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Inimigo número 1 do Batman, o coringa
encarnado porJack Nicholson faz de Salvador

a Gotham City dos anos 90. Clic de Roaleno Costa
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O grafite é uma arte marginal, filha das madruga- 5a M >

das e dos artistas malditos. Sujeira para os caretas e <t> >
arte para os modeminhos, o grafite tem uma sobrevi- 35CD

CDda curta e some das paredes no mesmo piscar de Oi

olhos que aparece. Grilada com a morte súbita dos
grafites, uma dupla de fotográfos resolveu registrar
a inspiração destes artistas de rua. O paulista Cláu
dio Schapochnik e o baiano Roaleno Costa clica
ram por dez anos paredes, becos e buracos da
paulicéia e da soteropólis. Este mês, estão dan
do ao público o prazer de rever ou conhecer gra
fites lendários reunidos numa mostra no pátio
da Acbeu. Indicada para os outsiders, under-
grounds ou simplesmente curiosos, a exposi
ção Grafites nômades rola até o dia 23. Crafiteiro faz 

arte na Praça 
Rooseveltf em 
São Paulo, no 
clic de Cláudio 
Schapochnik
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Vila e Pinheiros mostram 

formas e cores do grafite
trabalho dos grafiteiros. O restau
rante Postinho da Villa, na Fradi- 
que Coutinho, por exemplo, enco
mendou vários grafites para usar 
na decoração do ambiente. O Em- 
panadas, conhecido bar de estu
dantes, também é todo grafitado.

0 delegado de plantão do 149 
Distrito Policial, responsável pela 
área de Pinheiros e da Vila Mada
lena, no entanto, explica que o 
grafite só é legal quando é feito 
com permissão do dono do muro. 
Guilherme Cunha Wemer cita p 
artigo 163 do Código Penal. Se
gundo ele, constituFse dano des
truir, inutilizar ou deteriorar coisa 
alheia “Quando a pessoa picha ou 

pinta sem autori
zação, está estra
gando o muro”, ex
plica Wemer. “Nin
guém garante que 
o dono vá achar 
bonito o desenho.”

Endereço de antigos e atuais grafiteiros, bairros 
são privilegiados para apreciadores da arte 

que integra a paisagem urbana de São Paulo; 
muros e postes exibem vários desenhos
FRANCÊSJONES Madalena chama-se Bat-cavema 

— a viela escondida entre as Ruas 
Harmonia e Gonçalo Afonso. 0 be
co, como também é chamado, é 
freqüentemente usado por fotó
grafos e produtores de comerciais 
para a televisão, que aproveitam 
os grafites dos muros como cená
rio. “Nunca recebemos nenhum di
nheiro por isso”, queixa-se Arthur 
Lara “Nem mesmo colocam o cré
dito.”

Um dos que cos
tumam trabalhar 
ali é o fotógrafo 
Antônio Ananias.
“Fotografo no beco 
há cinco anos”, 
conta. “É o máxi
mo aqui; a luz é le
gal e é um lugar se
guro, não há assal
tos.” Ananias diz 
ainda que os vizi
nhos são solidá
rios. “Se a gente 
precisa de água ou 
alguma coisa pare
cida eles oferecem, 
sem problemas.”

Na Bat-cavema, o grafite de um 
grande índio, pintado pelo grupo 
Rastronautas, era um dos preferi
dos pelos produtores de anúncios 
publicitários de carros. Os três 
grafiteiros não gostaram nem um 
pouco de ter seu trabalho usado 
para a venda de carros. A solução? 
Fizeram um grafite bem engraça
do em cima do índio com dois car
ros batendo. “É uma interferên
cia”, diz Arthur. Segundo o artista, 
foi a única atitude a tomar para 
evitar o uso indesejado.

E les estão nos muros, postes 
e no que mais for possível 
pintai'. Com formas, cores e 

mensagens diferentes, os grafites 
fazem parte da paisagem urbana 
de Sáo Paulo. Quem gostar de al
gum desenho em particular, no 
entanto, deve aproveitar enquanto 
ele ainda está lá. Melhor até tirar 
uma foto. Nunca se sabe quanto 
tempo ele vai ficar ali. Em poucas 
horas, o mais elaborado desenho 
pode se transformai' em um enor
me muro branco.

Uma região da cidade é espe
cialmente privilegiada para os 
apreciadores dessa arte. Pelo fato 
de terem sido — e ainda serem — 
o endereço de vários grafiteiros e 
de seus ateliês, Pinheiros e Vila 
Madalena apresentam vários gra
fites nos seus muros, ainda que o 
auge do estilo (por volta de 1988) 
tenha passado.

