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Arte dentro e fora
da praça. Para todos.

Rita Alves

Fotos: Luiz Prado/LUZ

Praça das Artes: convite para a população se apropriar do espaço, localizado na região central.

APraça  das  A r tes ,
mais novo espaço
cultural localizado

na região central, apre-
senta uma programação
cada vez mais generosa
para o público da Cidade.
Nada mais natural, já que
o complexo, dividido em
três módulos, tende a am-
pliar suas opções culturais
à medida em que todos
seus espaços forem inau-
gurados.

Mas o público já tem mo-
tivos para comemorar. No
último dia 16, a Praça das
Artes reabriu a Sala do Con-
servatório (antigo edifício
histórico do Conservatório
Dramático e Musical de São
Paulo) com a apresentação
do Quarteto de Cordas da
Cidade de São Paulo. O es-
paço também participou
pela primeira vez da edição
mais recente da Virada Cul-

tural, abrigando espetácu-
los de dança.

Para celebrar o fim de se-
mana, mais uma preciosi-
dade. A partir deste sábado
(25), começa o Projeto Neu-
r ó p ol i  s , idealizado pelo
compositor Lívio Tragten-
berg. A atração combina
instalação multimídia com
música e apresenta, entre
os convidados, a Orquestra
de Músicos de Rua, a partir
das 11h. Que tal tomar a
praça?

Música, dança,
teatro. E um
futuro promissor.

Projeto é um um convite para a população se apropriar do espaço

Oprojeto da Praça das Artes, idealizado pelos
arquitetos Marcos Cartum, Marcelo Ferraz e
Francisco Fanucci, tem como uma das carac-

terísticas a de acolher o público que passa pelo local.
"O projeto é um convite para a população se apropriar
do espaço, usá-lo como passeio público. Não é como
um prédio que afasta as pessoas, que tem uma di-
mensão de uso privado", afirma José Luiz Herencia,
diretor geral da Fundação Teatro Municipal. "A Praça
das Artes é da população."

Além do benefício de poder usufruir da área exter-
na como local de passagem, Herencia destaca tam-
bém as atrações musicais programadas para o espa-
ço, como a apresentação da Orquestra dos Músicos
de Rua. "Denota-se inclusive uma mudança da Pre-
feitura de São Paulo em relação aos artistas que se
apresentam nas ruas da Cidade, que viviam sendo vi-
lipendiados, maltratados e impedidos de exercer o
seu trabalho e a sua profissão", diz o diretor. "Nós en-
tendemos que é fundamental que os artistas tenham
condições dignas de se apresentar. Isso está sendo
tratado no âmbito legal, mas a programação da área
externa da Praça das Artes vem recebendo muitos ar-
tistas. É um sinal de que os tempos mudaram."

O primeiro módulo, finalizado em dezembro de
2012, abriga o espaço da administração da Fundação
do Teatro Municipal, o Conservatório Dramático e
Musical, as Escolas de Dança e de Música e o prédio do
Centro de Pesquisa e Documentação, que reúne o
Museu do Teatro Municipal, o arquivo do Teatro Mu-
nicipal e a Discoteca Pública Oneyda Alvarenga.

A Orquestra Sinfônica Municipal e do Balé da Cida-
de de São Paulo, dois pólos artísticos administrados
pelo Teatro Municipal, vão ocupar futuramente o se-
gundo módulo da Praça das Artes. "Hoje os dois gru-
pos precisam compartilhar o espaço do teatro, o que
cria para nós da direção uma série de problemas do
ponto de vista da programação do teatro. Cria uma li-
mitação de uso do palco muito grande em função dos
ensaios dos próprios artistas, que são residentes do
teatro, e de outros que vêm nos visitar, como compa-
nhias brasileiras e estrangeiras", explica Herencia.
"Com a finalização do módulo 2 da Praça das Artes,
nós vamos ter um pouco do Teatro Municipal livre pa-
ra apresentações todos os dias do ano, o que hoje é

uma grande dificuldade." O diretor informa que o pré-
dio deve ficar pronto até março ou abril de 2014.

Para o terceiro módulo está prevista a construção
de um auditório para 800 pessoas, que será uma es-
pécie de palco complementar do Teatro Municipal
com uma programação mais diversificada. "Esse de-
ve ser objeto de uma licitação ao longo de 2014 e que
ficará pronto até 2015."

Herencia explica que a Praça das Artes tem uma
função complementar a do Teatro Municipal. A me-
ta, pelo menos a médio prazo, é tornar o Teatro Mu-
nicipal o principal palco de música lírica da América
Latina. "A Praça das Artes tem uma função comple-
mentar a isso. Ela pode ser um ponto de contato,
por exemplo, do Teatro Municipal com a produção
contemporânea. E não necessária ou irrestrita-
mente ao universo da música de concerto, da mú-
sica erudita."

Na opinião de Herencia, a função da Praça das Ar-
tes é muito ampla. Além de ser um espaço compar-
tilhado por muitas pessoas, o espaço ajudar a induzir
o desenvolvimento urbano na região central da Cida-
de, inclusive pelo fato de o espaço ter sido construído
com projetos da arquitetura contemporânea. "São
raríssimos os prédios de arquitetura contemporânea
no centro da cidade, com exceção do edifício Copan
de Oscar Niemeyer. E isso faz falta. Trata-se de um
prédio que ajuda a modificar e contribuir para apri-
morar o fluxo das pessoas, dando a elas a oportuni-
dade de andar num lugar bonito, terem acesso as coi-
sas belas, a uma programação de qualidade", conta.
"É algo cuja experiência vai se tornar importante na
vida da população. A Praça das Artes é um espaço cul-
tural similar a outros que já existem em São Paulo. Ela
já vem sendo apropriada pela população e vai se tor-
nar um referencial fundamental no Centro."

