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Caetáno Veloso em

LI'

Ao homenagear Sá
Paulo na já antológi
ca Sampa, Caetano Vele
so não se esqueceu dele
"Panaméricas de Africa
utopicas" para muito
' trava-língua
apenas um
capaz de derrubar qual.
quer candidato ao estrelato de karaokês, é na
verdade uma referência a
PanAmérica, de José
Ag-rippino de Paula, um
livre-chave para a geração do desbunde dos anos
70. De lá para cá, Agrippjno criou fama de louco,
deixou de produzir e seu
livro virou uma edição
rara disputada por colecionadores. Tudo isso só
audou a alimentar o mito. R.everericia(19 por artistas de estirpes distintas corno José Celso Martinez Correa e Jó Soares,
Agrippino volta à Cena
este mês com a reedição
de Pan.Amérjca e um cl-;
elo todo dedicado a ele
em São Paulo.

'Sampa ',

'PanAmérica '

Lina de Albuquerque
ÃO PAULO
Nome
pouco familiar nesta década, o niultirnicjj underground José Agripplno de PauL aos 51 anos, foi
apanhado de improviso no seu
retiro em Eahu, centro de artesanato e turismo à 30 quilõrnetios da capiui paulista, de onde
pouco sai há quatro anos, por um
grupo de diariPuiCa interessados
em trazer de volta a cena um dos
mais fascinantes protagoni.
da agitação pop-tropicaijsta dos
anos 60 e 70. Apesar de seu pouco
entusiasmç, e até alguma relutáncia em aceitar a homenagem,
conseguju-s organizar no Museu da 1mag'm e do Soca de São
Paulo e na Galena Fotoptica
u..'r.a moct
:'u) rntti culminante seri o relariçarnento da
i'popéia ParAxnecica, publicada
m 1968 a ieverenciada por aiuns de seus leitores como um
nagnlíico e:ercicio de literatura
narginaL
OCiclo Agrippirio começa no
lia 12 de acosto, as 20h, com o
ançarner)t.o da segunda edição
ie PanArnjca, e prossegue até
dia 26. Serao exibidos diversos
e seus flhrn:s, ao mesmo tempo
rn que sua produção estará seno debatida por artistas como o
ornpos!tor Caetano Veloso
ue, aliás, musicou um trecho de
anAmerjcc no LP Doces bárbaas ('Eu e ea est.ávarnos ali criost.ados na parede") e o saudou
a canção Sampa (no verso
anaxnenca de Africas utópiIs). Devem p ar ticipar do ciclo,
mbém, o tint.or José Roberto
uiliar, o diretor de teatro José
elso Martinez Correa, o coreõafo IClaus Vianna e a bailarina
asia Esther Stockier, conipae1ra e Instigadora de muitoS
)S VÔOS do artista ao lon'r rio
um clecenlo,
O principal homenageado da
mostra, no ':ntanto, fluo parece
disposto a acompanhá-la de perto. Em funçao de graves pertur.
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volta às livrarias
primeiro livro, Lugar público,
em 195.
O artista plástico Aguluar,
amigo de Jorge Mautner desde
os bancos do tradicional colé gio
pauhstano Dante Aligheri, foi,
apresentado a Agrippirjo nos
laos de 64, por seu irmão mais
novo, que por sua vez o conhecera corno ouvinte num dos cursos
de Filosofia da Tjniversi(iade de
São Paulo. 'Os anos 60 eram
repletos desses acontecimentos
paralelos", lembra Agu.ïuar. O
respeitado fisico e critico de arte
Mano Schernberg até chegou a
referir-se ao trio
Agnppino,
Mautner e Agujflar
como os
pioneiros do realismo fantástico
no BrasiL Num desses paralelismos, José Agrippino veio a conhecer e apaixonar-se, no estúdio de Aguiuiar,
, pela bailarina
Maria Esther Stockier, filha do
rniiionario dono cio iOjC ra:mgado grupo financeiro Haspa.
Mais tarde, ela e Agrippino viriam a conceber juntos montagens teatrais Inovadoras, odiadas pela censura e amadas pela
vanguarda, corno Mustang lxibernado (1968) e Rito do amor
selvagem (1969). Ded Veloso, na
época namorada de Caetano e
uma das integrantes do grupo,
convidou o futu ro marido para
assistir a um desses espetáculos,
no Teatro São Pedro. Maravilhado com aquela colagem de balé,
cinema e teatro, Caetano tentou
levar a equipe para criar com ele
um show na televisão, mas foi
desestim ulado pela censura.
Na época, espalhou-se um
boato de que as Iniciativas de
Maria Esther e Agrlppi.no eram
patrocinadas pelo dono do grupo
Haspa. Na verdade, segundo
Stockier, a única vez que Isso
aconteceu foi quando os dois se
viram diante do dilema "BrasiL
ame-o ou deixe-o". Desiludidos
com a ditadura, a~aram a
segunda opção. Passaram dois
anos viajando por Comunidades
primitivas africanas onde praduzlrarn diversos uper-8 e, como
conta Maria E:
encontra.
ram a ale'ja de :na vida cohfj.
-

--

-.