0 americano John Howard, ra
dicado na cidade desde 1973, é 
considerado por muitos como o 
“pai do grafite” de Sáo Paulo. Ho
ward chegou a explicitar sua in
tenção de transformar o bairro em 
galeria nas placas que indicam o 
nome das ruas. No chamado Muro 
do John — de uma das várias ca
sas que morou — pode-se ler nas 
placas azuis: “Galeria Aspicuelta” 
e “Galeria Mourato Coelho”.

“Era o projeto da moçada: 
transformar a rua em galeria”, 
confirma o grafiteiro Arthur Lara, 
organizador da 39 Mostra de Grafi
te. Num trecho da Rua Luís 
Anliaia, todos os postes sáo grafi- 
tados. Por muito tempo, a rua foi 
endereço de um dos grupos de 
grafite mais conhecidos da década 
de 80, o Tupinàodá

/VI ORADORES 

CONVIVEM 

. BEM COM 

ARTISTAS E
Pichação — Nesse 
caso, nào há dife
rença entre o grafi- 

- te e a pichação. Em 
17 de setembro, às 
23h40, três pes
soas que pichavam 
o muro do Cemité
rio São Paulo se 
deram mal. Os se-

CHEGAMA

ENCOMENDAR

TRABALHOS

guranças do cemitério chamaram 
a polícia e um deles, o único maior 
de idade, foi preso em flagrante. 
Depois de pagar uma fiança de R$ 
170,00, foi solto. Os outros dois ti
veram de se apresentar ao SOS 
Criança

Professor de grafite, Arthur La
ra rebate com uma explicação que 
cita o psicanalista Lacan. “A ação 
deve ser diretiva e não repressora” 
De acordo com Laia, os garotos pi- 
chadores espelham-se nas picha- 
ções dos outros, que provocam 
uma reação em cadeia Cada gang 
quer pichar mais que a outra Se
gundo ele, é preciso trabalhar esse 
lado da comunicação e voltá-lo 
para a arte do grafite. “Nào é só 
pintar o muro de branco que vai 
resolver o problema”

Fora da lei? — De acordo com Ar
thur Lara, o grafite é “mais libera
do” na Vila Madalena que em ou
tros bairros. Os moradores estão 
mais acostumados que em outros 
lugares e chegam a encomendar o

Bat-caverna — Mas o grande mu
ral mesmo desses artistas na Vila COAt i \A\J0.---



• • • X O t/l''tM VYd Ç &-0
• Cláudio Schapochnik

Internet exibe obras das mostras
geral em um espaço público, 
usando técnicas da pintura.

De acordo com o pesquisa
dor, muitas pessoas começa
ram com o grafite e passaram a 
desenvolver outro tipo de tra
balho, ligado às artes plásticas. 
Outros, das artes tradicionais 
fizeram o caminho inverso. O 
artista plástico e grafiteiro Ciro 
Cozzolino, de 36 anos, ainda 
transita ne~sses dois universos.

Algumas fotografias de desenhos das três 
exposições anteriores já podem ser acessados na 

rede; serviço deve estar inteiramente pronto 
para o próximo evento, no ano que vem
próxima mostra paulis- vale. Fotógrafo de arquitetura 
ta de grafite, marcada urbana há 16 anos, Stavale ad- 
para 1996, terá uma mí- mite que no início de seu traba

lho os grafítes o incomodavam. 
•“Depois os desenhos começa- 

á me chamar atençào e 
aprendí á incorporar o grafite

A
dia a mais. Ela ocorrerá tam
bém virtualmente, pela Inter
net. Para isso, Arthur Lara já
está montando páginas sobre o 4 _ 
assunto, com fotografias dos no meü trabalho", conta, 
desenhos das três mostras, na. _
World Wide Web (WWW), que Registro 
permite além de textos, gravar jt .ajuda dos fotó-

'grafosfa história 
do grafite de Sâo

Grafite da Vila 
Madalena que não 

existe mais feito pelo 
americano John 
Howard, um dos 
mais importantes 
artistas do ramo, 

radicado no 
Brasil desde 1973: 

fotógrafos registram a 
história dos desenhos

ram

Rua — Ex-Tupináodá e atual 
integrante do grupo Rastronau- 

tas, Cozzolino es
tudou Belas Ar
tes na França na 
década de 80. Em 
Paris, conheceu 
uma turma de ga
rotas punk e pas
sou a grafitar nas 
estações de me
trô. “A rua é que 
deu uma abertu
ra ao meu traba
lho como artista 
plástico”, afirma. 
“O pintor tradi
cional é muito ca
reta.”

Do mesmo gru
po de grafiteiros, Carlos Delfino 
foi das ruas para a galeria. Nos 
anos 80, Delfino, quando era do 
Tupinàodá, chegou a invadir o 
lugar onde é hoje o Paço dos Ar
tes para grafitar. Hoje, ele par
ticipa da exposição No Limiar 
da Tecnologia, com robôs feitos 
de plástico, metais e soldas, no 
Paço até dia 12. (F.J.)

