mo-
derar em outras ocasiões.

Em nenhum momento a morte se apresentou 
de maneira assombrosa aos meus olhos. Somente 
mais tarde, já adulto, que este evento passou a ter 
peso cadente em meus dias. Ainda na adolescên-
cia, Jostein Gaarder caiu em minhas mãos. Não 
foi a célebre obra O Mundo de Sofi a que me 
adiantou na fi losofi a do Norueguês, mas sim 
Através do espelho (Companhia das Letras, 
1993, 141 p.). Foi uma leitura lancinante. 
Mergulhei naquelas páginas como quem 
mergulha sem volta. Um pouco disso re-
tomei ao encontrar o livro no Sebo Bom 
Livro (Rua Castro Alves, 2.052).

Fazer as pessoas fi losofarem não é 
uma tarefa das mais simples, mas 
Jostein Gaarder conseguiu com 
maestria em diversas obras. A his-
tória, de uma simplicidade tama-
nha. Cecília é uma criança por-
tadora de uma doença fatal que 

em breve lhe tolherá a vida. Ariel, 
um anjo, é enviado para ensiná-la a 

morrer. A catarse é o elemento primor-
dial para que a história aconteça. Não estou 

contando o fi nal do livro, porque este é o ele-
mento mais sabido desde a primeira página: o 

que importa nesta obra é a viagem que passamos a 
fazer com Cecília, desvendando mistérios e mitos que 

sempre se man-
tiveram quietos.

O argumento é sim-
ples, infantil. E é dessa 
simplicidade que se alimen-
ta todo o enredo, funcional. 
Não há nada de novo na história, 
nem seria esse o objetivo do autor, 
nos apresentar um romance magnífi -
co. O que deseja é educar os leitores. 
Incitá-los a se questionar sobre os argu-
mentos religiosos e tradicionais acerca 
da morte. O texto é poético e é dessa 
maneira infantil de conversar que vamos 
atravessar pela obra um caminho margi-
nal à imagem tradicionalmente associada 
à morte. A curiosidade infantil da menina 
que vive no quarto esperando o dia fatídi-
co, é condutora das revelações que o anjo 
vai ajudando-a e nos ajudando a descobrir. 
Como complemento metafórico, o título 
surge para ajudar nessa viagem, em que não 
podemos ver o que há além.

A curiosidade infantil em relação a dois 
elementos é citada nesse livro já no início: 
o espelho e a presença espiritual. Parece-me 
que o reflexo propiciado pela junção metal-
vidro sempre foi motivo de indagações infan-

tis. Mais à frente, uma dúvida recorrente 
a toda humanidade: a vida após a morte. 
Nada mais cômodo que desenvolver os 
dois temas juntos, como complemen-
tos metafóricos. 

É importante observar no decorrer 
do livro que o autor apela para as 
dúvidas espirituais cansadamente 
já discutidas e reformuladas, mas 
com um detalhe: em Através do 
Espelho, a morte da criança não é 
temida, evitada ou vista de for-
ma melancólica. É apenas mais 
um passo da protagonista, que 
voa após passar pela vida.
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Cheguei à ex-capital 
catarinense em um dia 
cinza e chuvoso, como 
eu descobri posterior-
mente que era o normal. 
Joinville é mais uma da-
quelas cidades de coloniza-
ção alemã de Santa Catarina, 
hoje a cidade mais populosa 
e industrial do estado, mesmo 
comemorando ainda a chegada 
ao número de 500 mil habitantes, 
conforme era manchete na capa 
em um dos jornais locais.

Joinville é conhecida nacionalmen-
te e até internacionalmente pelo 
seu Festival de Dança, certifi cado 
em 2005 pelo Guinness Book como 
o maior do mundo. Porém, mesmo 
com toda essa exposição gerada uma 
vez ao ano eu me pergunto:

Por que uma escola de excelência 
como é o Bolshoi teria instalado 
sua primeira e única fi lial no 
mundo em uma cidade que é 
vitrine artística nacional ape-
nas uma vez por ano ao invés 
de ter escolhido São Paulo 
ou Rio de Janeiro?

O prédio onde a escola está 
instalada chama a atenção 
pela cor e pelo tamanho. É 
pintado de um vermelho terra 
que muda um pouco, como toda 
cor, conforme a luz do sol é refl etida 
nas paredes de grafi ato rústico. O com-
plexo de estudos formado por salas de aulas 
de balé, estúdios de música, ateliê, biblioteca, 
cantina, núcleo de saúde, espaços culturais 
e dois laboratórios cênicos está anexo ao 
Centreventos – se escreve assim mesmo 
– Cau Hanssen e foi cedido pela prefei-
tura para instalação da instituição.

A história da Bolshoi no Brasil co-
meça com o interesse do diretor ar-
tístico do Teatro Bolshoi na Rússia, 
Alexander Bogatyrev, em divul-
gar a técnica e a metodologia 
da escola em outros países. 
Em 1996, solistas da com-
panhia russa vieram para o 
Brasil realizar uma série de 
apresentações e incluíram 
Joinville no programa, com 
apresentações no 14ª Festi-
val de Dança da cidade. Os 
profi ssionais se encantaram 
com o público que os rece-
beu de forma calorosa, e assim 
nasceu o embrião da Escola do 
Teatro Bolshoi no Brasil. Após al-

gum tempo de negociação entre os 
dirigentes do Bolshoi, membros do Go-

verno Federal e do município de Joinville, 
o acordo foi selado e as atividades brasileiras 

foram iniciadas no dia 15 de março de 2000.

A coordenadora de saúde da instituição no Bra-
sil, Sylvana Albuquerque, que está na escola desde 

o início das atividades, explica que um dos fatores 
mais importantes para que o Bolshoi escolhesse 

basear as atividades em Joinville foi a presença “de 
pessoas certas nos lugares certos, muito incentivo 

local e uma vontade muito grande de que a escola 
se instalasse na cidade”. Mas como eu já havia me 

questionado antes; somente esses incentivos não 
poderiam credenciar Joinville para sediar algo tão 
grande e então voltei a perguntar:

Qual teria sido o fator de maior relevân-
cia para que a escola desenvolvesse os 
trabalhos em Joinville?

- Existe uma preocupação muito 
grande por parte do Bolshoi rus-
so [em relação ao bem-estar]. 

Então, eu te pergunto, 
se você fosse pai, 

você tem 

uma crian-
ça entre nove e dez anos 

– que é a idade para ingressar no 
Bolshoi – você a deixaria morar em São 

Paulo sozinha? Ou deixaria morar em Join-
ville, que é uma cidade com uma qualidade 

de vida mais tranquila, uma cidade menor? 
Essa é uma questão que pesa muito. A preo-
cupação com o bem-estar. 

Essa resposta realmente acalmou meu ímpe-
to questionador.

No dia da visita, cheguei pontualmen-
te às 14 horas. Enquanto esperava 

para realizar o passeio e as en-
trevistas escola aden-

tro, pude admirar algumas 
imagens peculiares, como 

alunas chegando com seus 
característicos penteados. 

