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Galpão com 42 artistas será "filial"
carioca da Bienal de São Paulo

da Folha de S.Paulo, no Rio

Um dos módulos da 26ª Bienal de São Paulo estará no Jardim Botânico, no Rio.
Seis galerias cariocas se uniram para montar uma mostra off-Bienal, que será
aberta terça-feira ao público. "Arquivo Geral" reúne obras de 42 artistas no
galpão do Centro de Cultura e Meio Ambiente Antonio Carlos Jobim, antigo
arquivo geral do Jardim Botânico.

"Como nesse período muita gente vai a São Paulo ver a Bienal e depois vem ao
Rio, decidimos aproveitar para mostrar o que as galerias do Rio estão
produzindo", explica Laura Marsiaj, dona da galeria que leva o seu nome.

Também participam do projeto Anita Schwartz, H.A.P., Lurixs, Mercedes Viegas
e Silvia Cintra. Os trabalhos que escolheram não têm relação com o tema da
Bienal, "Território Livre". Boa parte deles tem dimensões grandes, algo possível
graças ao pé direito alto do galpão e aos mil metros quadrados de espaço.

"São trabalhos que, por causa do tamanho, não temos condições de mostrar na
galeria. Alguns ficarão até numa parte descoberta", diz Juliana Cintra, filha de
Silvia Cintra.

Todas as galerias apresentam obras de sete artistas. Silvia Cintra participa com 
duas grandes esculturas de Amilcar de Castro, uma tela de quatro metros de 
Daniel Senise, outra tela de Beth Jobim, uma instalação de fotografias de
Miguel Rio Branco, duas esculturas e um espelho de Carlito Carvalhosa, um
vídeo de Maria Klabin e duas esculturas que Nuno Ramos fez para o evento.

"Os próprios artistas escolheram os trabalhos que gostariam de apresentar",
ressalta Juliana, lembrando a óbvia exceção de Amilcar de Castro, morto há
dois anos.

Laura Marsiaj destaca a instalação feita em borracha industrial pelo gaúcho Otto
Sulzbach, até hoje só mostrada em Porto Alegre. "É um trabalho de grande
impacto. Optei por isso porque o espaço que temos no galpão não é para
objetinhos", diz a galerista, que também apresenta Anna Bella Geiger, Lenora
de Barros, Rosangela Rennó e outros.
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A Lurixs conta com obras de dois importantes artistas já mortos: Hélio Oiticica e
Geraldo de Barros. Também fazem parte do elenco José Bechara e Luciano
Figueiredo.

Entre os outros artistas da mostra, estão Abraham Palatnik e Luiz Pizarro (Anita
Schwartz), Antonio Manuel e Nelson Félix (H.A.P.), Angelo Venosa e Nelson
Leirner (Mercedes Viegas). 

ARQUIVO GERAL. Onde: Jardim Botânico (r. Jardim Botânico, 1.008, Rio de Janeiro,
tel. 0/xx/21/ 2294-9349). Quando: de 21/9 a 17/10 (terça e quinta a domingo, das
11h às 17h; quarta, das 11h às 21h). Quanto: R$ 4
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