• •>.
Com

Internet
CAFÉ REÚNE 

FOTÓGRAFOS, 

POLITÉCNICOS 

E GRAFITEIROS 

NAS NOITES 

DE SEXTA

imagens. >
Com a ajuda de fotógrafos e 

especialistas em computação, Paulo está regis- 
Lara já tem algumas páginas trada. Há qs queg 
prontas. Também estão sendonão.são fotógra-^;; 
digitalizadas fotos de muros em fos profissionais,
branco para que grafiteiros 
possam interferir em outras 
partes do mundo. Há dois ende- suntof como por 

eletrônicos para entrar exemplo o jorna-
lista Cláudio

mas
xonaram pelo as-

reços
em contato com Lara. O primei
ro é http:/www.lsi.usp.br/graffi- 
ti/. E o segundo, http://www-
.gatech.edu/graf. 1986, pouco de- ^

As gravações são feitas no In- pois de ver uma 
5 temet Café, mistura de bar com instalação de

grafite na 18- Bienal de São 
Paulo, fotografa os muros da ci-

Schapochnik, de 
25 anos. Desde

conversas na Internet que é 
ocorre toda sexta-feira no ate
liê de Arthur Lara, na Vila Ma- dade. “Tenho cerca de 650 fotos 
dalena. Rodrigo Siqueira, de 24 de grafítes”, diz Schapochnik. 
anos, estudante do 39 ano da “Muitos não existem mais.
Poli, é o especialista encarrega- As fotos do jornalista acaba
do de colocar as informações na ram servindo de apoio para a 
web. “Acho interesante colocar tese de mestrado sobre grafite

em Sào Paulo defendida na USP 
do ver”, diz. por Roaleno Ribeiro Amâncio

Um dos profissionais que Costa. Para Costa, o grafite é
principalmente uma atitude de

arte brasileira para todo mun-

■ Internet Café — Rua Fradique Couti- 
nho, 1.551. Telefone: 667-0739.

contribuiu com as fotos para 
montar as páginas é Luigi Sta- transgressão que se realiza em

O Muro do John: transformar rua em galeria; grafite na Bat-cavema: evitar uso indesejado

COU ...

http://www.lsi.usp.br/graffi-ti/
http://www.lsi.usp.br/graffi-ti/
http://www-
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O Grafite invade
a cidade

O artista George Thomaz e o fotógrafo Cláudio Schapochnik 

trazem o grafite para Rio Claro
Neuzeli Morais Galindo 

e Selma Momesso

Em 93, Thomaz passou a morar em 
Uberlândia e atualmente é programador visu
al do Diretório de Comunicação da Universi
dade Federal de Uberlândia. Por lá realiza tra
balhos de multimídia, vídeo, dança e artes plás
ticas.

Durante este mês, o Museu Histórico 
e Pedagógico “Amador Bueno da Veiga” traz 
para Rio Clàro a criatividade e o colorido dos 
grafites que marcaram a produção artística da 
década de 80 em São Paulo, através de três 
atividades: exposição, festa e um workshop 
que terá em seu encerramento uma grafitagem.

O primeiro evento acontece no dia 13, 
com o início da oficina Grafitismo - Arte de 
Rua. No mesmo dia, às 20 horas, o Museu 
Histórico abre a exposição Grafiteria 
Paulistana e, às 22h30, no bar Cia Paulista, 
está programada a Grafix, festa com renda em 
prol da manutenção do Museu.

A oficina continua no dia 14, no Cen
tro Cultural e nos dias 15 e 16 (sábado e do
mingo), o grupo participante vai grafitar o 
muro dos fundostlo Museu, na Avenida 4 com 
a Rua 7. •

A exposição do jornalista e fotógrafo 
Cláudio Schapochnik, que permanecerá mon
tada no Museu até 6 de abril, é composta de 
100 das quase mil fotos que compõem seu 
acervo; 90% registram grafites paulistanos, 
muitos já destruídos, e o restante é fruto de 
suas viagens pelo Brasil e países como Uru
guai, Polônia e Israel, em quase 10 anos de 
trabalho.

“Meu trabalho é uma verdadeira mes
cla de várias expressões. Estou produzindo al
guns vídeos com os alunos e desenvolvendo 
projetos gráficos. Ao mesmo tempo, tenho um 
ateliê onde desenvolvo minhas pesquisas e tra
balhos próprios. Em toda a produção unir téc
nicas artísticas é presente”, conta o artista.

Para este workshop em Rio Claro, 
George Thomaz vai apresentar vídeos sobre a 
arte poprgrafite e produção gráfica. Num se
gundo momento, acontecem as oficinas onde 
estará passando algumas técnicas e no encer
ramento uma “pixação” coletiva com os par
ticipantes. O espaço escolhido é um muro lo
calizado nos fundos do Museu Amador Bueno 
da Veiga.