Alunos mostrando o do-
mínio corporal enquanto 

faziam movimentos despre-
tensiosos e simples na porta 

de entrada até a hora de par-
tir para outro lugar. No hall de 

entrada estão expostos os três 
modelos de uniformes que os 

jovens utilizam; gala – com-
posto por calça e jaqueta pretas 

com o logo da escola nas costas 
e no lado esquerdo do peito; cir-

culação – azul, preto e camiseta 
branca, também com os logos do 

Bolshoi, e por fi m o uniforme de 
prática que consiste em collants 
nas cores azul e preto para 
uso durante as aulas diá-
rias. Alguns quadros com 
fotos da montagem de 
Don Quixote realizada 
pelos bailarinos da Cia. 
Jovem ETBB – Escola 
do Teatro Bolshoi no 

Brasil. Entre outros 
adereços importan-

tes para a história 
da instituição.

Após a passagem pela 
roleta que dá entrada à 

segunda parte do hall existe uma 
parede com as fotos dos atuais pro-

fessores da instituição sobre os quais 
a solícita estagiária de comunicação, 

Manuela Scheineider, já havia me dito 
que eram formados por cinco russos e 

oito brasileiros; posteriormente desco-
bri que um deles era ucraniano. Assim, 

enquanto olhava as fotos eu tentava adi-
vinhar quem era russo e quem era brasi-

leiro, acho que não fui muito feliz nessa 
adivinhação. Mais adiante havia algumas 

cadeiras colocadas em frente a uma TV 
de plasma. Fui gentilmente convidado a 

assistir ao vídeo institucional do Bolshoi no 
Brasil. Eu tenho que dizer que não sou muito 

fã de vídeos institucionais, mas o que vi ali 
quase me fez chorar, só não chorei porque 

estava trabalhando. Não contive os elogios 
quando Manuela voltou para me guiar 
pelos corredores da escola.

O silêncio clínico era quase pal-
pável na entrada do primeiro 
corredor e só foi atenuado, após 

poucos passos, pelo som do pia-
no que algum músico dedilhava 
para que os alunos efetuassem 

suas piruetas sob a batuta de uma 
professora séria em frente aos es-
pelhos da sala. Era encantador an-
dar pelo complexo e ver os estúdios 
onde os alunos aprendem a tocar pia-
no, as salas de aula repletas de meninos 
ou meninas desenvolvendo passos má-
gicos a caminho do palco. Algo que notei 
e me chamou a atenção é que os bailarinos 
e bailarinas estudam em classes separadas. 
Isso me causou um estranhamento momen-
tâneo, mas Manuela me informou, após a mi-

nha espantada pergunta, que as classes são 
assim, pois meninos e meninas aprendem 

movimentos diferentes.

Mas nem só de mú-
sica, bailarinos e be-

leza artística vive esse 
espaço de mais de seis 
mil metros quadrados. 
Como em qualquer outro 

lugar, é necessária uma dose 
de esforço dos funcionários 

que trabalham atrás das cortinas 
e também dinheiro para que tudo 

permaneça funcionando em alto ní-
vel. A coordenadora executiva res-

ponsável pela captação, Sandra Zie-
math, contou como a instituição 

arrecada os mais de seis milhões 
necessários para manter as en-

grenagens funcionando:

- Os recursos vêm de uma composi-
ção de projetos; R$ 2.447.000,00 vêm 

da esfera federal amparado pela lei de 
incentivo Fiscal Rouanet, R$ 3 mi de 

reais vêm da esfera estadual da con-
tribuição do ICMS do fundo cultural 

e por fi m R$ 600 mil vêm de projetos 
diversos não incentivados.

Sandra é uma mulher de pele e 
cabelos claros, com uma pronúncia 

praticamente perfeita das palavras e 

com um 
sotaque que 

lembra o baterista 
William Fischer em 

suas explanações. Ela 
usava as lentes dos 
óculos mais transpa-
rentes que eu já vi na 
vida e demonstrava 
com as suas empol-
gadas palavras adorar 
o trabalho que desem-
penha no Bolshoi.

Atualmente, 92% dos 213 alu-
nos do Bolshoi são bolsistas. 
Para que a escola permaneça 
funcionando, são desenvol-
vidos dois projetos: um 
intitulado “Amigos do 

Bolshoi”, que objetiva fi -
delizar as empresas que 

apoiam a instituição. 
O compromisso das 

empresas é renovado 
anualmente, já que 

a permanência dos 
alunos na escola é de 

oito anos com aulas 
de segunda a sexta. 

E o outro é o “Adote 
um Aluno”; que por 

meio da adoção de 
um estudante por uma 

empresa ou pessoa física 
isenta o jovem do pagamento 

das mensalidades. “A empresa ou 
pessoa física que adota um aluno se 

torna padrinho e absorve as despesas com 
mensalidade, uniforme, alimentação comple-

mentar e transporte escolar”, pondera Sandra.

Agora você deve estar se perguntando quais ativida-
des são disponibilizadas pela escola para que os alu-

nos tenham o que estudar diariamente durante os 
oito anos do curso. Nesse período em que os jo-

vens permanecem no Bolshoi, eles têm aulas 
de dança clássica, dança folclórica, dan-

ça popular histórica, dança popular 
brasileira, dança a caráter, balé 

clássico de repertório, 
dueto de dança clás-

sica, dança con-
temporânea, 

recebem 
o diplo-

ma de ní-
vel técnico 

de artista de 
balé reconhe-

cido pelo MEC. 
A Escola Bol-
shoi oferece 
ainda mais 
duas mo-
dalidades 
de cursos; 
o básico 

de dança 
contempo-

rânea e o bási-
co de dança clássi-

ca. Para a participação 
em ambos é necessário 

ter conhecimento sobre 
dança e o período de es-

tudos é de dois anos. 

Considerando todo o 
conhecimento que os alu-

nos adquirem na institui-
ção, Sylvana comenta que o 

Bolshoi não tem como úni-
co objetivo formar profi ssio-

nais para o mercado de tra-
balho, mas também cidadãos 

mais conscientes para a vida. 
Com essa preocupação latente, 

a equipe disciplinar – constituí-
da por professores russos e brasileiros, 

fi sioterapeutas, apoiadores educacionais, pro-
fi ssionais de eventos e de imprensa – trabalha para 

um fi m comum; formar esse artista. “Ele tem tudo 
isso ao seu redor, e tem que querer muito, pois é 

uma vida na qual ele terá que estudar bastante, 
bastante mesmo. Vai ter que se empenhar e as 

difi culdades surgem. É como qualquer outra 
carreira... e assim o Bolshoi, disponibilizan-

do todas essas matérias e essas pessoas 
em função dessa formação, faz com 

que os alunos egressos daqui te-
nham um diferencial”.

E complementa, 
“Se eles resol-

vem não 

prepara-
ção e prática cênica, 

interpretação teatral, ginás-
tica, educação musical e rít-

mica, teoria musical, literatura 
musical, teoria da dança, piano, 
elementos de circo, teatro, coral 
e atividades complementares, 
como língua estrangeira entre 
outras disciplinas. E ao fi nal 

dessa temporada de es-
tudos os alunos 

João Paulo Alves Frazão
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têm 
no período; 

primeiro ensaiam a par-
te clássica e depois a parte con-
temporânea. “Isso até às 20 horas sempre”.

A relação dos dois bailarinos com a dança co-
meçou cedo. Mariana dança desde os três anos 

e sempre quis ser dançarina profi ssional, “Essa 
ideia em nenhum momento fugiu 

de mim”. João Pau-
lo até os treze anos 
queria ser dançarino 
de salão, e praticava o 
balé apenas para me-
lhorar “a fl exibilidade e 
as linhas nas apresen-
tações”, mas, após se 
mudar de Belo Horizonte 
para São Luis, encontrou 
no balé uma maneira de 
continuar dançando, e o 
início considerado tardio 
nesse estilo de dança, aos 
14 anos, não foi empecilho 
para ser aprovado em uma 

das seleções do Bolshoi onde 
concluiu os estudos.

