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Parque do Ibirapuera, cenas urbanas da ca-
pital paulista (onde o fotógrafo se radicou 
em 1945) e retratos de personalidades, a 
exemplo do paisagista Roberto Burle Marx.
Instituto Moreira Salles. Rua Marquês de 
São Vicente, 476, Gávea, ☎ 3284-7400. → 
Terça a domingo, 11h às 20h. Grátis. 
Estac. grátis. Visitas guiadas de terça a 
sexta, às 17h. Até 25 de maio.

✪✪✪✪ Luigi Ghirri
Pensar por Imagens — Ícones, Paisagens, Ar-
quitetura exibe 300 fotografias do italiano 
Ghirri (1943-1992), pioneiro no uso da cor na 
fotografia em seu país. Examinada em conjun-
to, a obra joga luz sobre questões ligadas à 
própria fotografia, especialmente o embate en-
tre o mundo real e sua representação ilusória.
Instituto Moreira Salles. Rua Marquês de 
São Vicente, 476, Gávea, ☎ 3284-7400. → 
Terça a domingo, 11h às 20h. Grátis. 
Estac. grátis. Visitas guiadas de terça a 
sexta, às 17h. Até 13 de abril.

✪✪✪✪ Pernambuco Experimental
Maior mostra desde a inauguração do Mu-
seu de Arte do Rio, a coletiva reúne mais 
de 400 obras (pinturas, desenhos, fotogra-
fias, vídeos, músicas, registros de perfor-
mances e documentos) de cerca de oitenta 
artistas, que traçam um rico panorama da 
arte experimental pernambucana entre os 

anos de 1900 e 1980. É de Cícero Dias 
(1907-2003) o trabalho mais impactante, o 
monumental painel Eu Vi o Mundo... Ele 
Começava no Recife. Com 12 metros de 
largura por 2 metros de altura, repleto de 
detalhes, a obra-prima de Dias foi produzi-
da ao longo de três anos, a partir de 1926.
Museu de Arte do Rio. Praça Mauá, s/nº, 
Zona Portuária, ☎ 3031-2741. → Terça, 
10h às 19h; quarta a domingo, 10h às 
17h. R$ 8,00. Grátis às terças. Meia-
entrada para estudantes de escolas 
particulares e universitários. De quarta a 
domingo, grátis para alunos e professores 
da rede pública, crianças de até 5 anos e 
pessoas com mais de 60 anos. Até dia 30.

✪✪✪ Resistir É Preciso
A exposição, organizada pelo Instituto Vladi-
mir Herzog, aborda o período da ditadura mi-
litar no Brasil. Trata-se de um conjunto de 
obras de arte, imagens e documentos históricos 
da época. Entre os destaques estão a coleção 
do jornalista e ex- preso político Alípio Freire, 
com trabalhos de artistas plásticos como Sér-
gio Freire, Flávio Império e Sérgio Ferro, além 
de registros (alguns cen surados então) dos fo-
tojornalistas Luis Humberto e Orlando Brito.
Centro Cultural Banco do Brasil.  
Rua Primeiro de Março, 66, Centro,  
☎ 3808-2020. → Quarta a segunda,  
9h às 21h. Grátis. Até 7 de abril.

Tino Sehgal
Atual vencedor do Leão de Ouro na Bie-
nal de Veneza e um dos finalistas do Tur-
ner Prize, em 2013, o artista inglês radi-
cado em Berlim expõe no Brasil pela pri-
meira vez. Sua obra, baseada no conceito 
de performance, não depende de suporte 
físico. Em These Associations, que leva à 
rotunda do CCBB, cerca de cinquenta 
pessoas caminham pelo espaço em uma 
coreografia ensaiada, param para relatar 
suas próprias histórias aos visitantes e, 
em seguida, voltam a andar.
Centro Cultural Banco do Brasil.  
Rua Primeiro de Março, 66, Centro,  
☎ 3808-2020. → Quarta a segunda,  
9h às 21h. Grátis. Até 21 de abril. 

Toz
Nome conhecido da arte urbana carioca, 
o grafiteiro Tomaz Viana, o Toz, ocupa 
300 metros quadrados com uma grande 
instalação, na qual dois de seus persona-
gens ganham destaque: o colorido Vende-
dor de Alegrias, com sua cabeça cheia de 
bolas, e o enigmático Insônia, identifica-
do pelo par de olhos brilhantes. 
Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica. Rua 
Luís de Camões, 68, Centro, ☎ 2232-4213 e 
2242-1012. Segunda a sexta, 12h às 20h; 
sábado, domingo e feriados, 11h às 17h. 
Grátis. Até 8 de maio.