Ele começou a fotografá-los aos 16 
anos, como hobby, logo após ver a instalação 
“A Rainha do Frango Assado”, do grafiteiro e 
artista plástico Alex Vallauri, na Bienal Inter
nacional de Artes de 85. “Me apaixonei. Em 
1986 iniciei as fotos e não parei mais. Criei 
uma consciência da importância de 
documentá-la, já que é uma arte que sofre na 
mão de pichadores e coladores de cartazes”, 
explica.

Seu trabalho serviu de'base para a tese 
de mestrado do professor Roaleno Ribeiro 
Amâncio Costa, da Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal da Bahia, artista plásti
co e doutorando em Artes Plásticas na USP, 
hoje curador de seu acervo.

O workshop será dado pelo grafiteiro 
e artística gráfico George Thomaz. O artista já 
tem obras expostas em Rio Claro. No interior 
do bar Companhia Paulista estão alguns de 
seus trabalhos.

Exposição e workshop
A programação, segundo Ilídia Faneco, 

coordenadora de eventos do Museu, tem como 
objetivo esclarecer, mostrar e ensinar sobre a 
arte do grafite. Ela traz esses eventos para que 
os rio-clarenses vejam o que é feito em outras 
cidades, principalmente em São Paulo, berço 
dos grafiteiros brasileiros, e dissociar a ima
gem do grafitismo com pichação.

“O grafite se preocuparem levar a arte 
para fora do circuito das galerias. O que ve- 

. mos em Rio Claro, são pichações sem propó
sito que agridem não só os donos dos muros, 
porque são atos de puro vandalismo, mas tam
bém toda a comunidade, que vê e lê coisas de 
extremo mau gosto e de baixo nível”, ressalta 
Ilídia.

Durante a vinda dos artistas paia Rio 
Claro acontece a Grafix. Festa marcada para o 
dia 13 no bar Cia Paulista (anexo ao Centro 
Cultural). O couvert artístico é de R$ 3,00.

Segundo ele, a vivência com o grafite 
aconteceu nos anos 80. “Eu acompanhei de 
perto esta viagem lúdica dos grupos 
paulistanos. Era uma competição de 
criatividade. Um diálogo aberto com as ruas. 
Um veículo que chamo de realmente pop”, 
explica George.



O grafite foi um
manifesto de rua pela

democratização das artes
plásticas, valorizando cores
e formas dentro do cenário
urbano. Nos desenhos, uma

leitura cotidiana da
metrópole com seus heróis,

mitos e vilões, abertos ao
diálogo lúdico. Nas fotos de
Schapochnik, O Mágico e o
Mundo da Cartola (acima) e
Cazuza (ao lado) registram a

arte no circuito paulistano
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Rio Claro (SP) - Quarta-feira, 19 de março de 1.997

TOQUE RÁPIDO
JAIME LEITÃO

Cronista do Cidade

Grafiteria paulistana
realizado. . ,

Paralelamente à exposição 
gógico “Amador Bueno “Grafiteria Paulistana”, o museu 

da Vèiga” está realizando mostra' realizou semana passada umaofi- 
de fotografias do fotógrafo Cláu- cina de grafite coordenada pelo 
dio Schajtochnik, que faz um ver- artista plástico e professor uni-
dadeiro mapeamento da arte em versitário Jorge Thomaz, que in- 
grafitepresente em muros, viadu- cluiu no final um trabalho de 
tos e túneis de São Paulo nos grafitagem no muro do Museu e 
últimos dez anos.

esde o último dia 13, o 
Museu Histórico e Peda

também em uma parede do Cen- 
. Diferente da pichação 'em tro Cultural “Roberto Palmari”, 