A dupla, mesmo com essa 
rotina intensa de ensaios, 

não pensa em parar de es-
tudar. Quando questiono se 

fazem faculdade, Mariana 
diz que iniciou o curso de 

Jornalismo esse ano e João 
Paulo trancou dois cursos:

Você fazia duas fa-
culdades?

- É que a primei-
ra faculdade 
que eu fi z foi 
de Educa-
ção Física. 

ser mais baila-
rinos, poderão 
ser excelentes crí-
ticos de arte; se fo-
rem arquitetos, po-
derão ser excelentes 
cenógrafos, terão co-
nhecimento de palco. O 
leque que se abre à frente 
desses jovens é gigante”.

Para essa conversa, a coorde-
nadora de saúde me recebeu na 
sala anexa ao espaço clínico da 

escola. Um ambiente pequeno, 
dividido em dois espaços, a an-

tessala e a sala. A mesa cheia de 
papéis mostrava como o traba-

lho estava intenso naquele mo-
mento. Na parede as máscaras 

da tragédia e da comédia teatrais, 
feitas em cerâmica, deixam clara 

a sua ligação com o universo ar-
tístico. Durante os vários minutos 

que conversamos, ela falou com 
tom de voz sereno e respondeu 

a todas as perguntas sem pes-
tanejar, pensando somente 

um pouco nas palavras que 
usaria – assim como eu –.

Em todo o tempo que 
circulei pelos largos e 

longos corredores do com-
plexo escolar pude sentir uma 

organização quase militar – no bom 
sentido –, tudo muito limpo e ar-

ranjado. O piso claro refl etia as 
luzes acessas no teto. Nas pa-
redes fi cavam evidenciados os 
branquíssimos armários onde os 
alunos deixam os pertences du-
rante as aulas. Algo que também 
chama muito a atenção é a edu-
cação de todos. Seja quem pas-
sasse por mim, funcionários ou 
alunos, sempre dizia “boa-tarde”.

De repente era hora do intervalo 
e, como em qualquer escola, havia 
vários adolescentes correndo e pu-
lando, fazendo o lanche da tarde, 
conversando. Tudo o que fazem 
com pilhas hormonais que parecem 
nunca acabar. Durante esse período 
de descanso, que quebra as quase 
cinco horas de prática diária, eu apro-

veitei para falar com uma aluna cascavelense, Kerolayne Taborda. A 
menina se mudou para Joinville ainda com sete anos de idade, um 
ano antes de passar na seleção da escola. Sobre a adaptação à cidade 
não lembra muito. Os olhos eram expressivamente grandes e azuis, 
um pequeno piercing do lado esquerdo do nariz e o rosto um pouco 
avermelhado; sinal das primeiras horas de ensaio que já tivera antes 
do nosso rápido bate-papo. Enquanto eu fazia algumas perguntas, as 
respostas vinham rápidas, com uma frase sobre a outra. Normal para 
os jovens ansiosos por aproveitar o tempo que não lhes falta.

Como você descobriu que queria ser bailarina?

- Lá em Cascavel eu não fazia 
nada de balé. Nada. 
Aí a minha 

mãe fa-
lou; vamos..., a gente ia 

mudar, né?, vamos escolher um 
lugar pra gente fi car. E aí minha mãe 

tava procurando e ela falou, ah, vamos 
morar em Joinville, lá tem a escola Bolshoi... 
Eu falei, ah, tá bom. Aí eu vim pra cá, fi z o 
teste, fi z escolinha... normal. Fiz uma vez, acho 
que eu fi z por fazer só. Aí peguei e passei daí. 
Tô aqui agora até hoje.

Kerolayne se forma no fi nal desse ano e 
quer ser contratada pela companhia. 

Caso isso não aconteça, pretende 
trabalhar com dança ou te-

atro. O próximo 

passo na carreira acadêmica será um 
pouco distante das artes: ela pretende 

cursar Direito. Não pensa em voltar a 
morar em Cascavel, mas retorna à cida-

de nas férias para visitar os avós. 

E você esta bem adaptada com esse 
ritmo todo? Por que os alunos cursam 
pela manhã o ensino médio e depois 
vêm pra cá à tarde, onde além das 

disciplinas práticas vocês têm 
matérias teóricas. Como você 

faz pra estudar tudo e cum-
prir as metas?

- É complicado. Tipo... eu. 
Eu acordo às seis horas e vou 

pra escola, almoço aqui [no Bolshoi], fi co 
a tarde toda aqui e venho direto pro 
ensaio. Normalmente fi co até quinze 
para às oito, mais ou menos. Aí até 
chegar em casa e se arrumar... 
nossa; vou dormir supertarde, aí 
tem que acordar cedo, tem que 
estudar pra conseguir...

E o fi nal de semana é livre?

- Aí estuda.

Para ingressar no Bolshoi, as 
crianças com idade entre nove e 
onze anos passam por uma sele-
ção que começa nas escolas pú-
blicas de Joinville com professores 
do Bolshoi ministrando palestras 
explicando o que é o balé. Depois 
de uma pré-seleção, realizada pe-
los professores de Educação Física 
dessas escolas, os interessados pas-
sam por uma audição que é dividi-
da em duas etapas eliminatórias; na 
primeira é realizada uma avaliação 
médica-fi sioterápica e na fase se-
guinte os candidatos são submetidos 
a uma avaliação artística, musical e 
cognitiva para enfi m serem admiti-
dos. Sylvana enfatiza que durante o 
processo de seleção não é perguntado 
em nenhum momento se o aspirante a 
vaga vai precisar de bolsa ou não. “Isso 
só é discutido após o ingresso da crian-
ça na instituição”. A admissão para a 

Escola do Teatro Bolshoi pode 
ocorrer por várias frentes 
desde audições realizadas 
em outras cidades até a 
seleção nacional, que é fei-
ta anualmente em Joinvil-
le. O processo seletivo de 
2009 será realizado entre 
os dias 16 e 18 de outubro 

e as inscrições podem ser re-
alizadas até o dia dois de outubro 

pelo site da escola.

Ao fi nal de toda a minha programação 
pelo espaço de estudos, estava de vol-
ta ao local onde a visita começou, o hall 
com as cadeiras enfi leiradas. Sentados nas 
duas últimas fi leiras estavam dois jovens 
conversando bem à vontade, pantufas, e 
moletom abaixo da cintura – uma das pre-
ocupações deles para a foto – e uniforme 
de prática, collant, na parte superior. Ma-
riana Zschoerper, 19 anos, olhos grandes e 
pele claríssima, cabelo preso como se esti-
casse ainda mais a sua pele sem marcas do 
tempo. João Paulo Alves Frazão, 21 anos, um 
rapaz esguio, com olhos escuros e expressivos, 
volumosa franja castanha caída sobre a testa, 
ambos membros da Cia. Jovem ETBB – Escola 
do Teatro Bolshoi no Brasil, contratados com 
carteira assinada. Fisionomias relaxadas, vozes 
moduladamente baixas e tranquilas.