ENSINANDO
GREGO

José Guilherme R. Ferreira

Markus e os filhos: como se pronuncia Mavrotragano?

Afalta de in-
formação
precisa e

aprofundada so-
bre vinhos gregos
fez com que Mar-
kus Stolz iniciasse
uma cruzada para
promovê-los na
sua Alemanha de
origem e também
na Inglaterra, on-
de t raba lhou  e
aprendeu a gostar de vinhos. Um empreen-
dimento que acabou alcançando, via inter-
net, todo o mundo.

Ex-executivo de bancos em Frankfurt e
Londres, casado com a maratonista grega
Alexandra, com quem tem quatro lindos fi-
lhos, Stolz trabalha desde 2009 inteiramen-
te dedicado aos vinhos de qualidade produ-
zidos na Grécia. E faz festa com um bom Xi-
nomavro de Naoussa em sua taça.

Seu endereço atual é Atenas, numa casa
com adega encorpada com 1.600 garrafas,
adquiridas em leilões londrinos e em via-
gens pela França e Itália. Como conhece vi-
nhos das melhores regiões vinícolas do pla-
neta, incluindo a Rheingau do Riesling, e
tem formação avançada na Wine & Spirit
Education Trust, Stolz tem condições de
bem compará-los aos vinhos de sua terra de
adoção. É hoje um pesquisador respeitado
da vinicultura da Grécia e, mais do que isso,

importante elo
entre importa-
dores, produto-
res gregos, críti-
cos e jornalistas
internacionais.

S e u  i n t e l i-
gente site Ell oi-
nos( w w w . e l l o i-

nos.com) nasceu primeiro, diante de um
vazio de informações inéditas e atualiza-
das. Afinal, pouca gente está familiarizada
com os vinhos gregos, a não ser talvez
aqueles sem rótulos celebrados na literatu-
ra ou na mitologia: os vinhos homéricos "es-
critos" na IlíadaeOdisseia. Ou os transporta-
dos em vasos decorados com a façanhas do
deus Dionísio. Os turistas conhecem os vi-
nhos de jarra das tavernas e a retsina, sem-
pre apresentados sob os signos da rustici-
dade e de um exotismo ancestral.

No Brasil, graças ao trabalho de prospec-
ção de algumas importadoras, o vinho gre-
go não é mais tão grego assim, em que pese
o número ainda restrito de vinícolas no car-
dápio. A Mistral, por exemplo, trabalha com
as casas Antonópoulos, Gaía e Gerovassi-
líou, enquanto a Vinci traz rótulos da Cam-
bas e Boutari. A Via Vini oferece no seu site
um rótulo da Tinos.

Para o arcabouço do site Elloinos, Stolz foi
a campo, visitando plantações e pequenas
vinícolas do continente grego e de suas inú-
meras ilhas. Na Kokkalis, em Skafidia, Mar
Iônico, chegou a trabalhar na colheita e ra-
lou as mãos no plantio de 1.500 mudas. O
mergulho incluiu ainda muita conversa,
mezedes e taças cheias divididas com pro-

dutores. No início, ele conta, o chamavam
de "o alemão louco", que queria, vejam só,
vender os vinhos gregos para fora do país.
Depois, adquiriu a confiança necessária
para a série de entrevistas publicadas no
site e para a organização de degustações,
na Grécia e no exterior, de vinhos escolhi-
dos a dedo. No início do ano apresentou vi-
nhos nos EUA e Panamá.

O Elloinos é um site de referência que
transborda em cultura clássica. Mas as
discussões podem girar também em tor-
no de questões mais prosaicas, como a
escolha do melhor vinho para acompa-
nhar a koulourakia, festivo bolinho aman-
teigado da Páscoa. Oferece ainda uma
"biblioteca" com informações detalha-
das sobre as uvas gregas, de nomes tão
complicados quanto de seus produtores.
Da mais incensada Assyrtiko, dos vinhos
brancos de Santorini, à Koniaros, planta-
da em Serres, na Macedônia, na fronteira
com a Bulgária. A Koniaros só é explora-
da por Nerantzi Mitropoulos, que redes-
cobriu os vinhedos, fez os devidos testes
de DNA e lançou-se à especial produção
de vinhos da cepa.

As uvas brancas gregas (Assyrtiko,Ma-
lagousia, Moschofilero, Robola, Roditis,
Savatiano) são as autóctones mais planta-
das e conhecidas. Já as tintas (Agiorgitiko,
Ximonavro, Avgoustiatis, Negra Kalavry-
ta, Koniaros, Liatiko, Limniona, Mavrotra-
gano, Mouchtaros, Vertzami e Vlahiko)
precisam ser mais difundidas. Uma das
uvas "fichadas" por Stolz é a rara Avgous-
tiatis, que nasce à oeste do Peloponeso
(principalmente Pyrgos), na Ilha de Zakyn-
thos e em pequenos vinhedos nas ilhas de
Corfu, Tinos e Samos. Já a Preknadi é uma
cepa de histórias, que cresce na Grécia
Central e norte do país. Há seis décadas
passou a ser cultivada extensivamente em
Naoussa, até que em 1960 foi dizimada pe-
la P h y l l ox e r a . Os viticultores tratam agora
de resgatá-la com sucesso.

Num divertido filmete de 90 segundos
postado no Elloinos, os filhos de Markus
Stolz prestam uma emocionante home-
nagem à viticultura grega, ensinando,
em grego castiço, as difíceis pronúncias
de 10 uvas autóctones. Eu não perderia
essa aula de simpatia.

José Guilherme R. Ferreira
é membro da Academia Brasileira

de Gastronomia (ABG) e autor de Vinhos no
Mar Azul – Viagens Enogastronômicas

(Editora Terceiro Nome)
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