Humanidade sob censura

Em certa ocasião, o fotógrafo russo Vladimir La-
grange teve o retrato de um minerador censurado 

na revista para a qual trabalhava. A justificativa do edi-
tor: o rosto imundo do personagem, clicado em seu 
ambiente de trabalho, não parecia a representação 
mais adequada do homem soviético. Nascido em 1939, 
Lagrange enfrentou no dia a dia profissional o clima 
policialesco instaurado pelo regime comunista. Mas a 
maioria de suas fotos, curiosamente, não revela ne-
nhum cunho político — ou pelo menos não no sentido 
estrito da palavra. Seu olhar embebido de poesia se 
voltou para o cotidiano do homem simples na antiga 
União Soviética, como revela a mostra Assim Vivíamos, 

em cartaz a partir de terça (18) na Caixa Cultural. Primeira 
exposição do fotógrafo na América Latina, organizada sob 
a curadoria de Luiz Gustavo Carvalho, a individual traz 65 
imagens em preto e branco de cenas prosaicas, a exemplo 
de uma aula de balé infantil e de uma reunião de jovens 
em festa na Praça Vermelha, em Moscou. Aos mais inte-
ressados, vale o aviso: no dia da abertura, às 15 horas, a 
Caixa recebe o próprio Lagrange, 74 anos, para um bate- 
papo com a plateia. Não haverá distribuição de senhas, 
mas convém chegar cedo para garantir lugar.
Caixa Cultural — Galeria 4. Avenida Almirante Barroso, 25, Centro, 
☎ 3980-3815, ↕ Carioca. → Terça a domingo, 10h às 21h. Grátis. 
Até 25 de maio. A partir de terça (18).

Em Assim Vivíamos, na Caixa Cultural a partir de terça (18), o fotógrafo russo 
Vladimir Lagrange mostra como enfrentou com olhar poético a repressão soviética

› ESTREIAS

Carlos Cruz-Diez
Em Didática e Dialética da Cor, o venezue-
lano, um dos pioneiros da arte cinética, exibe 
cinco desenhos de acrílica sobre papel, além 
de painéis com imagens tiradas de suas obras.
Casa Daros. Rua General Severiano, 159, 
Botafogo, ☎ 2275-0246. → Quarta a 
sábado, 11h às 19h; domingo, 11h às 18h. 
R$ 12,00. Grátis para crianças de até 12 
anos e às quartas. Meia-entrada para 
idosos e estudantes com mais de 12 anos. 
A bilheteria fecha meia hora antes do 
término do horário de visitação. Até 27 de 
julho. A partir de sexta (21).

O Golpe — 50 Anos Depois
Espalhadas por 2 000 metros quadrados, 
fotos históricas e instalações interativas 
contam a história do golpe militar que le-
vou à ditadura no Brasil.
Armazém 6. Avenida Rodrigues Alves, s/nº, 
Zona Portuária. Informações, ☎ 2516-4893 
e 2516-4857. Quarta a domingo,  
14h às 21h. Grátis. Até 13 de abril.  
A partir de sábado (22). 

Marcius Galan
Como Dobrar uma Bandeira Como Desdo-
brar é o nome da individual do artista e tam-
bém de uma das obras apresentadas. Trata-se 
de uma instalação de parede inspirada pelo 
paradoxo geométrico segundo o qual pode-
mos dividir uma área em duas partes iguais 
infinitamente. Outras treze obras compõem a 
mostra. R$ 40 000,00 a R$ 100 000,00. 
Galeria Silvia Cintra + Box 4. Rua das 
Acácias, 104, Gávea, ☎ 2521-0426. 
Segunda a sexta, 10h às 19h; sábado, 12h 
às 18h. Grátis. Até 26 de abril.  
A partir de quinta (20).

Ron Mueck
Leia em Veja Rio Recomenda (pág. 6).

Sandra Antunes Ramos
Cinquenta desenhos produzidos com lápis 
e caneta metalizada sobre papel integram a 
individual. Curiosidade: Sandra é casada 
com o também artista plástico Nuno Ra-
mos e é irmã do cantor e compositor Ar-
naldo Antunes. R$ 2 000,00 a R$ 5 000,00.
Mul.ti.plo Espaço Arte. Rua Dias Ferreira, 
417, sala 206, Leblon, ☎ 2259-1952. 

Segunda a sexta, 10h às 18h30; sábado, 
10h às 14h. Grátis. Até 19 de abril.  
A partir de quarta (19).

