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Berna Reale
A artista que representou o
Brasil na Bienal de Veneza há
dois anos abre umamostra
individual no dia 15, dentro do
festival Música.Performance no
Centro Cultural Banco do Brasil.

vernissage

Ex-parceirocriativodePau-
loBrusckyentreasdécadasde
1970 e 1990, Daniel Santiago
vematacandooex-amigopor
esconderseuenvolvimentona
elaboração da performance
querealizouemmaionaaber-
turadaBienaldeVeneza,uma
obra concebida pela extinta
dupla Bruscky&Santiago.
NosGiardinidamostra ita-

liana, Bruscky empilhou cai-
xas do tipo usadas para em-
balarobrasdearte,executan-
do só agoraumaaçãopensa-
dapelosdois em1973.Umte-
lex daquele ano traz, de fato,
o nome dos dois artistas co-
mo autores da performance.

Santiago, que acusa o ex-
parceirode sóquerer ganhar
dinheiro comavendadessas
caixas, postou uma imagem
do documento nas redes so-
ciais.Omesmotelex também
está reproduzido no catálo-
go da Bienal de Veneza, que
nãofaz,noentanto,qualquer
menção a Santiago ao des-
crever o trabalho como um
“marcopioneirodaarte con-
ceitual da América do Sul”.
Brusckydizquefezquestão

queotelexfossemostradoere-
conheceaautoriacompartilha-
da. “Ele pode dizer o que qui-
ser,nãomeincomoda.Nãote-
nhoculpadaminhaprojeção.”

Imagem poliglota Boris
Kossoy, artista eumdosmaio-
res estudiososdaobradeHer-
cules Florence, um dos pio-
neiros da fotografia nascido
em Nice e radicado no Brasil
no século 19, acaba de lançar
a primeira edição de seu livro
sobre o autor em francês. Ou-
tras duas, emalemãoe inglês,
devemsair atéo fimdesteano.

Imagem poliglota 2� Flo-
rence é alvo ainda de uma re-
trospectiva agora emMônaco.

Nudes�No Instagram, artis-
tas e curadores vêm postando
nomes de filmes para descre-
ver seusórgãossexuaisemres-
postaaumaprovocaçãodocrí-
ticoJerrySaltz,darevista“New
York”.RodrigoMoura,doMasp,
escolheu “Terra emTranse”.

artista questiona autoria
deperformanceemveneza
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CURTO-CIRCUITO
A quinta edição da revista
“‘Cause” tem lançamento
hoje, às 19h, no Museu de
Arte Moderna de São Paulo.

A 13ª edição da mostra
de performances Verbo te-
rá início hoje, na galeria
Vermelho, às 20h.

O grupo Traditional Jazz
Band se apresenta hoje no
The Blue Pub, às 21h.

A Le Lis Blanc mostra a cole-
ção verão 2018 hoje, às 19h.
Na rua Oscar Freire, 1.119.

PlástiCo silas martÍ
silas.marti@grupofolha.com.br

NA BOCA
DO GOL
O presidente da Câ-

mara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ),
e parlamentares de seu
grupo mais próximo
avaliam que o futuro de
Michel Temer estará tra-
çado a partir do tama-
nho da vitória que o pre-
sidente pode ter na pri-
meira votação, no parla-
mento, para barrar de-
núncia feita pelo procu-
rador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot, con-
tra ele no STF (Supremo
Tribunal Federal).

CHUTE 2
Se ela for apertada, Temer

correria grande risco de der-
rota nas próximas votações
—Janot ainda apresentará
pelo menos outras duas de-
núncias contra o presidente
aoSTF, forçandoopeemede-
bista a mobilizar novamen-
te sua tropa na Câmara dos
Deputados.