muros, que é predadora e sem com a participação dos alunos da 
nenhuma criatividade, a arte gra- oficina, 
fite expressa a necessidade do A diretora do museu, Ilídia 
artista de rua de se relacionar com Faneco, que no ano passado eraj 
a .cidade que o sufoca com o coordenadora de eventos do mu-; 
excesso de concreto, trânsito e seu, vem imprimindo umádinâmi- 
poluição. Ela representa a vóz de ca de exposições, que algumas 
toda umapopulaçãonpe necessita vezes inclui atividades paralelas, 
de um meio para queorar-um pou- como cursos, dando um sentido 
co a sua sol idão e o seu árionimato mais amplo à idéia de museu, que 
sem tamanho. Através do grafite, tem uma ligação forte com o pas- 
ártista e indivíduo que circulam sado, mas que não pode abrir mão 
todo dia pela cidade, a pé, nos do presente que precisa ser mos- 
õriibus ou em carros, se relacio- trado continuamente. Mantendo 
nam alem datiolência, do medo e intercâmbio com museus impor- 
|descobremumalinguagempossí- tantes do país, entre eles o MIS 
ivél de encontro. (Museu da Imagem e do Som) de 
| ' Para superar o cinza, a fuma- São Paulo e com museus euro- 
jça, há as cores que trazem emo- peus, Ilídia tem agendadas várias 
ção nova, luz na paisagem, vida exposições para este ano e já 
onde parecia restar só espaço para algumas para o ano que vem, 
|a angústia e a solidão- Asfotogra- fazendo com que Rio Claro se 
fias de Schapochnik, além de di- insira em um circuito de exposi- 
Ivulgarem o grafite em si, têm uma ções importantes, que nos mante- 
importância fundamental na do- rào sempre atualizados. Duas 
cument^ção das obras. O grafite décadas depois de. Jeanne 
é uma arte efêmera Os muros Barrance de Castro ter dirigido o 
são apagados. Novos grafites to- museu, com a mesma visão dinâ- 
mam lugar dos antigos e a fotogra- mica e renovadora, Ilídia mostra 
fia surge como a única forma de a sua competência a cada novo

evento que promove.



Grafiteria Paulistana exibe 

criatividade e colorido
O Museu Histórico e 

Pedagógico Amador Bueno da 
Veiga mostra até o dia 6 de abril 
a criatividade e o colorido dos 
graffitis de Sào Paulo na 
exposição Grafiteria Paulistana, 
do jornalista e fotógrafo 
docu mentarista 
Schapochnik, de 27 anos.

A exposição - primeira 
individual - celebra os dez; anos 
de fotografia documetal de 
Shapochnik com o tema dos 
graffitis. São 100 fotos, em 
ampliações de 20 cm por 25 cm, 
onde é mostrada a trajetória dessa 
arte na cidade de São Paulo. O 
público pode conferir as várias 
técnicas, o niulticolorido das 
obras, as diversas tendências 
artísticas e os temas abordados.
A curadoria é de Roberto Ribeiro 
Amâncio Costa, professor da 
Escola de Belas Aries da 
Universidade Federal da Bahia,
artista plástico e doutorando em A Rainha do Frango Assado, do arte que sofre nas mãos dos são paulistanas. O restante é fruto
Artes Plásticas na Universidade grafiteiro e artista plástico Alex pichadores e coladores de de suas viagens, com registro de
de São Paulo.O jornalista Vallauric se encantou com a arte. cartazes. Por isso, a exposição do graffitis em Salvador, São
Schapochnik começou a Em 1986 iniciou fotos e daí para fotógrafo é dedicada a Vallauri e Caetano do Sul, Matão e
fotografar os graffitis de São frente não parou mais, criando a todos os pichadores grafiteiros. Guarulhos, Poços de Caldas,
Paulo aos 16 anos como um uma consciência da importância Com mil fotos em seu acervo, Jerusalém, Varsóvia e Mon-
hobby. Na Bienal viu a instalação da documentação, já que é uma Shapochnik diz que 90% deslas tevidéu.
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Fotos (lo jornalista Shapochnik, em exposição no Museu Histórico.
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Exposição fotográfica retrata uma década do grafite paulistano

A arte da rua
tório Alceu Amoroso Lima. A 
mostra retrata grafites realiza- 

e você está preso no dos na cidade entre 1986 e 
trânsito de São Paulo, 1996, e é também uma home- 
nervoso com o conges- nagem ao artista Alex Vallau- 

tionamento, e vê pela janela ri, morto em 1987. Faz parte 
L aquele desenho colorido na da exposição um debate, no
- parede, ele pode ou não agra- dia 10 de junho, sobre os te-

dar ao seu gosto pessoal, mas mas: “Dez anos da morte de 
r por alguns segundos vai te Alex Vallauri & o graffiti pau- 

i itransportar para outro contex- listano hoje”. Entre os artistas
> .to”. Nas palavras do fotógrafo e grafiteiros confirmados es- 

■ e jornalista Cláudio Schapo- tão Carlos Matuck, Hudi- 
-" chnik, o Schapo, é assim que nilson Jr, Eduardo Castro e Os 
'•'-milhares de.::pessoas vêem, Gêmeos.
' -diariamente e sem perceber, A homenagem não é gratuita.

os grafites espalhados pela Além de Vallauri ter sido pre- 
h cidade.
HiSchapochnik é o autor das por meio de sua instalação “A 
)i 100 fotografias que compõem Rainha do Frango Assado”, 

a exposição “Grafiteria Pau- montada na 18a Bienal Inter- 
:> listana”, de 3 a 16 de junho nacional de São Paulo em
i--.no Espaço Cultural do Audi- 1985, que Schapo entrou em