› EM CARTAZ

✪✪✪ Acervo MAM — Obras 
Restauradas
Trata-se de uma coletiva de catorze tra-
balhos (a maioria óleos sobre tela) da 
coleção do museu restaurados recente-
mente. No acervo, que reúne nomes na-
cionais e internacionais, um dos desta-
ques é a pintura Forma em Evolução 
(1952), de Ivan Serpa.
Museu de Arte Moderna. Avenida Infante 
Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo, 
Centro, ☎ 3883-5600. → Terça a sexta, 
12h às 18h; sábado, domingo e feriados, 
12h às 19h. R$ 12,00. A bilheteria fecha 
meia hora antes. Pessoas com mais de  
60 anos pagam R$ 6,00. Grátis para 
amigos do MAM, menores de 12 anos e, 
na quarta, a partir das 15h, para todos. 
Aos domingos vigora o ingresso-família: 
pagam-se R$ 12,00 por grupo de até cinco 
pessoas. Estac. (R$ 5,00 para visitantes  
do museu). Até 13 de abril.

✪✪✪ Amor, Amor, Amor
Primeira mostra de 2014 no CCBB, a coleti-
va reúne 45 imagens, uma série fotográfica 
e dois vídeos do acervo da Maison 
Européenne de la Photographie 
(MEP), de Paris, que representam 
as mais distintas formas de amor 
pelo olhar de 23 fotógrafos. Há 
nomes como Henri Cartier-Bres-
son, Robert Doisneau e Pierre 
Verger. Curadoria de Jean- Luc 
Monterosso e Milton Guran.
Centro Cultural Banco do 
Brasil. Rua Primeiro de Março, 
66, Centro, ☎ 3808-2020. → 
Quarta a segunda, 9h às 21h. 
Grátis. Até dia 31.

BRICS
Como seu nome sugere, a coletiva 
de vídeo e fotografia reúne alguns 
dos mais importantes artistas do 
bloco de países emergentes co-
nhecido como Brics: Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África do Sul. 
Entre os brasileiros estão Silvino 

Santos, Cao Guimarães, Paulo Nazareth, 
Romy Pocztaruk e Juliana Stein. 
Oi Futuro Flamengo. Rua Dois de 
Dezembro, 63, Flamengo, ☎ 3131-3060,  
↕ Largo do Machado. → Terça a domingo, 
11h às 20h. Grátis. Até 6 de abril.

✪✪✪ Cavalcante 
Primeira retrospectiva do caricaturista cario-
ca, a mostra reúne 114 trabalhos produzidos 
ao longo de mais de 25 anos de uma sólida 
carreira. Entre as personalidades retratadas 
em seu inconfundível traço estão Vinicius 
de Moraes, Nelson Cavaquinho, Cartola, 
Romário, Dilma Rous seff, Hugo Chávez e 
Manuel Bandeira. Além das caricaturas, há 
ilustrações em nanquim, esboços inéditos, 
objetos-esculturas (que, segundo ele, servem 
de inspiração para desenhar) e sete telas.
Museu Nacional de Belas Artes. Avenida 
Rio Branco, 199, Centro, ☎ 3299-0600,  
↕ Cinelândia. → Terça a sexta, 10h às 
18h; sábado, domingo e feriados,  
12h às 17h. Grátis. Até dia 30.

✪✪✪ Chico Albuquerque
Pioneiro da fotografia publicitária no Bra-
sil, o cearense se dedicou a outros temas, 
como revela a mostra O Estúdio Fotográfi-
co. Em cerca de 120 imagens, há registros 
ligados à arquitetura, como o dos bastidores 
da construção do Pavilhão da Bienal, no 

Aula de balé:
no foco de  
Lagrange
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Veja Rio Recomenda

Teatro
Rafael Teixeira

› Oleanna
AvAliAção ✪✪✪ 

Levado ao palco pela primeira 
vez em 1992, o drama foi 
descrito pelo próprio autor, o 
americano David Mamet, como 
“uma tragédia sobre poder”.  
A definição é precisa: no jogo 
de forças — às vezes quase 
invisível, mas sempre presente 
— estão calcados os três atos 
meticulosamente engendrados 
da peça, aqui dirigida por 
Gustavo Paso. Tudo começa 
com um encontro entre a 
universitária Carol (Luciana 
Fávero) e seu professor 
(Marcos Breda) no escritório 
dele. A aluna reclama que não 
entende a matéria, apesar de 
toda a sua dedicação aos livros. 
Os dois travam um diálogo  
à primeira vista 
banal (exceto 
por algumas 
opiniões 
heterodoxas 
dele sobre  
o ensino 

superior), quando surge uma 
ideia para resolver o problema 
da moça. A situação, enfim, 
encaminha-se para um desfecho 
tranquilo, e assim parece até o 
segundo ato. Quando Carol 
reencontra o mestre, as 
circunstâncias envolvendo os 
dois são outras. Não é possível 
contar mais sem entregar os 
surpreendentes meandros da 
trama. A direção de Paso opta 
pela valorização do que o texto 
oferece de melhor: o embate 
entre os atores, realçado pelo 
despojamento extremo do 
cenário disposto entre duas 
plateias, cercando o duelo que 
acontece no palco. No elenco, 
Breda se mantém mais linear, 
enquanto Luciana alcança com 
êxito todos os matizes de sua 
personagem (75min). 14 anos. 
Estreou em 14/3/2014.
Teatro Gláucio Gill (102 
lugares). Praça Cardeal 
Arcoverde, s/nº, Copacabana, 
☎ 2332-7904, ↕ Cardeal 
Arcoverde. Sexta a segunda, 
20h. R$ 30,00. Bilheteria: a 
partir das 16h (sex. a seg.). 
Até dia 27.