Mariana comenta que a rotina de trabalho de-
les começa às 13h30 – eles chegam um pouco an-
tes para fazer os exercícios de aquecimento –. 
“A aula dura entre uma hora e meia e duas 
horas e depois começam os ensaios”. A 
agenda de ensaios varia de acordo 
com as apresentações que eles 

E por que 
você optou pelo 

jornalismo?

- Na verdade, eu 
senti a necessidade 

de estudar quando, 
ano passado, eu tive 

uma lesão e fi quei um 
tempo parada. Aí eu 

percebi que precisava ter 
uma segunda opção. Como 

eu gosto muito de falar em público e 
escrever e aqui em Joinville não tem 
Artes Cênicas, Dança nem Cinema 
fui para o Jornalismo.

Após essa conversa rá-
pida, era hora de partir. 
Depois de conhecer uma 
pequena parcela do fun-
cionamento do Bolshoi 
no Brasil, saí e tirei uma 
foto do painel de vidro em 
frente à entrada principal 
para guardar na lembrança 
uma experiência que toda 
pessoa que gosta das artes 
deve ter. E enquanto cami-
nhava para o ponto de ôni-
bus, em minha mente eco-
ava a frase dita por Sylvana 
há poucos minutos:

- A dança é pra todo mun-
do. Dance! Todo mundo de-
veria na vida experimentar 
qualquer forma de dança 
nem que seja embaixo do 
chuveiro, pois os benefícios 
que a dança traz são imensos.

Então dancei, feito a pes-
soa mais feliz do mundo, a 
caminho de casa.

***
Mais informações sobre o processo se-
letivo no site: www.escolabolshoi.com.br.
Para saber como ser um Amigo do 
Bolshoi, envie um e-mail para ami-
gosdobolshoi@escolabolshoi.com.br.

Como eu 
me desgastava muito de 

manhã correndo, jogando basquete, 
futebol, eu não conseguia chegar à tarde 

e trabalhar o corpo com outros exercícios. 
Então eu tranquei. Depois eu mudei para Fi-
sioterapia. Só que Fisioterapia é praticamente 
uma medicina e você precisa estudar muito. É 
necessário estar o tempo todo no laboratório 
estudando. E pra quem é bailarino e passa 
mais da metade do dia dentro de uma sala 

de aula treinando não haveria tempo 
sufi ciente pra poder conciliar as 

duas atividades.

Kerolayne TabordaMariana Zschoerpero
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N velas 

MALHAÇÃO
SEGUNDA - Marina diz que jamais per-
doará Osvaldo pelo mal que ele fez e avi-
sa que seu pai sempre será o João. Peralta 
repreende Yasmin ao descobrir o plano 
que ela elaborou com Flavinha para subir 
ao palco sozinha. 

TERÇA - Contra a vontade de Iracema, 
Marina permite que Osvaldo volte a 
morar na mansão. Caju decide inscrever 
a receita de Capitão no programa ‘Mais 
Você’, de Ana Maria Braga, e envia um 
e-mail para a produção se passando por 
um chef francês. 

QUARTA - Caio e Marina trocam juras 
de amor. Cecília não se conforma com 
a reprovação de Diego e promete tomar 
uma atitude para evitar que o fi lho perca 
o ano. Caju teme não conseguir se passar 
pelo chef francês no ‘Mais Você’. Yasmin 
esclarece a Adamastor, Filó e Peralta que 
Marciano é seu novo empresário.

QUINTA - Rejane explica que Marina 
precisa organizar um desfi le da Penélo-
pe Valentina apenas para ofi cializar sua 
aprovação no curso de moda e convence 
a irmã a aceitar a ideia. Yasmin participa 
de entrevistas agendadas por Marciano e 
Peralta fi ca em casa entediado. 

SEXTA - Caio diz a Marina que precisa de 
tempo para pensar em seu pedido. Yasmin 
sai para outra entrevista enquanto Peralta 
recebe vizinhas do grupo de tricô. Marina 
teme pela decisão de Caio e desabafa com 
Domingas e Felipa. Úrsula diz a Osvaldo 
que fará uma viagem e pede dinheiro a ele 

para comprar sua passagem.

SÁBADO - Não 
há exibição.

PARAÍSO - ÚLTIMA SEMANA

SEGUNDA - Antero se preocupa com 
o desânimo de Maria Rita. Maria Rosa 
afi rma para Zeca que Maria Rita o ama. 
Zeca afi rma para Zé Camilo que estra-
gou sua relação com Maria Rita ao sen-
tir ciúme dela. Rosinha confessa para 
Terêncio que sente pena de ver Zeca so-
frer. Zeca pede para Zé Camilo ajudá-lo 
a reconquistar Maria Rita. 

TERÇA - Tobi tenta convencer Zeca a de-
sistir de colocar o diabinho da garrafa no 
quarto de Maria Rita. Zeca ouve a conver-
sa de Eleutério e Antero sobre ele e Maria 
Rita. Terêncio conta para Zé Camilo e Tobi 
sobre as terras que ganhou de Eleutério 
para abrir sua fazenda. Rosinha chama Das 
Dores para ir com ela para sua fazenda. 

QUARTA - Tobi negocia seu sítio com 
Eleutério. Falconi avisa Marcos para não 
fazer acrobacias com o avião. Edith con-
ta para Aninha que escreveu para os pais 
de Marcos. Zeca, Zé Camilo e Terêncio 
se perguntam se Maria Rita já encon-
trou o diabinho da garrafa. Mariana vê 
o diabinho e desmaia. 

QUINTA - Maria Rosa avisa a Geraldo 
que ele vai fazer o parto de seu fi lho em 
casa. Norberto esbarra com a família de 
Antero na cidade e o fazendeiro sugere 
que Mariana vá ajudar no parto de Ma-
ria Rosa. Otávio manda suas repórteres 
fi carem atentas na inauguração do aero-
clube. Capita ensaia seu discurso no bar 
do Bertoni. Marcos vai buscar Norberto 
para levá-lo à inauguração. Edith avisa 
Marcos que está grávida e pede para 
ele ter cuidado ao pilotar. Efi gênia tenta 
tranqüilizar Geraldo falando que Maria 
Rita está rezando por Maria Rosa. 

SEXTA - Último capítulo.

SÁBADO - Reapresentação do último 
capítulo

CARAS & BOCAS
SEGUNDA - Dafne faz Bianca prometer 
que não fará nada contra Judith. Jacques 
se atrasa para o almoço e Piedade fi ca 
apreensiva. Judith pensa em Gabriel e 
planeja conquistá-lo. Piedade avisa que 
o namorado não virá para o almoço e é 
constrangida pelo fi lho. 

TERÇA - Gabriel reage ao assédio de Ju-
dith com desprezo e ela promete se vin-
gar. Lucas afi rma que o testemunho de 
Cássio não será sufi ciente para processar 
Judith e alerta que eles precisam desco-
brir o falsifi cador. Judith conta seu plano 
para Edgar e pede que ele o execute.

QUARTA - Jandir aceita a proposta de Ju-
dith e combina que irá avisar quando for 
o momento certo de agir. Gabriel pede 
para Dafne ir com ele pegar o resultado 
do seu exame. Denis conta que Edgar 
roubou a tela falsifi cada e Lili acha que se 
trata de uma armação de Judith. 

QUINTA - Socorro encontra Jandir no quin-
tal e vê a edícula aberta, mas acredita que 
foi o vento que abriu a porta. Mercedes diz a 
Piedade que é esposa de Jacques. Lili se des-
cobre presa em um caixote. Tatiana pede 
para Isaac ajudá-la a se tornar judia. 