Ana Cosenza

cursor do grafite no país, foi

Schapo, ao lado de um grafite, no Buraco da Paulista



V

contato com esta arte. “Fre- 
qüentava o Hashomer Hatzair 
e o grupo costumava fazer 
programas culturais. Estava 
rolando a Bienal e fomos jun
tos. Quando vi a instalação, 
fiquei encantado com a criati
vidade, a utilização diferente 
das cores e a proposta do ar
tista. No ano seguinte, come
cei a fotografar”, conta.
No início, ele encarava sua 
atividade como um hobby. 
Hoje, com 1.200 fotos em seu 
acervo, tem consciência do 
sério trabalho de documenta
ção que realiza: "O grafite é 
uma arte frágil, que sofre mui
to com o clima, o sol (que 
desbota as tintas), as periódi
cas pinturas das paredes e os 
coladores de cartazes”. A 
grande maioria de suas fotos 
(90%) é paulistana, mas há 
também imagens de grafites 
das cidades de Salvador, Po
ços de Caldas, São Caetano do 
Sul, Matão, Rio Claro e Gua- 
rulhos; além de Jerusalém, 
Varsóvia e Montevidéu. “Em 
1994, passei uma semana em 
Israel e foi uma surpresa 
achar grafites em Jerusalém. 
Pensava que era uma arte ca
racterística de metrópoles”, 
diz.
Schapo faz questão de ressal
tar que “grafite” não é sinôni
mo de “pichação”, ato de 
vandalismo também muito 
cómum em São.Paulo: “O gra
fite é um desenho que pode 
ser de vários tipos, mas tem a 
função de passar uma mensa
gem, é uma forma de arte. Há 
muita criatividade nos grafi- 
teiros, e eles merecem ser re
conhecidos pela mídia e pelo 
circuito cultural”.

Serviço

Espaço Cultural do Auditório 
Alceu Amoroso Lima 
(rua da Consolação, 2.333) 
Fone: 259-9611 r. 177.
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GrátisCláudio Scha

■ Grafiteria Paulistana — Ex
posição fotográfica do jornalista 
e fotógrafo Cláudio Schapochnik 
retrata dez anos de grafite em 
São Paulo — de 1986 a 1996. A 
mostra, que traz 100 imagens, 
presta homenagem ao grafiteiro 
Alex Vallauri, morto em 1987. 
Vernissage ocorre hoje, às 20 ho
ras. Até dia 16. Segunda e terça, 
das 10 às 18 horas; de quarta a 
sexta, das 10 às 21 horas; sábado 
e domingo, das 14 às 21 horas. 
Dia 10 haverá o debate "Dez 
anos sem Alex Vallauri & O grafi
te paulistano hoje", às 20 horas. 
Espaço Cultural do Auditório Al
ceu Amoroso Lima (Rua da Con
solação, 2.333, centro. Telefone: 
259-961 1, ramal 1 77).

ii»-
“Grafiteriadesenhos na Fundação Cásper Libero em 1987
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m Linda Evangelista será a 
modelo do catálogo de verão da 
NK Store. A sessão de fotos será 
dias 29 e 30 em Nova York.

■ Aniversário deAdHana 
Crespi.

m O ministro Paulo Renato 
Souza recebe comenda do 
Centro de Estudos Álvares 
Pen teadc, que ina ugura no vas 
instalações.

■ Domehico Barili, diretor da 
Parmalat mundial, lança A 
Contramão do Marketing. FGV.

m Saul Galvão dá um curso de 
vinhos no Domaine Saint Marie.

■ Rubens Ewald Filho estréia 
um programa sobre dicas de 
filmes e videos na Musical FM.

m Cláudio Schapochnik abre 
mostra de fotos em homenagem 
a Alex Vallauri, no Auditório 
Alceu Amoroso Lima.
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Destaques da semana são shows de world 

music, de Netinho e exposição de bonecos 

gigantes em plena av. Paulista

rro
GRfl

BBJikkiààÁÂ Divulgaçãc

show Netinho
0 cantor baiano se apresenta neste do
mingo, às 21 h, no clube Aramaçan, em 
Santo André (SP). No repertório estão 
músicas de seu último disco, "Netinho 
ao Vivo". Ingressos: R$ 20 (sócios) e R$ 
25 (não-sócios). Endereço: r. São Pedro, 
345, Vila América, Santo André, tel. (011) 
440-3777. Censura: Manos.

Homens do Brasil
O grupo paulistano faz um som que mis
tura música brasileira, peruana e até in
diana, com um tempero pop, no melhor 
estilo world music. O resultado você po
de conferir no show de pré-lançamento 
do primeiro CD do grupo, nesta quar
ta-feira, no Espaço Cultural Piccolo, em 
São Paulo. Horário: 22h. Ingressos: R$ 
10. Endereço: r. Girassol, 323, Vila Mada
lena, tel. 870-5884.