-

W. asn runçeo uc gruVe3 ptrtur-

bações pslquicas, José Agrlpplno deu por encerrada a sua fase
de contatos ccm o mundo exterior e vem vivendo, modestamente, numa :'equena casa em
Embu, comparte da muda aposentadoria de professora de sua
mãe. de 82 anos, de quem é dependente no L'-nposto de Renda.
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'Novos ndclosnos ,nóv'eis que
náo saem de moda .;• '
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Cal Casa das Artes de Laranjeiras
CURSO REGULAR
DE FORMAÇÂO DE ATOR
insnç&ei •bertes eé 05.'t8
R Rumbn:a, 44 Te!.: 22t-2384

Escrita tropicalista

Rio - Gampinas - Sa!vadr

Numa década em que os estu. Burt Lancaster, Harpo Max e
dantes brasileiros foram para as
Marlon Brando. "A mitologia do
ruas protestar contra o acordo
nosso tempo, mclusive a brasileiMEC-US.1 .1, que atrelava os desra, é norte-americana". Justificoutinos da uruversidade brasileira à
se na época. O livro incorpora, e
poliuca norte-americana, o roaté exacerba, a estética desorde.
mancista JusC Agnppino de Pau- nada mas aguda proposta pelos
la não hesitou em trafegar na
ideólogos do Tropicalismo, entre
contra mão. Seu romance
eles Caetano Veloso e Gilberto
PanAmérlcs, lançado em 1967,
OU. que eram entáo crucificados
desprezando a unanimidade nacom suas teiniveis guitarras elécionailsia. ergue-se sobre mitos
tricas.
tanques como Marilyn Mon,-oe,

QG LIQUIDA
TUDO!
AS LOJAS
DE SÃO CRISTÓVÃO.
CENTRO E
NITERCI SHOPPING
ESTÃO BOMBARDEANDO
OS PREÇOS
E AS REMARCAÇÕEi

Arquiteto mcm profissão, ora
individualista convicto, or-a tribal, discipulo da filosofia existenclalist.a, das cartas do tarO,
de ioga, do 1 hng. do Tai-ChiChuan e ate simpatizante, por
curto perlodo. da seita Hare Krlshna. Agrippino foi um dos maiores expoentes do desbunde e
da radicalid:de da arte poptropicalista
O autor de PariAmérica já era
habitué das reuniões literárias
promovidas na casa de Jorge
Mautner no começo dos anos 60,
antes mesmo de publicar o seu

ram a alegria cia urna vicia coleUva. Antes, kppino se desfizera
do seu (mico cem, um apartamento no brL-ro de Perdizes, em
São Paulo, para cobrir as despesas do seu criga-metragem Hitler 30 mundo, do qual tomaram
parte Jõ Soares, Eugenlo Kusnet
e Ruth Escc'car. De volta ao Brasil, o casal curtiu a gravidez de
Maria Estber numa vila de pescadores prórrna ã comunidade
hippie de Arembepe, em Salvador. Mas Aippino custou a readaptar-se a civilização branca.
Já separado da mulher e da filha
Manhã, foi viver na Ilha de Itapamica. No começo desta década,
retomou a São Paulo. Apesar da
dieta naturalista, engordou dez
quilos e passou a Inverter o fuso
horário: hoje, acorda às ti-és da
tarde e nunco dorme antes das
cinco da manhã, "Ele passa horas observando o pasto verde
que dá para a janela de seu quarto", conta sua mãe, Claudemira.
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SE ESPALHAM
POR TODA
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alar ingis hoje em dia é uma
necedade Você sabe ±sso.
A única dúvida é a melhor
maneira de aprender inglês.
O Bntannia oferece uma solução.
Uma não várias. Urna para cada COSO:
General English e Canibndge Exaras,
Cornmunicative Courses,
para desenvolver a conveisaçâo
e o Executive School com cursos
especializados para profissionais e
executivos, na escola ou
na empresa. 'fliniias de 12 alunos
micros de 6 ou individuais
Em todos eles você encontra
os melhores professores, recursos
de áudio e video e computadores
em sala de aula.
Comece bem a segunda metade
do ano. Matricule-se no Eritannia.
As aulas começam dia 8 de agoslo.
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SPEC1AL ENGIJSHSTUDIES
A rnornbei cl lhe Inlomanonat House World Gsoup
Ruo Nascimento e SUva, 154 . Ipanoma
Fones. 2472415 e 247-4494 • Av. Armando
Lombardi 949- cobertura - Bana dci Tl;uca
Fone. 3993399 • Rua Bajôo de Li.icena..
ál Botuioo - Fone 286-3657
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"Quarulo eu cheguei ao aeroporte, eu estava tornado pela rninho orÓpria inércia e pelo ruido uritforme do motor.
Atravessei a multidão e os bares do crroporto, entrei na
praça e tc'mei um taxi. Trinta
mzni''t '"potc eu estava em
Hollywood e entrava no estúdio F. Burt Larica-ster estava
sentado na mesma cadeira em
que ele estava sentado três
meses antes. Eu conversei
com Bar', e Burt perguntou
por Sirrarra, e eu respondi que
Frank Sinatra estava bebendo inuiro, e quando rwio bebia
passava os sabados e domingos dormindo. O Iluminador
se aproximou e disse que naquele da afilinagem tei-minaria mas cedo. Os acionistas
de Holljjvood iriam se reunir
ali no amplo estúdio dejlhnagem. Quando o iluminador se
aproxn;ru de Burt Lancaster
todos os fecnicos levanta ramseprovoeando um grande ruido de arrastar cadeiras efechar ga;e!as, e logo em seguida se mm.'nnentaram rapidamente vestindo os seus pale1os e carregando as suas postas na direção da porta de
L
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saida situada noflJndo do estúdio. Quonci.o eu atravessava
imenso esti.rdio com as três
mil e seiscentos poltronas vaaias, o grupo de quarenta ou
cinqüenta acionistas de Hollywoodja se reunia em torno da
mesa circular trocando informações entre si, discutindo e
retirando de suas pastas as
cotw,Ões da Bol,sa de Valores."