Em bOa COmpanHIa
EoministroHenriqueMei-

relles, daFazenda, estavana
casa de Maia no momento
emqueo relatório contra Te-
mer era lido na CCJ (Comis-
são de Constituição e Justi-
ça), nesta segunda (10). A
justificativa é que ele con-
versava sobre a crise no Rio,
Estado do deputado.

na médIa
A expectativa na Justiça

Federal doParaná é queSer-
gioMorodêa sentença sobre
Lula e o tríplex até o fim da
semana. Nesta terça (11) se
completam22diasdesdeque
o petista apresentou as ale-
gações finais de sua defesa.

na médIa 2
Moro demora, em média,

de 25 a 35 dias para proferir
umasentençadepoisdacon-
clusão do processo. Emdois
processos ele condenou em
apenas umdia: no deNelma
Kodama, ex-amante do do-
leiro Alberto Youssef, e no
que tinha como réus, entre
outros, opecuarista JoséCar-
los Bumlai e do ex-tesourei-
ro do PT João Vaccari Neto.

lOnga EspERa
Houveumcaso, no entan-

to, em que Sergio Moro de-
morou 465 dias para divul-
gar a sentença—no proces-
so em que condenou o pe-
tista André Vargas a quatro
anos e seis meses de prisão.

» esPUMa eLÉTriCa Uma instalação com bolhas de sabão,
obra do alemão Thom Kubli, vai abrir no dia 17 a 18ª edição
do File, festival de arte eletrônica no Centro Cultural Fiesp

O governador Geral-
do Alckmin entregou o
Colar IbrahimdeAlmei-
daNobreapersonalida-
des como o jurista Ives
GandraMartins e seu ir-
mão, o maestro João
CarlosMartins.Também
receberamacondecora-
ção, na sexta (7), no Pa-
lácio dos Bandeirantes,
a apresentadora Luisa
Mell e o médico Paulo
Hoff, que estava com a
filha Julianna. Berenice
Giannella, que está dei-
xando a presidência da
Fundação Casa, foi ou-
tra homenageada.

PALÁCIO
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Ney Matogrosso apresentou o show “Atento aos Si-
nais” no sábado (8), no Espaço das Américas. O cantor
recebeu no camarim o empresário Marco Tobal, dono
doespaço, comamulher,Sandra.OmúsicoGersonCon-
rad também compareceu ao evento.

SANGUE LATINO
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COIsas da VIda
O MIS abrirá em 6 de se-

tembroaexposiçãosobreRe-
natoRussoqueorganizades-
de 2015. Concebida pelomu-
seu, a mostra vai reunir ob-
jetos edocumentosqueesta-
vam no apartamento no Rio
ondeovocalistadabandaLe-
gião Urbanamorou.

COIsas da VIda 2
O prazo para visitação irá

até 28 de janeiro do ano que
vem. E a venda de ingressos
será aberta nesta quinta, 13
de julho —por coincidência,
o Dia Mundial do Rock.

nOTa dE CORTE
O Ministério do Turismo

vai usar a média do Enem
(Exame Nacional do Ensino
Médio) para selecionar 120
alunos de cursos de gradua-
çãode instituiçõespúblicase
privadasparaumtreinamen-
to no Reino Unido.

★

Eles terão aulas duran-
te três meses para aprender
inglês e técnicas de turismo
e hospitalidade. O edital do
concurso será lançado nes-
ta terça (11).

COmpROmETIda
Ex-morador de rua, o na-

morado de Soninha Franci-
ne (PPS)acompanhouavere-
adora na Record para a gra-
vação do “Programa do Por-
chat”.Naatração, que vai ao
arnesta terça (11), eladizque
PauloSergioMartins “estava
sujo” quando eles se beija-
ram pela primeira vez. “Mas
de boa, sou desencanada.”

COmpROmETIda 2
Soninha fala ainda sobre

sua saída da Secretaria Mu-
nicipaldeAssistênciaSocial.
Oprefeito JoãoDoria (PSDB),
contaela,“queriaumnúmero
menordepessoasnasruasem
três meses. Eu tinha planos
para três, seis, nove, 12, 48
meses”. A ex-secretária afir-
maser“muitoboadegestão”:
“O problema é que não apre-
sentei resultados rápidos”.

PRÊMIO NO
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