Zlatne Uste Balkan Band
A banda, mais um produto da globaliza
ção musical, é composta por 11 norte-a
mericanos que pesquisam o folclore de 
países da região dos Bálcãs. 0 repertório 
inclui desde canções tradicionais desses 
países até composições modernas, no 
estilo eslavo e cigano. Nesta sexta, sába
do e domingo, no Estúdio A & B, em São 
Paulo. Horários: sexta e sábado às 21 h e 
domingo às 17h. Ingressos: R$ 20. Ende
reço: r. Fidalga, 346, Vila Madalena, tel. 
(011)212-3938.

O cantor 
Netinho se 
apresenta 
em Santo 
André (SP) 
neste 
domingo

1.000 para os vencedores de seis cate
gorias: "HQ com tema livre", "HQ com 
tema Coca-Cola", "Cartoon", 'Tira pa
ra jornal", "Charge" e "Mascote da rá
dio Transamérica". Inscrições: até o dia 
19 de julho, em uma das unidades da 
Abra (Academia Brasileira de Arte), ou 
enviar trabalhos pelo correio, desde que 
postados até o dia 27 de junho. Informa
ções pelo tel. (011) 240-4767.

em São Paulo. Endereço: av. Paulista, 
1.842. Até 27/6.

"Grafiteria Paulistana"
O fotógrafo Cláudio Schapochnic regis
trou trabalhos de grafiteiros na cidade 
nos últimos dez anos. O resultado está 
na exposição "Grafiteria Paulistana", 
que começa hoje no Espaço Cultural Al
ceu Amoroso Lima (SP). Parte da exposi
ção foi reservada a fotos de trabalhos do 
grafiteiro Alex Vallauri, que morreu em 
87. Horário: segunda e terça, das 1 Oh às 
18h, quarta, quinta e sexta, das 1 Oh às 
21 h, e sábado e domingo, das 14h às 
21 h. Endereço: r. da Consolação, 2.333, 
tel. 259-9611. Até 16/6. Grátis.

exposição Infláveis gigantes
"Infláveis" é uma exposição que reúne 
oito bonecos gigantes, cada um repre
sentando um personagem diferente. Os 
artistas plásticos Arthur Lara, Carlos Bar- 
mak, Carlos Delfino, Ciro Cozzolino, Jejo 
Cornelsen, Marta Oliveira, Rui Amaral e 
Vera Barros são os autores de cada um 
dos bonecos. A partir de hoje, às 20h, no 
vão livre da Caixa Econômica Federal,

HQ 22 Concurso Nacional de 
Quadrinhos
Estão abertas as inscrições para o 29 
Concurso Nacional de Quadrinhos - Bie
nal HQ Brasil. Haverá premiação de R$

curso FestivalSescInternacio
nal de Violão
Quem toca violão não pode perder a 
oportunidade de participar das pales
tras, workshops e aulas individuais que 
o Sesc promove entre os dias 19 e 6 de 
julho, com feras das cordas, tudo de gra
ça. Músicos como Baden Powell e Egber- 
to Gismonti serão os responsáveis pelas 
aulas. As inscrições já estão abertas: Sesc 
Consolação, r. Dr. Vila Nova, 245, tel. 
(011)256-2322.

TV "MTV Rocke Gol"
A MTV leva ao ar a partir de amanhã, às 
22h, uma série de oito programas de 
uma hora de duração com a terceira edi
ção do "MTV Rock e Gol". O campeona
to de futebol, disputado por bandas co
mo Titãs, Sepultura, Cidade Negra e Rai- 
mundos, é todo comentado pelos Sobri
nhos do Athaíde.

Uma das 
fotos da 
exposição 
sobre 
grafites, 
que começa 
hoje em 
São Paulo
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São Paulo, de 21 a 27 de junho de 1997
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Grafite - Num muro de hospital 
da cidade de São Paulo, no parque 
Ibirapuera, um homem musculoso não 
tem peito nem cabeça. Seria uma cruel 
metáfora do Superman, aquele das his
tórias em quadrinhos? Não, não é. Ele 
está (pintado) numa parede e a infil
tração de água foi que derrubou o 
reboque que havia, quando foi pinta
da. Ficou curioso esse grafite que o 
jornalista Cláudio Schapochnik foto
grafou em 1995 e, agora, expõe no 
Espaço Cultural do Auditório Alceu 
Amoroso Lima ou em seu estúdio (tel. 
570-3071, no horário comercial).

Auditório Alceu Amoroso 
Lima - r. da Consolação, 2.333, 
tel. 259-9611.

i
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Grafite cliçado 
por Cláudio 
Schapochnik
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O Terá direito a coquetel 
para poucos e bons a pré- 
inauguração da Casa Cor 97 
hoje no Morumbi.

