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RÉGIS MARTINS
COLABORAÇÃOPARA A FOLHA,
EM RIBEIRÃO PRETO

Cidadepaulistadetradição
sertaneja e sede de um dos
maioresfestivaisderockdopa-
ís, o JoãoRock,RibeirãoPreto
(320kmdeSãoPaulo)também
quer entrar na rota do jazz.
Uma gravadora criada pe-

lomúsicoeprodutor ribeirão-
pretanoThiagoMonteiro, 39,
pretende reunir alguns dos
principais nomes da música
instrumental brasileira em
discos, vídeos e shows.
O selo Blaxtream (trocadi-

lhocomonomedacidadeem
inglês) estreou com o lança-
mento de quatro discos iné-
ditos de jazzistas brasileiros.
Fazem parte deste primei-

ropacoteosgruposPauloAl-
meidaQuarteto,ViníciusGo-
mes Quinteto, Fabio Gouvea

Quinteto eLudere—liderado
pelopianistaPhilippeBaden
Powell, filho do célebre vio-
lonista carioca.
Philippe, que vive em Pa-

ris, lançou pela gravadora o
segundo disco do quarteto,
que conta ainda com outros
três músicos brasileiros.
“O selo dá a oportunidade

de difundir a música instru-
mental brasileira e movi-
mentar o mercado. Quanto
maioraoportunidadedegra-
var e colocar discosnas lojas
e nas plataformas digitais,
melhorparaosmúsicosepa-
ra o público”, diz ele.
“Além de instrumentistas

brilhantes e de várias verten-
tes, são músicos que acredi-
taramnacausae tinhamesse
alinhamento de valores com
o projeto”, afirmaMonteiro.
Osquatroálbunsforamgra-

vados e produzidos porMon-

teiro em Ribeirão e lançados
emformatodigital.Podemser
acessados gratuitamente pa-
ra download no site do Blax-
tream (blaxtream.com).
“As plataformas digitais

são uma forma de estar co-
nectado com o futuro e tam-
bém de garantir maior aces-
sibilidadeaesses trabalhos”,
afirma o produtor.
Oprojetodagravadora, so-

nho antigo de Monteiro, co-
meçou a ser montado em
2015, quando ele conseguiu
apoiodeumacervejaria local.
“OBlaxtreamhojeéminha

prioridade. Acredito que te-
mos uma proposta única no
Brasil”, diz ele, que estevena
Europanoanopassado,onde
contatou músicos de várias
partes do mundo e registrou
as performances em vídeo.
Omaterialserálançadoon-

linemensalmente, assim co-

movideoaulasepartituras.O
próximo passo é um festival
internacional em 2018.
“Queremos fazer um inter-

câmbio demusicalidade e ao
mesmo tempo, utilizar o jazz
comoelementodeunião”,diz.
ParaPhillipe,oprojetonão

deve ser encaradocomouma
“loucura quixotesca”.
“Nunca a música foi tão

desvalorizada em termos fi-
nanceiros,mas tambémnun-
caseproduziu tanto. Isso tem
que ser aproveitado. O Thia-
go [Monteiro] temuma visão
do futuro e faz isso com co-
nhecimento.”
Para Bruno Barbosa, bai-

xista do Ludere que vive em
Ribeirão, o selodá condições
ideais para que os artistas
possamgravarseustrabalhos.
“Um grupo conseguir lançar
o seu segundodisco já éuma
vitória no Brasil.”

Seloquerpopularizar jazz emRibeirãoPreto
Blaxrteam estreia comquatro discos inéditos em cidade de tradição sertaneja e roqueira

Osmúsicos ThiagoMonteiro (à esq,), Bruno Barbosa e ThalitaMagalhães em estúdio emRibeirão Preto, interior paulista
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DE SÃOPAULO -Três quadrinhos
rarosdaMulher-Maravilhavão
a leilão no eBay em dia 13 de
agosto. Entre eles o primeiro
exemplar em que a persona-
gemaparece, “All Star Comics
#8” (1941). Em seguida, teve
suaestreiana capado“Sensa-
tion Comics #1” em janeiro de
1942, também à venda.

As duas edições não che-
garam a ser lançadas oficial-
mente, e a existência de am-
bas não era confirmada até
agora —o que explica sua ra-
ridade. As revistas serão lei-
loadas por Darren Adams.
Em2014, elevendeuaHQ“Su-
permanActionComics#1”por
US$ 3,2 milhões.

HEROÍNA

Quadrinhos raros sobre a origem
daMulher-Maravilha vão a leilão

É HOJE!
TEATRO
CALIBAN — A TEMPESTADE
DE AUGUSTO BOAL
HORÁRIO 20h
ONDE Sesc Campo Limpo,
r. Nossa Senhora do Bom
Conselho, 120, tel. (11)
5510-2700
> Teatro de rua criado

coletivamente, “Caliban”
foi inspirado no texto “A
Tempestade”, do dramaturgo
brasileiro Augusto Boal. A peça
conta, a partir da perspectiva
de Caliban, a história de
extermínio e escravidão dos
povos originários da América,
dizimados pelos colonizadores.

DE SÃO PAULO -A Folha realiza
nesta quarta (2) encontro com
a escritora Scholastique Mu-
kasonga, ruandesa radicada
na França que lançou na Flip
“A Mulher de Pés Descalços”
e “NossaSenhoradoNilo”pe-
la editora Nós.
A conversa será mediada

por Patrícia Campos Mello,
repórter especial da Folha, e

começa às 17h na livraria Sa-
raivado shoppingPátioHigie-
nópolis (av.Higienópolis, 618,
SãoPaulo, tel. 11-3660-0200).
O evento terá tradução si-

multânea e entrada gratuita.
DestaquedaúltimaFlip,Mu-

kasonga precisou de dez anos
após o genocídio em Ruanda,
em 1994, para voltar ao país e
encontrar forçasparaescrever.

