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‘Aspessoasnãosuportamooutrolado’,dizWeiwei

Para o chinês, que fala hoje no Fronteiras do Pensamento, a arte estimula o respeito às diferenças, inclusive políticas
-

João Perassolo
São Paulo “A arte é mais po-

lítica do que qualquer movimentopolítico”,dizAiWeiwei.
É assim que o chinês, um dos
maisinﬂuentesartistasplásticos contemporâneos, conhecido internacionalmente por
defender os direitos humanos e a liberdade de expressão, deﬁne seu ofício.
Misturando arte com ativismo desde que quebrou uma
urna de 2.000 anos da dinastia Han, em meados dos anos
1990 —obra iconoclasta que
viajou o mundo como símbolo de resistência ao regime opressor da China—, Weiwei passa temporada em São

Paulo para uma conferência
no Fronteiras do Pensamento e para a abertura da mostra “Ai Weiwei Raiz”.
O artista será entrevistado
aovivonestaquarta-feira(10),
noTeatroSantander,peloprodutor Marcello Dantas, curador da exposição a ser inaugurada em 20 de outubro, na
Oca —uma das maiores mostras do chinês já realizadas.
Weiwei chega à cidade após
ter falado no Fronteiras em
Porto Alegre, quando presenciou o auditório lotado gritar
as palavras “ele não” enquanto entrava no palco. “Eu não
entendo a língua, mas ﬁquei
me perguntando: o que está
acontecendoaqui?Fiqueisur-

preso. A sociedade está completamente dividida”, aﬁrma,
em entrevista para a Folha
no MAM.
No calor político do momento, o artista, que sempre
usou as redes sociais para se
manifestar, postou na segunda (8), na sua conta no Instagram, uma foto da chef Helena Rizzo, do restaurante paulistano Maní, na qual ela e sua
equipe se expressam contra a
candidatura do deputado Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República. Na imagem,
achef eseusfuncionáriosaparecem fazendo um gesto obsceno, com a hasthag #EleNão
escrita no seu antebraço.
Seria natural pensar que o

artista, que teve seu ateliê em
Pequimrecentementedestruído pelo governo chinês, defende o movimento despertado pela hasthag. Mas ele diz
que não necessariamente tomaumaposiçãopolíticaclara.
“Não apoio nem sou contra.
Essa imagem é uma evidência
do tempo, que é um momento histórico para o Brasil. Precisamos envolver as pessoas
na discussão, mostrar claramente as circunstâncias políticas. Por isso postei a foto.”
Em menos de 24 horas, a imagem teve mais de 8.200 curtidas e cerca de 300 comentários em seu Instagram.
Weiwei diz “estar ciente” e
“se importar” com o cenário

Ai Weiwei segura sementes de porcelana na instalação ‘Sunﬂower Seeds’, em Londres; obra estará em mostra no Brasil

Promotoria investiga grau de segurança do
Sampaio Moreira, nova sede de secretaria
-

Francesca Angiolillo e
Francesco Perrotta-Bosch

São Paulo Um inquérito no

Ministério Público do Estado
de São Paulo investiga as condições de segurança do edifício Sampaio Moreira, sede da
SMC (Secretaria Municipal de
Cultura) desde 11 de setembro, que estaria, segundo os
autos, “passando por obras
que não foram concluídas”.
O texto aﬁrmava que o edifício não tinha AVCB (Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros) e não estaria totalmente adaptado para portadores
de deﬁciência.
O Sampaio Moreira foi inaugurado em 1924 pelo comerciante que lhe dá o nome. Projetado por Christiano Stockler e Samuel das Neves, pai e
ﬁlho, era então o prédio mais
elevado da cidade, 12 andares
e cerca de 50 metros de altura.
De fato, não tem AVCB. Como, segundo a SMC, tampouco tem a Galeria Olido, sede
da secretaria até a mudança.
A pasta justiﬁca a mudança por economia —a Galeria
Olido lhes custava R$ 1,5 milhão em aluguel ao ano, gasto que, porém, não será todo
cortado de uma vez, pois parte das atividades da SMC continua no endereço anterior.
Ainda conforme a pasta, as
condições de segurança eram
piores na antiga sede. Na nova, foramimplementadasmedidas de segurança, orientadas pelo Corpo de Bombeiros,
vigentes até o ﬁm do restauro, em maio do ano que vem.
Faltam R$ 2,4 milhões pa-

ra a conclusão das obras, segundo a SMC. Recursos do
Fundurb (Fundo de Desenvolvimento Urbano) complementarão a economia com
aluguel —mas só em 2019, o
que não permitia concluir a
obra neste ano.
A SMC conﬁrma ter sido
notiﬁcada pelo MPSP e diz
que entregará respostas no
prazo previsto, de 20 dias
úteis a partir da notiﬁcação
—na qual a Promotoria pedia que a secretaria apresentasse o AVCB, o que não será possível obter sem a conclusão do restauro.
Embora tenham sido apresentados projetos técnicos ao
Corpo de Bombeiros, estes
ainda não foram aprovados
em vistoria, passo necessário para a obtenção do AVCB.
Esse tipo de projeto deve
ser aprovado em casos especíﬁcos, como ediﬁcações
tombadas, caso do Sampaio
Moreira, que é protegido pelo Conpresp, nas quais o interesse histórico se choca com
a imposição das normas vigentes de segurança.
“O corpo de Bombeiros precisa entender que existem
questões que não podem ser
100% atendidas pois é um edifício antigo e tombado. E os
órgãos de patrimônio precisam ser mais ﬂexíveis em alguns casos para poder fazer
com que uma ediﬁcação ﬁque
mais segura”, diz o arquiteto
Silvio Oksman, consultor de
restauros como o da FAU-USP.
Para orientar isso, existe a
Instrução Técnica 43, que serve para todos os edifícios an-

