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JotabêMedeiros

Oanoartísticode2012alcançaas
ruas.Nodia3demarço,doispon-
tos da cidadepresenciarão a arte
vindoao encontrodapopulação.
A primeira intervenção será na
Rua Dr. Miguel Couto, próxima
do Largo do Café, no Centro de
SãoPaulo.Nasceráali aobraCla-
ra-Clara, da artista Laura Vinci,
montada com sete redes de nái-
lon suspensas, cadaumacomse-
te luminárias, ligadas 24 horas
(como meteoros incandescen-
tespendurados),queirãosubsti-
tuir a iluminação da rua.
Clara-Claraéumareediçãode

intervençãojárealizadaporLau-
ra Vinci emMelbourne, na Aus-
trália, em 2006. Laura esteve na
26ª Bienal de São Paulo e tem
obras em Inhotim,MAMeMAC
de São Paulo, Museu Nacional

deBelasArtesdoRioePinacote-
ca, entre outros.
Asegundaobradeartepública

será aberta nomesmodia,mas a
alguns quilômetros dali, na Pra-
ça Charles Müller, na frente do
Pacaembu. É a instalação Nu-
vem, de Eduardo Coimbra – cin-
cocaixasde luzquadradas (5mx
5m), fixas no chão, com laterais
espelhadas, mostram imagens
de uma nuvem seccionada. O
transeunte caminha pelo meio
dasnuvens,numaespéciede“na-
tureza artificial”, criando paisa-
gemna Pauliceia.
Essa obra de Coimbra já ficou

em cartaz no Rio de Janeiro em
2008,naregiãodaPraçaXV,cen-
tro da cidade. EduardoCoimbra
participou da 29.ª Bienal de São
PauloetemobrasnoPaçoImpe-
rial,noMAMdoRioenoInstitu-
to TomieOhtake, entre outros.
Asduasnovasobrasdeartepú-

blicaqueSãoPauloganhasãofru-
todacontinuidadedoprojetoAr-
te na Cidade, lançado em junho
de 2011, que busca estimular ar-
tistas e curadores a dar sua ver-
são do “monumento” da nossa
era no espaço urbano (edifica-
ções,parquesepraças).“Oproje-
tonasceuda ideiadese repensar
a arte pública”, diz umdos coor-
denadores do projeto, Douglas
de Freitas.
Uma das intervenções mais

complicadas, prevista também
paramarço, é aqueoartista José
Resende vai promover na Rua
Borges de Figueiredo, 1.358, na
Mooca,emSãoPaulo.Comcura-
doria deNelsonBrissac, a obra é
aque temocarátermais político
do lote. Resende vai usar o pró-
priomaterial de uma linha desa-
tivada de trem (sucatas, trilhos,
vagões e dormentes). Pretende
suspender a sucata com cabos,
escavadeiras e guindastes.
Como numa estratégia anti-

baudrillardiana, José Resende
pretendequestionarodesapare-
cimento da realidade por meio
dessas ruínas desacreditadas do
mundo do capital e do consumo
– além de brincar com volumes
monstruosos, sucataspesadíssi-
mas,noespaçoquecriará.Have-
rá ali ummirante para que o pú-
blico possa ver o trabalho.
A primeira instalação do pro-

grama Arte na Cidade, desde 17
desetembro,éumaobraempro-
gresso. Trata-se de Projeto para
uma Pintura com temporal #6, de

ThiagoRochaPitta.Oartistapin-
tou a empena do edifício Isnard,
na Avenida São João, 1.382, com
uma tinta especial feita de óxido
deferro.Atintavaienferrujando
e criando uma pintura espontâ-
nea, eoprocessodemudançaéa
própria obra, acompanhada dia-
riamente pelas pessoas que tra-
balham e circulampelo local.
Outra obra inaugurada em se-

tembro foi a de José Spaniol, o
projetoDescansonaSala,quefica-
rá em exibição até 2013, no Par-
queBurleMarx.Emmeioàreser-
vadaMataAtlântica, Spaniol er-
gueu uma sala, com mesas e ca-
deiras, a alguns metros do lago
do interior do parque. A obra de
Spaniol, única que temum cará-
terduplodeintervençãoemonu-
mento, poderá ficar definitiva-
mente no parque.
NoParqueD.Pedro,PauloPen-

na dispôs xilogravuras gigantes
empilaresepassarelasdoemara-
nhado de viadutos da região.
Mauro Sergio Neri comandou a
instalação coletiva Cartograffiti,
comparticipaçãode9artistas,na
PraçaEugeneBoudin,emPinhei-
ros.Naquelaárea, 21muros, ban-
cos e lixeiras renasceram. O tra-
balho ficará ali até o final deste
ano.Aseleçãodosvencedoresdo
projeto deixou como suplentes
artistas consagrados, comoMar-
coGiannotti e ValfridoLima.

SÃOPAULO
REINVENTA
MONUMENTOS

! Paulo
Penna.
Xilogravura e
tipografia do
artista mu-
dam pilares
de viadutos,
muros e pas-
sarelas dos
pedestres

Emmarço, obras
de José Resende,
Laura Vinci e
Eduardo Coimbra
intervêm no dia a
dia da Pauliceia

! Thiago
Pitta
Seu trabalho
leva tinta que
oxida e cria
uma obra em
progresso, se
modificando
ao olhar do
transeunte

Visuais. Arte pública
DIVULGAÇÃO

! ! Investimento
Secretaria Municipal de Cultura
coloca no projeto Arte na Cidade
R$ 1,2milhão. Coordenadores se
reúnem emmarço para discutir
continuidade em 2013

Cartograffiti.
Ao todo, 21
intervenções
na Praça
Eugene
Boudin, com
pinturas em
lixeiras,
bancos, etc.

DIFERENTE DE TUDO. EXCLUSIVO COMO VOCÊ.

* Condições válidas de 01/01/2012 a 30/01/2012 para pagto. em até 10X no cartão American Express. Parcelamento válido para compras acima
de R$ 1.000,00. Consulte outras formas de pagamento. Promoção não cumulativa e não válida para Christofle, Outlet e compras pelo site.

Garantimos a quantidade mínima de 02 peças/ jogos em toda a rede ou enquanto durar o estoque. Imagens ilustrativas.
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BOURBON SHOPPING POMPÉIA – Piso P ompéia – (11) 3675-5007  |  
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SHOPPING IGUATEMI CAMPINAS – 1º Piso – (19) 3751-2222  |        SHOPPING IGUATEMI ALPHAVILLE – Piso Xingu –  (11) 4209 1600
     Suxxar FRIENDSHIP  FARIA LIMA – Av. Nova Faria Lima, 4531 – (11) 3044-4799

Listas de Casamento  n Chá de Cozinha  n Chá Bar  n Open House — www.gruposantahelena.net
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GALLERIA SHOPPING C AMPINAS – 2º Piso – (19) 3206-2100

NOVA
NOVA

Toda quinta
no Estadão.

Saiba todos os segredos
e dicas de comobeber
e comer bem.

Toda sexta no Estadão.

EMPROGRESSO