SEXTA - Dafne fi ca perplexa com a reve-
lação de Anita. Jacques volta para casa 
arrasado e duvida do amor de Piedade. 
Lili tenta chamar a atenção de alguém. 
Gabriel apoia a ideia de Bianca para aca-
bar com o evento de Judith. Dafne vai 
falar com Jacques e conta que Piedade 
acha que ele é casado. 

SÁBADO - Piedade se assusta ao saber 
que seu namorado é o avô milionário de 
Dafne e foge. Com a desculpa de preser-
var a saúde de Jacques, Mercedes pede 
para falar com Piedade. Gabriel comenta 
com Denis que sua mãe está sofrendo e 
os dois vão tirar satisfação com Jacques. 

VIVER A VIDA
SEGUNDA - Luciana diz a Jorge que não 
aconteceu nada entre ela e Miguel, mas 
ele não acredita na namorada e termina 
o relacionamento. Betina acompanha Te-
reza na visita a uma cobertura no Leblon 
que está à venda. Gustavo convida Malu 
para passar um dia em Búzios e ela pede 
um tempo para pensar. 

TERÇA - Luciana percebe que é Miguel. 
Ela implora para que ele não revele a Jorge 
que os dois se beijaram. Isabel ouve aten-
tamente a conversa entre os dois. Paixão 
entra na Projecta e encontra Jorge, em-
briagado e deitado no chão. Ele pede que 
ela o ajude a tomar banho e a se vestir. 

QUARTA - Edite desconfi a de que al-
guém está no quarto de Sandrinha. Te-
reza comunica a Gustavo que o proprie-
tário do apartamento em que ela está 
interessada quer o pagamento à vista. 
Betina estranha quando Gustavo co-
menta que irá a Búzios. Sandrinha passa 
mal e a família a leva ao hospital. 

QUINTA - Alice conta sobre o acidente 
para os amigos e comenta que Malu esta-
va com Gustavo no carro. Gustavo avisa 
a Marcos que o apartamento de Tereza e 
das fi lhas deverá ser pago à vista. Miguel 
encontra Renata desmaiada na esteira. 

SEXTA - Gustavo se recusa a falar com 
Alice e ela procura Malu para que ela lhe 
dê o endereço dele. Miguel leva Renata 
para casa e percebe que a mãe da na-
morada também costuma beber. Helena 
chega ao jantar e cumprimenta Noêmia 
e as fi lhas de Marcos. 

SÁBADO - Helena e Alice se hospedam na 
casa de Marcos, em Búzios. Glória avisa a 
Sandrinha que Benê ligou outra vez fazen-
do ameaças. Marcos diz a Gustavo que pro-
meteu comprar um cavalo para Helena e o 
advogado fi ca preocupado com as dívidas. 

BELA, A FEIA
SEGUNDA - Luzia acompanha atenta-
mente Bernardo, que continua tentando 
seduzir Bela. Ela, nervosa, solta uma risa-
da bem alta. Verônica se diverte. Guto 
não acredita no que vê. Bernardo elogia o 
cheiro de Bela, que diz não usar perfume. 
Ele, então, elogia o amaciante de roupa e 
Bela solta mais uma risada nervosa. 

TERÇA - Clemente vibra de emoção 
com o carro novo. Verônica continua 
perplexa por saber que Bela recebeu au-
mento. Adriano promete que irá falar 
com Ricardo para que ele impeça a deci-
são de Rodrigo. Clemente fi ca pensativo 
em como Bela vai pagar o carro. 

QUARTA - Elvira começa a cantar e 
Magdalena fi ca desconfi ada de que ela 
esteja aprontando alguma. Elvira disfar-
ça dizendo que o motivo é que sua famí-
lia está melhor com o aumento de Bela. 
Ela conta sobre a festa temática de Max 
e Magdalena logo se empolga. 

QUINTA - Verônica se diverte ao ver 
Bela nervosa diante de Bernardo, que 
tente seduzí-la. Luzia escuta com sur-
presa o convite de Bernardo. Luzia ges-
ticula incentivando Bela a aceitar o con-
vite. Dinho decide fi car de tocaia perto 
da casa de Bela, para seguir o casal. Bela 
hesita, mas acaba aceitando. 

SEXTA - Adriano delira diante da con-
vicção de que será o novo diretor-presi-
dente. Max convida Bela para trabalhar 
na festa temática, mas ela diz que não 
leva jeito. Max diz que é uma boa ma-
neira para Bela conseguir um extra. Bela 
diz que vai pensar. Bernardo diz que está 
louco para que tudo acabe o mais rápi-
do possível, porque ele não quer mais 
sair com Bela. Adriano se diverte. 

SÁBADO - Não há exibição.

PODER PARALELO
SEGUNDA  - Rudi não sabe se vai acei-
tar a proposta de Bruno. Bruno  fi ca 
impaciente e diz a Rudi que eles vão se 
unir para encurralar Tony. Quando ele 
estiver no chão, Rudi poderá decidir se 
o irmão vai fi car vivo ou vai morrer. A 
mando de Téo, Felício vai até a suíte de 
Paulo a fi m de descobrir quem é o Guri. 

TERÇA - Caló e Dog fi cam na delegacia 
aguardando Gigi ser solta. Caló diz a Dog 
que ele é uma má companhia para Gigi. 
Téo conta a Renato que desde que decidiu 
ser um infi ltrado, ele está gravando tudo e 
entregando para Felício. Renato pede para 
o Téo lhe contar quem é Guri e garante que 
amadureceu e que quer ajudá-lo. 

QUARTA - Paulo pede para Teresa es-
cutá-lo.Mimi fi ca envergonhada. Teresa 
sai com Domi. Marília diz a Téo, Renato 
e Felício  para instalarem o programa 
para monitorar os telefonemas de Bru-
no no computador do Téo. Téo, a sós 
com a Marília, diz que acha melhor ela 
fi car fora dessa ação, afi nal ela está grá-
vida e não pode correr perigo. 

QUINTA - Laila pede para Domi con-
vencer Freda a sair do escritório do 
Rudi, afi nal ele está num estado deplo-
rável. Freda pergunta a Rudi por que ele 
falou que  Gigi anda com pessoas que 
usam drogas. Ele afi rma que não vai dei-
xar ninguém trafi car na sua boate. 

SEXTA - Tony e Téo examinam docu-
mentos e computadores trazidos da 
agência. Téo instala um GPS no cami-
nhão que vai transportar a droga. Tony 
revela a Téo, Lucas e Sérgio que vai ins-
talar uma bomba no caminhão. Ele afi r-
ma que ninguém pode saber da bomba. 
Rudi vai até o teatro ver Fernanda. 

SÁBADO - Não há exibição.

“Quando monto “insensatis-
feito”, dependo da existência 

em português das palavras 
“insensato” e “satisfeito”, e 

das coincidências sonoras 
que apresentam. Ou quando 

faço “universário”, “plânico”, 
“opóstolo”, “fecundário”, 

“guerrilhotina”, “arquívo-
co”, “pornomenores”, “ma-

nusgrito”, “estratejitória”, 
“redondavia”, “hospitálcu-

lo”, “rodopiária”, “empe-
nhasco”, “demoquátrico”, 

“ativitudes”, “gritantesco”, 
“ostranauta”, “literatorturas”, 

“cometalinguagem”, “obges-
tos”. Para encontrar algo pareci-

do, tem que procurar na literatura 
japonesa, onde um efeito chamado 

kakekotoba, “palavra pendurada”, de-
sempenha papel nobre na poesia lírica e 

na linguagem do teatro Nô”.

