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9ª Bienal do Mercosul inclui nomes
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Uma mensagem telepática enviada pelo artista
argentino Eduardo Navarro, de sua casa em Buenos
Aires, a 1.200 pessoas que lotavam o Theatro São
Pedro, na quinta-feira (16), em Porto Alegre, foi um
dos pontos altos do anúncio dos selecionados para a
9ª Bienal do Mercosul, programada para ser aberta
no dia 13 de setembro.
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"Muita gente está dizendo que recebeu a mensagem",
comentava satisfeita a curadora mexicana Sofia Hernández Chong Cuy,
diretora artística da Bienal.
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Entre os presentes estava também a ministra da Cultura, Marta Suplicy, que
não contou se recebeu a mensagem telepática, mas em seu discurso defendeu
o Vale-Cultura, que deve entrar em vigor em julho próximo.
Suplicy ainda se referiu à temática da mostra, a relação entre arte e
tecnologia, observando nela a importância da chamada economia criativa.
Cuy anunciou a lista de 66 nomes selecionados da 9ª Bienal, intitulada "Se o
tempo for favorável", que inclui nomes estelares da arte contemporânea,
como os norte-americanos Robert Rauschenberg (1925-2008) e Tony Smith
(1912-1980), ou o alemão Hans Haacke. A lista completa está no site da Bienal
(http://www.bienalmercosul.art.br).
Se em suas últimas edições, a Bienal do Mercosul já se afastava de sua missão
original de mapear artistas vinculados aos países do chamado Mercado
Comum do Sul, a 9ª Bienal sedimenta a internacionalização do evento.
Apesas de alguns nomes com grande reconhecimento, caso também de Mira
Schendel (1919-1988), a maioria dos escolhidos é composta por jovens
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artistas, grande parte dela desconhecida do público brasileiro, e "com obras
criadas especificamente para a exposição", segundo Bernardo de Souza, um
dos curadores do evento.
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Dos 66 selecionados, o Brasil participa com 17 artistas, sendo que apenas dez
participarão da exposição. Os demais sete farão registros dos Encontros na
Ilha do Presídio, no rio Guaíba, uma programação especial do evento, e irão
postar as fotografias ou vídeos em uma publicação virtual. Entre os brasileiros
que participam da mostra, que irá ocupar o Museu de Arte do Rio Grande do
Sul, a Usina do Gasômetro, o Memorial do Rio Grande do Sul e o Santander
Cultural, estão Eduardo Kac, Cinthia Marcelle, Sara Ramo, Thiago Rocha
Pitta e Erika Verzutti.
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