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Itaú Cultural muda modelo de
patrocínio para novos projetos
GIULIANA VALLONE
DE SÃO PAULO

27/05/2014  02h33

Com a proposta de romper com o modelo tradicional
de patrocínio no país, o Itaú Cultural anunciou nesta
segunda-feira (26) os 104 projetos culturais
selecionados pelo programa Rumos 2014 —a 16ª
edição.

Pela primeira vez, o instituto com sede em São Paulo
deixa de selecionar iniciativas em áreas específicas,
como artes visuais, música e audiovisual, para
separá-las por modalidades de produção cultural: formação, divulgação de
repertório, finalização, entre outras.

Antes, o programa lançava, a cada ano, editais separados para cada área. Em
2012, por exemplo, os projetos deveriam se encaixar nos processos Rumos
Cinema e Vídeo, Rumos Dança ou Rumos Moda e Design. A partir deste ano,
há um único edital e os interessados devem enquadrar seus projetos nas
diferentes modalidades.

Foram 15.120 projetos inscritos —segundo o instituto, um recorde para o
programa, que completa 17 anos. Ao longo das outras 15 edições, o programa
teve cerca de 25 mil inscritos. A lista de selecionados está disponível no site
http://novo.itaucultural.org.br/.

Os formulários de inscrição ganharam linguagem mais direta, o que, de
acordo com o Itaú Cultural, ajudou a atrair mais projetos.

As diferenças dos processos convencionais, no entanto, gerou mais perguntas
entre os proponentes. "Recebemos mais de 26 mil e-mails com dúvidas", diz
Aninha Sousa, gerente de comunicação da instituição e um dos 20 membros
da comissão que escolheu os vencedores.

"O modelo de editais cumpre um papel limitado e vicia a demanda cultural.
Por isso, decidimos diversificar", diz Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural.

Serão destinados aos selecionados R$ 11 milhões (incluindo na soma os
selecionados no Rumos Legado, que reedita projetos vencedores em outros
anos). O orçamento anual da instituição, de acordo com Saron, é de R$ 72
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milhões.

Todos os Estados brasileiros tiveram projetos inscritos mas Roraima, Amapá,
Piauí e Rondônia não tiveram selecionados. A Região Sudeste responde pela
maior parte das inscrições, com 59,4% (8.854), seguida pelo Nordeste
(17,54%, 2.615 inscritos) e pela Região Sul (12,47%, 1.859 inscritos). Centro-
Oeste, com 6,64% (990), e Norte, com 3,95% (589) encerram a lista.

O programa incluiu ainda 213 inscrições vindas de outros países, das quais
duas foram selecionadas: um projeto da Espanha e outro da Argentina.

A intenção do Itaú Cultural é aproveitar os projetos inscritos para mapear a
produção cultural no país.

FOTOGRAFIA E MÚSICA

O projeto Orquestra Brasileira de Fotografia, inscrito em categorias como
produção de obra e publicação, com coordenação do fotógrafo Gilvan Barreto,
foi um dos contemplados. Nove fotógrafos farão ensaios fotográficos que
servirão de base para a criação de músicas e vídeos.

"A fotografia sempre viveu muito isolada, no máximo registrava as outras
linguagens. Estou investindo nesse cruzamento de linguagens há algum
tempo", afirma Barreto. "Os editais são muito segmentados, era difícil que
alguém topasse essa ideia."

Entre os músicos confirmados no projeto estão o pianista João Donato e os
cantores Otto, Céu, Siba e Jorge du Peixe (Nação Zumbi).

Segundo Saron, a mudança de modelo também investe em formação,
categoria que soma 23 projetos aprovados, e memória. "As duas modalidades
são uma lacuna da cultura no Brasil", diz.

Entre os projetos selecionados, está, por exemplo, "Memória João das Neves -
50 anos de teatro brasileiro", que propõe a organização e disponibilização do
acervo do dramaturgo, fundador do Grupo Opinião. Outro projeto prevê a
organização do acervo pessoal remanescente do arquiteto Lucio Costa (1902-
1998).

Outros 21 projetos preveem a instalação de residências artísticas. "Como
Rasurar a Paisagem", de Mayra Redin, levará 19 participantes já selecionados
para viverem a experiência em dois lugares diferentes do Brasil: Tavares (RS)
e Cascavel (CE).
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