“Traduzir de uma língua para outra é apenas 
um caso particular de tradução. A possibilida-

de da tradução está na própria raiz da natureza 
do signo que, diz Peirce, é “qualquer coisa que 

possa ser entendida através de outros signos”, 
numa defi nição tautológica, bem ao gosto do 

neo-positivismo. Sendo assim, pode-se enten-
der como “tradução” todas as aproximações do 
tipo da paródia (=canto paralelo), que tem intui-

tos burlescos, da paráfrase, que tem intenções 
sérias, da adaptação (de um texto para o cine 

ou o teatro), da diluição de uma mensagem 
original em (quase)-similares, mais ou menos 

afastados do seu protótipo. São da mesma 
natureza todos os fenômenos que afetam 

a área da “infl uência”, na literatura e na 
arte comparadas. Infl uência de Sterne 

em Machado de Assis, traduções de 
Machado. Infl uência do realismo so-
cialista em Jorge Amado. Infl uência 

da poesia espanhola (a quadra em 
rimas toantes) em João Cabral. Tra-

duções. Mais literais, mais “espirituais” 
(conforme o “espírito”, não a letra), a vida 

da cultura é um processo de traduções 
contínuas e constantes, em que traduções 

se transformam em novos originais, por sua 
vez, traduzidos, para repertórios mais altos 

ou mais baixos, vindo a constituir originais no-
vos, e assim por diante”.

“A Chave dos Grandes Mistérios sim-
bolistas é encontrada pela análise 
semiótica, ao nível dos signos. A 
experiência simbolista consistiu, ba-
sicamente, na descoberta do signo 

icônico. Na capa-
cidade de ler/escrever 
o signo neo-verbal. Os simbolis-
tas foram os primeiros modernos. Neles, a 
produção de textos poéticos se resolve em pro-
blemática do signo, resolução emblematizada no 
próprio nome-totem do movimento, o primeiro a 
ter nome semiótico. O que os simbolistas chama-
ram de Símbolo era, nada mais, nada menos, que 
o ícone. O Oculto, que o curitibano Dario Vellozo 
cultuava, apenas, a irredutibilidade do signo icônico 
ao signo verbal. Ícones dizem sempre mais que as 
palavras (símbolos) com que tentamos descrevê-los, 
esgotá-los, reduzi-los. O Ícone é o signo, parcialmen-
te motivado, que tem algo em comum com seu refe-
rente, eco, rima, refl exo, harmonia expressiva, visual 
ou acusticamente, no plano material dos signos, no 
signifi cante. Este mistério da participação do signo 
icônico na natureza do seu referente, mistério mate-
rial, produz uma taxa de informação estética incompa-
ravelmente maior do que aquela que conseguem gerar 
os símbolos, signos imotivados, arbitrários, meras con-
venções imateriais. As palavras (símbolos) dos simbo-
listas apontam para outra família de signos, os ícones. 
Não-verbal, o ícone nunca é exaustivamente coberto 
pelas palavras, restando sempre uma área trans-
versal, uma maisvalia, um sexto-sentido além das 
palavras. Os simbolistas intuíram essa terra de-
ninguém-que-seja-palavra. E nela, plantaram 
sua bandeira”. 

Anseios Crípticos 2,
de Paulo Leminski

Nós na Tela
Estão abertas até o dia 3 de novem-

bro as inscrições para o Nós na Tela, concurso de 
apoio à produção de obras audiovisuais de curta-metragem. O pro-
grama é voltado aos jovens das classes C, D e E, entre 17 e 29 anos, 
que estejam envolvidos em projetos sociais e que sejam formados 
ou formandos em curso de audiovisual. 

O material, que pode ter formato de documentário ou telerre-
portagem, tem de ter como tema Cultura e Transformação Social. 
Assim, os organizadores pretendem oportunizar aos candidatos 
a expressão sobre a realidade em que vivem.

O Ministério da Cultura vai investir um total de R$ 600 mil para 
premiar 20 projetos. Portanto, cada diretor e/ou roteirista que ti-
ver o projeto selecionado poderá contar com um orçamento de 
até R$ 30 mil. Originalidade, criatividade artística e adequação ao 
tema serão alguns dos critérios que vão defi nir os vencedores.

Para fortalecer a política de descentralização regional, 
serão contemplados na lista inicial de aprovados, no mí-
nimo, dois projetos de pelo menos quatro macrorregi-
ões do País. Mais informações no site do MinC (cultura.
gov.br) ou pelo telefone (11) 5084-3251.

Funarte Artes
Visuais 2009

A edição 2009 da Rede Nacional Funarte Artes Visuais recebe 
inscrições até 16 de outubro. O programa, criado com o intuito de 
fomentar a refl exão sobre as artes visuais, promover a circulação e 
a capacitação de profi ssionais e estimular a formação de plateias, 
viabilizará 37 projetos com orçamentos de até R$ 25 mil.

Por projetos entendam-se programas de ofi cinas, semi-
nários, intervenções e exposições. Os trabalhos inscritos 
devem, necessariamente, estimular artistas a realizar 
ações em locais diferentes dos de suas origens e de-
vem ser oferecidas ao público gratuitamente. 

Podem participar da seleção artistas, agentes 
culturais e instituições públicas ou privadas, 
com ou sem fi ns lucrativos. Para fazer a ins-
crição, o proponente deve enviar à sede 
administrativa da Funarte (RJ) a fi cha de 
inscrição preenchida, uma proposta 
de trabalho detalhada, além de docu-
mentos pessoais ou institucionais. 

Uma comissão externa selecionará 
os vencedores a partir dos seguin-
tes critérios: clareza de objetivos; 
viabilidade de execução; rele-
vância da proposta e adequa-
ção ao contexto cultural da 
localidade escolhida; e pos-
sibilidades de troca entre 
os artistas envolvidos e as 
comunidades em que eles 
desenvolverão os traba-
lhos. Mais informações 
estão disponíveis no 
site da Funarte ( fu-
narte .gov.br).

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

CMYK

6

27 set2009

H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Dia propício para tratar de assuntos 
importantes com autoridades civis e 
militares. Não entre em confl ito com 
fi lhos ou pais e pessoas que dizem ser 
amigas. Ótimo ao romance. 

Dia em que enfrentará algumas opo-
sições e difi culdades impostas por 
parentes, familiares e vizinho. Não se 
preocupe, pois com autoconfi ança e 
inteligência sairá vencedor. 

Dia em que deverá tomar cuidado com 
escritos e ao assumir compromissos. 
Verifi que antes suas condições. A saúde, 
nesta fase, necessita de maior atenção, 
bem como o campo profi ssional e social. 

Dia que lhe propicia alguns resultados sa-
tisfatórios, principalmente em se tratando 
de planos para o futuro. Todavia, deverá 
desconfi ar de quem quer que seja, e evitar 
desordens que possam afetar sua moral. 

Muita atividade profi ssional e êxito nos ne-
gócios e novos empreendimentos sociais, 
estão previstos para você neste dia. Ótimo 
estado mental o que lhe dará mais rapidez 
ao ter que tomar decisões importantes.