Experiências: o diretor 
criou duas versões para a 

peça, alternadas durante  
a temporada. Em uma, 
Marcos Breda vive o 

professor. Na outra,  
o mestre vira uma 
mulher, interpretada 
por Miwa Yanagizawa

Exposições
Rafael Teixeira

› Vladimir Lagrange
AvAliAção ✪✪✪ 

Um dos maiores fotógrafos vivos revelados na antiga União Soviética, este 
senhor de 74 anos, em atividade há mais de meio século, construiu uma 
obra carregada de sensibilidade e destituída de conotações ideológicas — 
um feito, levando-se em conta a opressão do regime comunista com a qual 
conviveu em boa parte de sua carreira. Assim Vivíamos, sua primeira 
individual na América Latina, em cartaz na Caixa Cultural, deixa patente 
uma atração pelo sujeito comum, distante do cidadão perfeito almejado 
pela propaganda oficial. Ao longo de 65 fotografias em preto e branco, 
selecionadas pelo curador Luiz Gustavo Carvalho, aparecem casais 
dançando, um músico tocando tuba, uma criança encasacada na neve, 
meninas sob a supervisão de uma professora de balé, agricultores na 
colheita, operários trabalhando, um garoto fazendo careta. Produzidas 
entre as décadas de 60 e 90, as imagens são um primor de composição e 
luz, aparentadas à escola de fotografia humanista francesa, que revelou 
nomes como Henri Cartier-Bresson (1908-2004), Robert Doisneau (1912-
1994) e Sabine Weiss. Em alguns trabalhos, uma pontinha de subversão 
política transparece de forma poética. É o caso de um registro de 1962, 
Pombas da Paz, em que jovens felizes caminham pela Praça Vermelha, 
sob uma enorme revoada de pássaros. Lagrange privilegiou os indivíduos, 
em vez da multidão. No passeio por retratos de um povo também há 
espaço para o humor: em uma foto de 1982, um idoso de barba longa 
pilota um carrinho de brinquedo em um parque de diversões.
Caixa Cultural — Galeria 4. Avenida Almirante Barroso, 25, 
Centro, ☎ 3980-3815, ↕ Carioca. → Terça a domingo, 10h às 21h. 
Grátis. Até 25 de maio.

Cinema
Miguel Barbieri Jr.

› Confia em Mim
AvAliAção ✪✪✪ 

O cinema americano tem muitos 
filmes com história semelhante à deste 
suspense. Na trama, Mari (Fernanda 
Machado) quer provar para o chefe  
e para si mesma que pode ser uma 
ótima cozinheira. Insegura, ela atua 
como coadjuvante em um restaurante 
e dedica-se, exclusivamente, ao 
trabalho. Tudo muda quando conhece 
o galanteador Caio (Mateus Solano) 
numa degustação de vinhos. Esse 
rapaz de boa estampa é gentil e 
romântico, além de parecer ser  
um empresário endinheirado.  

Mari se entrega ao novo namorado, 
convidando-o, inclusive, a morar em 
sua casa. Caio conhece as qualidades 
culinárias da amada e insiste para que 
a moça tenha o próprio negócio. Ela 
topa. Segue-se uma reviravolta de 
deixar a protagonista intrigada e... 
melhor parar por aqui. Em sua  
estreia no longa-metragem, Michel 
Tikhomiroff, filho de João Daniel 
Tikhomiroff, o realizador de Besouro, 
não alça voo alto nem renova o gênero, 
mas faz a lição de casa direito.  
O diretor está apoiado em elenco 
convincente, produção caprichada e, 
entre situações previsíveis, segura o 
clima de mistério. Direção: Michel 
Tikhomiroff (Brasil, 2013, 85min).  
12 anos. Estreou em 10/4/2014.

Confira o circuito na pág. 84

Marcos Breda 
e Luciana  
Fávero: um  
estudo sobre  
as relações 
de poder

Criança na neve: cenas prosaicas sobressaem na 
obra do fotógrafo, atração na Caixa Cultural
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Fernanda Machado  
e Mateus Solano:  
os nomes principais de  
um elenco convincente