LIVROS

ScholastiqueMukasongaparticipa
de encontro realizado pela Folha

ScholastiqueMukasonga fala na Flip, na última quinta (27)

Bruno Santos/Folhapress

ROBERTO SCHWARZ
ESPECIAL PARA A FOLHA

Vou ser breve. Para enten-
der a pessoa de Mauricio Se-
gall é preciso, naminha opi-
nião, considerá-lo como um
pacote explosivo de tensões.
Por um lado, descendente

deuma família rica e filhode
LasarSegall,umdosgrandes
pintores de nosso tempo.
Por outro, comunista con-

victo e radical, numa acep-
çãonobre,quevai alémda fi-
liaçãopartidária e que a evo-
lução histórica do comunis-
mo deixou sem base.
Essa bomba de contradi-

ções é tornada mais potente
porumtemperamentovulcâ-
nico,àmodarussa, epelode-
sejoexasperadode integrida-
de e de coerência. Tudo isso
misturado,mais a extraordi-
nária energia física, fizeram
dele um homem evidente-
mente de exceção.
O seu aspecto grão-bur-

guês aparecia nanaturalida-
decomquemandavaenaso-
briedade“nononsense”com
que considerava as questões
de interessematerial.
A verdade é que, entre o

materialismo de proprietário
e a clareza do administrador
deesquerda, responsávelpe-
logovernodeumainstituição,
haviamais coisasemcomum

Porsuascontradições,Mauricio foi excepcional
Morto na segunda aos 91, filho do pintor Lasar Segall foi fundador e diretor domuseu dedicado a seu pai emSP

DEPOIMENTO

Divulgação

do que costumamos admitir.
Por sua vez, a devoção ao

acervo pictórico do pai, tra-
tadocomoumpatrimônioda
humanidade, da cidade ou
da nação, e não da família,
não tinha nada de burguesa.
A generosidade com que

ele e o irmão financiaram o
museu,aoqualdoaramassu-
as coleçõesSegall, degrande
valor, além de imóveis e di-
nheiro, pertence a um mun-
do surpreendente, sem mes-
quinharia, emqueaartecon-
tamaisdoqueapropriedade.
Quanto à vertente comu-

nista, ela se manifestava na
concepção mesma do mu-
seu.Aorientaçãopró-moder-
namasantimercantil, empe-
nhada na deselitização da
cultura, bemcomoa organi-
zação democrática, em que
os funcionários têmvoze ini-
ciativa, apontavam para
além do capitalismo.
Chegados aqui, nãohá co-

monãomencionar queesses
aspectos avançados da posi-
ção de Mauricio e do museu
foram historicamente derro-
tados pelo curso geral do
mundo, que tomou o rumo
do aprofundamento da mer-
cantilização, inclusive e no-
tadamente da cultura.
Para dar uma ideia do teor

de conflito nas posições de
Mauricio, vou contar uma
anedota. Estávamos os dois
passeando na praia, quando
chegamos a um conjunto de
pedras enormes, queoacaso
havia equilibrado de manei-
ra esplêndida. Cometi a im-
prudência de observar que o
conjunto, embora sem assi-
natura de artista, competia
com a escultura moderna.
A resposta veio amarga e

exaltada: o arranjo natural

das pedras era superior a
qualquer obra de arte, pois
era acessível a todo mundo,
sem o ranço elitista de mu-
seus e exposições e semoes-
nobismoeacompetitividade
de todo trabalho artístico.
Por um momento breve

mas lancinante, aí estavam
as injustiçasda sociedadede
classes, que não perdoam,
anulando o trabalho de vida
inteira do criador de ummu-
seumodelo de democracia.
Frente àbelezadaspedras

e à inaceitável desigualdade
social, que subitamente se
traduziam em raiva da arte,
a dedicação meticulosa e
amorosa à obra do grande
pintor Segall ficava mal pa-
rada. Tivemos que espichar
o passeio para queMauricio
recuperasse a calma.
Para concluir meu depoi-

mento quero falar na solida-
riedade de Mauricio com os
amigos perseguidos pela di-
tadura,solidariedadedaqual
eu mesmo me beneficiei pa-
ra sair do Brasil.
Enquantonão foiagarrado

ele próprio pela repressão,
Mauricio ajudou de muitas
maneirasa lutacontraadita-
dura, às vezes com risco de
vida. Com sua perícia no vo-
lante e energia de touro, ele
perguntava pouco e estava
sempredisponívelpara fazer
a longaviagemdeautomóvel
de São Paulo à fronteira do
Uruguai, paraajudar alguém
a fugir. Dezesseis horas de
ida, três de descanso e mais
dezesseis de volta —e a vida
continuava.
ROBERTO SCHWARZ, 78, é crítico literário
e escritor, professor aposentado de teoria
literária da USP e da Unicamp. Uma versão
deste depoimento foi gravada na sexta-
feira (28) para as comemorações dos 50
anos doMuseu Lasar Segall.

De esq. a dir, Mauricio Segall, com sua entãomulher, Beatriz Segall, seus pais, Lasar
Segall e Jenny Klabin, sua cunhada, Raquel Arnaud, e seu irmão, Oscar Klabin Segall

A POSIÇÃO DE
MAURICIO FOI
DERROTADA PELA
MERCANTILIZAÇÃO
DO MUNDO E
DA CULTURA