teriores a 1974. Naquele ano,
a legislação foi revista, após o
incêndio do edifício Joelma.
A fachada principal do Sampaio Moreira, em estilo eclético, se volta para o vale do
Anhangabaú e reluz restaurada. O mesmo não se pode
dizer da lateral esquerda, que
mostra a cara esburacada para quem vem da praça do Patriarca, e da fachada dos fundos, igualmente deteriorada.
Isso expõe as partes internas à umidade e a inﬁltrações.
Além disso, alguns vergalhões
do concreto armado estão à
mostra. A SMC aﬁrma que estudos mostraram que a estrutura não está comprometida.
Uma chamada para licitação dos aspectos faltantes
da obra está aberta. A SMC
diz que, se os contratos forem assinados em novembro, seis meses bastarão para ﬁnalizar a obra.
O projeto de restauro prevê
que os fundos da ediﬁcação
acomodem todo um bloco de
segurança e acessibilidade.
A estrutura da escada e seu
corrimão estão lá; porém ela
não está vedada, e sim cercada por uma tela de náilon.
O acesso a ela se dá por
portas corta-fogo, mas o fato de não ter paredes a deixaria vulnerável a chamas e fumaça vindas de um eventual
incêndio no edifício.
A ﬁm de impedir isso, as
janelas da fachada dos fundos foram vedadas com placas de gesso (dry wall) de um
tipo que resiste ao fogo por
um determinado tempo —é
uma das medidas recomen-

eleitoral no Brasil, apesar de
não ser um profundo conhecedor. “Falo com amigos, com
o motorista de táxi, com o curador da minha exposição,
com as pessoas que conheço,
e pergunto as opiniões deles.”
“Há uma divisão gigante entre os grupos políticos no Brasil. Mas isso não é anormal —
há também nos Estados Unidos e em vários outros países.
As pessoas não suportam o
outro lado”, aﬁrma.
Segundoele,aartepodeajudar o público a lidar com essa
divisão. “A arte serve para as
pessoas respeitarem as diferenças e repensarem as suas
condições. E isso é muito político. Porque o artista está, in-

dependenteeconscientemente, trazendo essas questões
com as obras, e não esperando pelas eleições a cada quatro anos. A arte é uma eleição
a cada momento.”
O Fronteiras do Pensamento promove palestras com
pensadores contemporâneos
sobre questões da atualidade.
“Raiz”reunirátrabalhosinéditos de Weiwei, produzidos
no Brasil, além de obras emblemáticasdesuacarreira,como “Forever Bicycles”.
Fronteiras do Pensamento
teatro Santander, av. Pres. Juscelino
Kubitschek, 2.041. Qua., às 20h30. ingr.
para todas as conferências: r$ 500
(r$ 250 para assinantes Folha). 18 anos
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dadas por consultores de segurança.
A SMC diz que, embora não
tenha o documento do Corpo de Bombeiros a atestar segurança, está se adequando e
“executou as diretrizes determinadas pelo Corpo de Bombeiros” a ﬁm de obter, primeiro, um documento provisório e, mais adiante, o AVCB.
A pasta informa que tem,
além da escada externa com
portas corta-fogo, sistema de
detecção de fumaça, hidrantes e extintores, sinalização
de emergência e um bombeiro civil, durante o horário de
funcionamento do prédio.
Na opinião de Samuel Kruchin, autor do projeto de restauro, mesmo os fatores que
não são de segurança mereceriam mais atenção.
“Você não pode tratar alguns aspectos de restauração como irrelevantes”, diz,
ainda mais sendo o prédio a
casa dos órgãos municipais
de proteção do patrimônio.
“Ali é o modelo, a referência. Como os órgãos de patrimônio terão a força moral de exigir a outras ediﬁcações se no próprio edifício
não executam uma correta
restauração?”
Para a pasta, não há contradição no fato de os órgãos
que regulam os bens tombados da cidade trabalharem
num Sampaio Moreira com
obras em progresso.
Questionada a esse respeito, a SMC diz que “o fato do
DPH e do Conpresp estarem
instalados em uma ediﬁcação tão signiﬁcativa para a
cidade, que passou por um
processo de restauro sério,
é fonte de inspiração de trabalho” e motivará proprietários de bens tombados a cuidarem deles.

Edifício Sampaio Moreira, na rua Líbero Badaró, nova sede
da Secretaria Municipal de Cultura Zanone Fraissat/Folhapress