Tudo indica que você alcançará suces-
so em tudo que empreender ou imagi-
nar. Dê continuidade ao que tem que 
fazer. Faça-o com o máximo de entu-
siasmo e otimismo. 

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Deverá evitar discussão, atritos e dis-
putas com autoridades e com pessoas 
de boa disposição. Por outro lado, o dia 
lhe é prometedor de êxito em novas 
associações e no trabalho. 

Você tem inclinação para as pesquisas 
profundas, a medicina, a fi losofi a, a ci-
ência. Procure convergir tudo isto para 
o terreno prático, sólido, rendoso. Não 
fi que no mundo dos sonhos. 

Dia que terá sucesso em tudo que está 
relacionado com o ensino e a educação 
de crianças, jovens e mesmo pessoas 
adultas. Forte tendência à especulação 
e muito sucesso nos negócios.

Pense positivamente e não se intimi-
de diante das dificuldades que terá, 
neste dia. Haja conscientemente, que 
conseguirá resolver todos os seus 
problemas mais sérios.

Não é conveniente aventurar-se em no-
vos negócios. Cuidado com o excesso 
de gastos. Mantenha-se em suas ativi-
dades rotineiras e muitos benefícios 
receberá em breve. 

Tendência aos excessos de prazer, aos 
amores extraconjugais. Evite tais coisas 
para não ser prejudicado de um mo-
mento para o outro. Elevação de per-
sonalidade e das chances gerais. 

CASCAVEL
Falando Grego
Comedia Romântica. 12anos/ Dubla-
do, 1h40. Cine JL 1: Seg. Ter. Qui. 17h00, 
19h00 e 21h00. Sáb. Dom. Qua. 15h00, 
17h00, 19h00 e 21h00.

Veronika Decide Morrer
Drama – 103 minutos / Legendado – 
14 anos. Cine West Side 1: Sexta-feira 
14h15, 16h10, 19h15 e 21h10.

Os Normais 2 – A Noite Mais Maluca 
de Todas
14anos/Dublado / 1h15 / Comedia 
Cine JL 2: Diariamente 18h30, 20h00 e 
21h30.

O Contador De Historias
Drama, 14anos/ Dublado / 1h45. Cine 
JL 3: Sáb. Dom. Qua. 14h40, 16h50, 
19h00 e  21h00. Sex. Seg. Ter. Qui. 
19h00 e 21h10. 

High School Band (estreia sábado)
Comédia – 111 minutos / Dublado – Li-
vre. Cine West Side 1: Sábado e Quar-
ta  14h15 e 19h10. Domingo 14h40 e 
16h40. Segunda/ Terça e Quinta 15h10 
e 19h00.

Tempos de Paz (estreia sábado)
Drama  – 80 minutos – 12 anos. Cine 
West Side 1: Sábado e Quarta 16h30 e  
21h10. Domingo 19h30 e 21h00. Segun-
da/ Terça e Quinta 21h00.

Up – Altas Aventuras
Animação – 96 minutos / Dublado – Livre. 
Cine West Side 2: Sexta/ Sábado e Quar-
ta 14h00, 15h50, 17h40,  19h30 e  21h20. 
Domingo 14h30, 16h20, 19h15 e  21h15. 
Segunda/ Terça e Quinta 15h00, 16h50, 
19h00 e  20h50. Cine JL 2: Seg. Ter.Qui. 
16h30. Sab. Dom. Qua. 14h30 e 16h30.

Força G
Animação. Livre/Dublado / 1h30. Cine 
JL 4: Sáb. Dom. Qua. 15h20 e 17h10. 

Tinha Que Ser Você
Romance - 12anos/Legendado/ 1h30. 
Cine JL 4 :Diariamente 19h00.

Bruno

Comedia / 18anos/ Legendado / 1h30. 
Cine JL 4 : Diariamente 21h00.

FOZ DO IGUAÇU
Juízo Final
(Ação- 14 anos- Legendado- Dura-
çao: 1h49. Cine Boulevard 1: Segun-
da, Quarta e Domingo: 20h00. Terça, 
Quinta, Sexta e Sáado: 19h5 e 20h05.

Falando Grego (estreia 26/09)
Comédia Romantica- 12 anos- Legen-
dado- Duraçao: 01h40. Cine Boulevard 
2: Segunda e  Quarta  : 20h00. Terça, 
Quinta e Sexta: 20h00 e 22h00. Sábado 
e Domingo: 17h45, 20h00 e 22h00.

Os Normais 2
Comédia - 14 anos- Nacional - Dura-
ção: 01h15. Cine Boulevard 3: Segunda 
e Quarta:  21h00. Terça, Quinta e Sex-
ta: 20h15 e 22h15. Sabado e Domingo: 
18h00, 20h15 e 22h15.

Se Beber Não Case
Comédia- 14 anos- Legendado- Dura-
çao: 01:40min). Cine Boulevard 4: Se-
gunda e Quarta:  21h15.Terça, Quinta e 
Sexta: 19h30 e 21h50. Sábado e Domin-
go: 17h30, 19h30 e 21h50.

TOLEDO
Os Normais 2 – A Noite Mais Maluca 
de Todas 
14anos/Dublado / 1h15 / Comedia. 
Cine Panambi 1. Diariamente: 19h40 
e 21h20.Sábado, Domingo e Quarta: 
16h00, 19h40 e 21h20.

Força G
Animação. Livre/Dublado / 1h30. Cine 
Panambi 2: Diariamente: 19h30. Sába-
do, Domingo e Quarta: 15h00 e 19h30. 

Mulher Invisível
Comédia. Nacional. Classifi cação indi-
cativa: 12anos. Cine Panam-
bi 2: Diariamente: 
21h10. Sábado, 
D o m i n g o  
e Quarta: 
16h30 e 
21h10.

OniodiGregolin
CASCAVEL | PRAnderson
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O Disco 
Compacto é um espaço 

destinado a comentários individu-
ais, intransferíveis e aleatórios sobre os CD 

indicados (ou não). As opiniões emiti-
das não são de responsabilida-

de do autor do texto.

O Black Stone Cherry é involuntariamen-
te pretensioso. Concorrem com o recente 
segundo disco, Folklore & Superstition, para 
álbum do ano no Marshal Classic Rock Roll of 
Honour, lado a lado com Chinese Democracy, do 
Guns N’ Roses; Black Ice, do AC/DC; Death Magne-
tic, do Metallica; e outros geriátricos.

De fato, F&S é um grande trabalho, ainda supe-
rior ao muito bom Black Stone Cherry, de 2006. 
Estão igualmente pesados, mas a produção é maior, 
o som mais encorpado, trabalhado e distinguível nos 
detalhes, que chegam agora também à superfície.

Blind Man tem um riff  vigoroso e um refrão forte, funciona 
bem como abre-alas. É seguida de Please Come In, que tem uma pe-
gada mais southern rock, tal como Soul Creek mais à frente. O interlúdio 
bem ritmado de Reverend Wrinkle revela uma banda coesa, enquanto que 
Th ings My Father Said, uma bela balada, lembra a parte desnecessária do Nickel-
back. Já Th e Bitter End traz guitarras em perfeita sincronia, um refrão certeiro e uma 
bateria impecável. Peace is Free tem um refrão coral que deve arrepiar ao vivo e Deviĺ s 
Queen, pelos deuses do rock, tem a atmosfera de Rock in Th e Free World, do Neil Young, 
mas tocada pelo G3 no Live in Denver. E não é que tem também um duelo de guitarra per-
verso? Th e Key tem um meio campo inusitado com pandeiro, gaita de boca e bandolim 
(!?). Sunrise é simples, mas tão bem construída que até o reggae que a entrecorta soa bem.