O Cosette Alves rege quar
ta-feira avant-première be
neficente do filme O Canga
ceiro no Cine Bristol — com 
renda revertida para a nova 
sede da Cinemateca Brasi
leira.

O José Zaragoza baixa logo 
mais com sua exposição de 
pinturas e desenhos na Múl
tipla Galeria de Arte. O Para comemorar seu ani

versário, Miriam Mamber 
arma amanhã sessão pique 
pique na Viella Gabriel.

O Com saquê, a turma do 
Sushi Yá estréia hoje rodí
zio de salmão.

O Expert no assunto, Saul 
Galvão rege logo mais aula 
sobre vinhos no Domaine 
Saint Marie.

O Os bacanas da Parmalat 
e da FGV comandam ao cair 
da noite lançamento do livro 
Na Contramão do Marke
ting, de Domenico Barili, no 
salão nobre da Fundação.

O Cláudio Schapochnik 
abre hoje mostra de clics no 
Espaço Cultural do Auditó
rio Alceu Amoroso Lima.O Andréa Chammas Kurbhi 

e Roberta Salum Nahas co
mandam logo mais auê de 
10 anos da Spezzato no 
showroom — com a coleção 
de alto inverno nos cabides.

O É hoje o coquetel de 
abertura da Exposição de 
Infláveis no vão livre da Cai
xa Econômica Federal.
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Desenhos de ma chegam ao Margs£'if J

: 31B

> <9 L

.0

, grafite é a versão artística da pi-
M 1 chação. Ou ainda: é a versão con- 

temporânea da clássica tradiçao 
dos afrescos. Essencialmente urbano, efê
mero e dinâmico, o grafite dá o mote pa- L 
ra a exposição Grafiteria Paulistana, que I 
será inaugurada hoje a noite na Galena f 

c do Museu de Arte do Rio Grande do Sul v 
Ado Malagoli, o Margs, em Porto Alegre. |

São 85 fotografias colondas de Cláudio g 
Schapochnick. Repórter fotográfico do 1 
jornal Folha de S. Paulo, ele registrou ao I 
longo de 12 anos os desenhos estampados 
em muros, becos e paredes da capital 
paulista. A exposição e dedicada a Alex 
Vallauri, mestre de pelo menos duas gera

ções de grafiteiros daquela cidade. A cu
radoria é do professor Roaleno Costa, que 
desenvolve tese sobre grafite na Escola 
de Comunicação e Artes da Universidade 
de São Paulo (ECA/USP).

Também hoje, no mesmo Margs nas 
salas Ado Malagoli e Pedro Wemgartner 
será inaugurada a exposição O Diarw 
Perdido, do fotógrafo escoces Albert 
Watson. O ensaio foi desenvolvido on^i gy 
nalmente para divulgar uma campanha 
publicitária da joalhena H. Stem. Watson ^ 
que já fez editoriais fotográficos para as fA{ 
revistas Rolling Stone, Vogue e Time, m- jju 
ventou desta vez que as fotos senam parte Bb. 
do diário de um arqueologo desconhecí- h- 
do, um possível viajante do futuro mteres- r" 
sado em registrar costumes de povos an- I# 
cestrais. Como o uso de jóias.

3 ■ r
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Hermsrtn no Scnad,

i R

O QUE: Grafiteria Paulistana, exposi
ção de fotografias de Cláudio Scha
pochnick sobre a arte do grafite 
QUANDO: de hoje a 26 de juljio.de 
terças a domingos, das lOh as 17h.
Abertura, hoje, às 19h
ONDE: na Galeria I do Margs (Praça
da Alfândega, s/n1)(C

O QUE: O Diário Perdido, exposição fj 
de fotografias de Albert Watson fr
QUANDO: de hoje a 5 de julho,, de g 

domingos, das lOh as 17h.*
terças a
Abertura, hoje, às 19h 
ONDE: nas salas Ado Malagoli e Pe
dro Weingàrtner, no Margs

bifi SfSStotogratado pelo repórter Cláudio Schapochnick
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GRAFITERIA PAULISTANA
GWeria / í/o Margs (Praça í/a 
Alfândega, s/n°), às 19h. 
Abertura da exposição em que 
o fotógrafo e jornalista Cláudio 
Schapochnick reúne 85 fotos 

as várias fases da arte docom r. . _
grafite em São Paulo. Visitaçao 
de terças a domingos, das lOh 
às 17h. Até 26 de julho.
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GRAFFITTIS — A mostra “Grafi- 
teria Paulistana”, do fotógrafo 
Cláudio Schapochnick, pode ser 
visitada no Margs (Praça da Al
fândega, s/n°) até o dia 26 de 
julho. São 85 fotos que mostram 
as diversas fases da arte do 
grafite nas paredes paulistas. O 
fotógrafo acompanha o trabalho 
dos grafiteiros há 12 anos.


