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Gerald Thomas constrói diário
visual em volume de ilustrações

é hoje!
TEATRO
PAVILHÃO JAPONÊS
HORÁRIO 19h30
ONDE Museu da Língua

Portuguesa (praça da Luz, s/
nº; tel. 0/xx/11/3326-0775)
QUANTO grátis
CLASSIFICAÇÃO 14 anos

Em novo livro, diretor teatral reúne desenhos, cartazes de peças e obras que fez para o ‘NYT’

sIlas marTÍ

De são paulo

Numa parede de seu apartamento em Nova York, Gerald Thomas colou seu desenho de um tubarão que se
afoga num copo d’água.
“É uma metáfora para o artista”, diz Thomas, 58. “Ele é
um predador. Morrem de medo dele, mas é um bicho idiota, que come tudo que vê pela frente, de latas de óleo diesel a pequenos peixes, e se espanta com um soco na cara.”
Esse animal, também “sensível” e “machucado”, está
na capa de um novo livro de
ilustrações do diretor teatral
que sai agora pela Cobogó. E
ele se repete, em variações,
por quase todas as páginas,
às vezes enfaixado em gaze,
às vezes cuspindo sangue.
“Eu vomito muito sangue,

Divulgação

por causa das úlceras”, explica Thomas. De certa forma,
suas pinturas e desenhos,
muitos deles publicados como ilustrações de artigos no
“The New York Times” ao longo de cinco anos, são também
um diário visual do autor.
Em traços expressionistas,
que beiram o grotesco, Thomas ilustra lampejos de uma
vida pouco convencional.
Silenciadores de escapamento que ele via espalhados
pelas ruas de Manhattan viram mísseis na Broadway,
uma caixa de ovos se transforma em silos de usina nuclear e vacas esquartejadas
do velho mercado de carne
do sul da ilha foram parar no
cartaz de uma de suas peças.
“Muito antes do World Trade Center cair, parecia que a
gente era atacado por mísseis”, conta. “E quando o
Meatpacking District ainda
não estava na moda, as vacas
ficavam mesmo penduradas
numa corrente. Elas iam passando, e os caras iam matando. Era uma coisa horrorosa,
um cheiro horrível, mas é um
modo de ver o mundo.”

>Após leitura dramática,
com trilha focada nos Beatles, de texto de Otavio Frias
Filho, diretor de Redação
da Folha, o diretor Mauricio Lencasttre e os atores da
Cia. dos Insights participam
de debate

DEBATE
FOTOGRAFIA NA
ERA DO INSTAGRAM
HORÁRIO 19h30
ONDE Centro Cultural Banco do

Brasil (rua Álvares Penteado,
112; tel. 0/xx/11/3113-3651)
QUANTO grátis (retirada de
senhas 1h antes do evento)
CLASSIFICAÇÃO 12 anos

Veja ilustrações do livro
folha.com/no1191366

GERALD THOMAS ARRANHANDO A SUPERFÍCIE

AUTOR Gerald Thomas
EDITORA Cobogó
QUANTO R$ 80 (224 págs.)

Ilustração de Gerald Thomas que está em livro do diretor

>As fotógrafas Lenise Pinheiro e Claudia Jaguaribe debatem, com mediação de Xico
Sá (foto), colunista da Folha,
a fotografia contemporânea

cInema
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‘Tropicalismo Now’ tem sessão e debate

Lya Luft participa de sabatina amanhã
de são paulo - A Folha promove amanhã, às 19h, uma sabatina com a escritora Lya Luft,
que lança seu novo romance,
“O Tigre na Sombra” (ed. Record; R$ 29,90; 128 págs.)
O encontro é no Teatro Folha, no Shopping Higienópolis (av. Higienópolis, 618; tel.

Esse filtro para as coisas da
vida começou a ser moldado
no Rio, quando Thomas tinha
nove anos e frequentava as
aulas de Ivan Serpa no Museu de Arte Moderna. “Ele era
um sujeito generoso, me tirou do meio das mulheres
que ficavam pintando pêra e
levou para um muquifo em
Copacabana, com o Rubens
Gerchman e o Hélio Oiticica.”
Mas foi Ziraldo a “figura essencial” no processo. Thomas
conta que o cartunista viu nele talento para a coisa e convenceu seus pais a deixar que
ele ainda moleque saísse do
colégio e fosse a Nova York.
E lá, de encontros com um
Jean-Michel Basquiat antes
da fama e Saul Steinberg, ele
criou seu arsenal de peixes,
guarda-chuvas destroçados
e homens que vomitam tinta.
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obra de dramaturgo
como artista plástico
tem influências de
saul steinberg, Francis
Bacon e de Basquiat

ilustrada e5

0/xx/11/3823-2323).
Ela será entrevistada por
Heloísa Helvécia, editora de
“Equilíbrio”, Jairo Marques, repórter de “Cotidiano”, e Morris Kachani, repórter especial
da Folha. Inscrições por eventofolha@grupofolha.com.br
ou pelo tel. 0/xx/11/3224-3473.

de são paulo - A Folha e o Cine Livraria Cultura promovem
hoje, às 20h, sessão especial
do documentário “Futuro do
Pretérito: Tropicalismo Now”.
Por meio de entrevistas, registros de shows e pequenos
esquetes com atores, o filme
conta a história do movimen-

to artístico que emergiu no Brasil em 1967.
Após a exibição, haverá debate com os diretores, Ninho
Moraes e Francisco César Filho. As senhas devem ser retiradas uma hora antes da
sessão, no local (av. Paulista,
2.073; tel. 0/xx/11/3285-3696).
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