BSC é mais denso e menos dramático que Gotthard, mais agitado e técnico que o novo 
Scorpions, e menos épico que Heroes, do Ed Guy. O vocal ora reverbera Tom S. Englund, 
do Evergrey, ora o engasgado Scott Stapp, do Creed, sem perder a identidade. Apesar de o 
ritmo desacelerar em direção ao fi nal do CD, as faixas não soam cansativas com a média 
de 4m40s por música. É um álbum de southern rock moderno longe dos maneirismos do 
gênero, e com forte infl uência do hard, do heavy e até mesmo do new metal.

Se gênero e clichê coexistem, o interessante é observar de que forma a banda se coloca 
frente a eles e quais soluções encontram. Não são formas revolucionárias, mas criativas 

o sufi ciente para não soarem pasteurizados. Talvez tenha faltado um grau 
de originalidade nos solos. Ouvir o que o Victor Smolski 

está fazendo no Rage pode trazer al-
gumas ideias.

Não é que eu queira legitimar qualquer 
rusga que haja aqui nesta redação, mas 
em matéria musical o cenário aqui se asse-

melha à Europa de 1945. De um lado, uma 
preferência semelhante a minha, Julliane 

mantém um refi namento maior que o meu. 
Do outro, Anderson e Jeferson, que levam mais 

a sério qualquer infame batida que traga guitar-
ras estridentes e rugidos que chamam de música. 
Sem querer acentuar esse abismo, ouvir indica-

ções do Anderson raramente é um trabalho fácil, 
geralmente torna-se uma crueldade tamanha que, 
para o olfato, seria algo semelhante ao uso do café 

quando necessário para dispersar os odores infames.

A escolha desta semana, eleita por ele, foi mais acei-
tável. Coisa que não acontece por aqui há algum tempo. 

Desde Jeff  Back, nosso editor fi cou maculado neste círculo. Na 
primeira audição, Black Stone Cherry não agradou e nem me agra-

da ainda, na integridade do álbum. Fora algumas canções e o single, já bem 
conhecido. Não sei dizer de onde, mas a música que abre o álbum, Blind Man, já foi 

ouvida por mim em algum lugar. Além dela, a quinta faixa, Th ings My Father Said, a que 
considero melhor no álbum, já fez parte de minhas audições, talvez em sonho. Dotada de 

um pouco de melancolia, é possível que fi que por mais tempo em minha playlist.

Depois destas, apenas Peace is free e You merecem algum destaque. Deixando de lado o 
que é mais hard e apostando em uma sonoridade mais acústica, ganharam minha confiança. 

Há algo de triste nessas duas músicas, não faço nem ideia das letras, mas me ganharam apenas 
pelo vocal e pela sonoridade. Como dizia no início, nem sempre o que vem de meu editor é 
desconcertante para os ouvidos de um fã de Celine Dion. 

Ao restante do álbum não deixo nenhuma nota, já disse em outras ocasiões, hard rock só me 
serve para tripudiar sobre a calmaria e o descanso de alguém. Como não tenho a quem impor-
tunar me resta torná-lo inútil. Aos que compartilham da opinião do meu colega, (vide texto 
ao lado) encontrarão em Black Stone Cherry um prato cheio para degustação. Fico com as 
calmas, que apesar de não perderem o trabalho ao qual se destinam podem 
agradar a uma porção maior de ouvintes. 
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CY TWOMBLY
§ Cy e Joan Mitchell foram contemporâneos mútuos.

Cy apresenta-nos um universo próprio. A primeira ideia ressalta ser Cy da 
linhagem trilhada por Masson, Henri Michaux.

Se o cast de NY (Com Clem a bordo) exibia-se como um cânone vulcâni-
co, de outra feita, Twombly e Mitchell atuavam – não como do jeito de lava 
corrente do cast -, mas sim como um sismo distante, um temblor longínquo.

Roland Barthes, em um texto de catálogo, chama a atenção para uma 
displicência gráfica em TW (assim Barthes o chamava).

O crítico lembra que em TW sua “escrita” apresenta-se de forma desajei-
tada, como uma disgrafia, são sulcos de grutas, diríamos nós.

São traços em desleixo, mas ardorosamente concebidos num perfeito en-
contro de duas potencias frontais: harmonia desajeitada.

Tanto Cy quanto Mitchell fizeram por 
demonstrar que a aspereza, o risco da crue-
za do giz, a secura, possam ser lidos como 
um novo espaço de sensibilidade plástica.

Jasper Johns (o mestre Jap), acertou na frase à Susan. Muito do que se sabe, em se 
tratando de vetorizar um juízo de gosto, tendemos sempre a evocar – sempre o fator 
de beleza da obra. A partir do momento em que ela – a obra – apresente este fator 
costumeiro, pouco restará ao redor de sua comportada presença. Como disse Jasper: 
bela e somente isso, nada mais.

Cy Twombly manteve o descapricho. Atua numa faixa de “sujidade”, as palavras 
inscritas no espaço da tela parecem um recado que alguém deixaria numa abando-
nada gruta. Assim vem-nos a ideia de composição poética composta de susto e me-
mória, cálculo e instantaneidade, quase um dito no interdito da caverna, um grito-
garatuja riscado na parede, enquanto os morcegos não voltam...

CONTINUAÇÃO

Percebam em Twombly: sua negligência através de inscrições bem em contato com anún-
cios secos de cor. Seria como dizer então? Procure entendê-lo como se pudesse entender que 
existe um áspero-melódico nessa sua escrita, ou melhor: seria uma “ex-cripta”, tumba de um 
eco ainda ressoando dentro do quadro?

E Barthes lembra Nietzsche quando este avisa: “O que é bom é leve”.
E a leveza em Cy será determinante – entre um descritério da mancha2 e a simetria 

dos ímpetos – tão lhe é determinante quanto o que Paul Valéry achava determinante em 
Rembrandt: para este a carne é lama, mas que, em contato com a luz é ouro...

A pista seria esta.
Twombly nos faz pensar num outro estágio da expressividade abstrata, desviante da 

herança deixada pelo cast novaiorquino.
Tal desvio combina em ótica, lupa, lente, com aquilo que Barthes muito bem determina:

“TW é, em suma, um escritor que teria acesso 
ao graffiti de pleno direito e à vista de todos. Sabe-
se que o que faz o graffiti não é, a bem dizer, nem a 
inscrição nem a sua mensagem, é a parede, (...) é na 
medida em que o fundo “não está limpo” que ele 
é impróprio ao pensamento (ao contrário da folha 
branca do filósofo), e portanto muito própria para 
todo o resto (a arte, a preguiça, a pulsão, a sensuali-
dade, a ironia, o gosto: tudo o que o intelecto pode 
sentir como outras tantas catástrofes estéticas)”.

*Rony Belinho é professor e pesquisador em Artes Pláticas
Dedicado à Maria Olivia Makalós, Maria do Céu Diel e Marcio Edu-
ardo Couto 
1 Folha de São Paulo / 22 de setembro / 2006
2 in Degas / Dança / Desenhos / 2003
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