Encontros discutem responsabilidade do artista

Entrevista com Hamilton Faria sobre a Rede Mundial dos Artistas em Aliança
 
A segunda edição do encontro “Artistas tomam Café”, que ocorreu no Pólis dia 28 de abril, faz parte dos eventos da Rede Mundial de Artistas em Aliança, criada no final dos anos 90. Os encontros acontecem com a presença de artistas ou pessoas ligadas à cultura do Brasil ou do exterior. Leia abaixo entrevista com Hamilton Faria, coordenador da equipe de Cultura do Pólis é também animador da Rede.
 
Por Júlia Tavares. Equipe da Cultura
 
Como surgiu a idéia da Rede Mundial de Artistas em Aliança?
 
Hamilton - Ela faz parte de uma dinâmica mundial, articulada no final dos anos 1980 e que começou no início dos anos 1990, chamada Aliança por um Mundo Responsável, Plural e Solidário. Essa rede tem presença em vários lugares do mundo e desenvolve um conjunto de atividades, tanto temáticas como de intervenção, com grupos que se preocupam com a questão da água, da energia, da governança mundial, local... Então nos perguntamos: Por que não fazer uma coisa parecida, mas de artistas?
 
Qual a proposta dessa rede hoje?
 
Hamilton - Ela pretende trocar experiências da arte nos contextos sociais, conversar um pouco sobre o papel do artista para um outro mundo possível, divulgar o trabalho de cada um, fazer trocas estéticas, éticas, entre outras.
 
Quando começaram as reuniões com artistas de fora do Brasil?
 
Hamilton - Em 1997, eu e a Elisabeth Grimberg [também integrante do Pólis] participamos da coordenação de um grande encontro internacional realizado no Sesc, do qual o Pólis foi Secretaria Executiva, com a presença de 62 países. Em 1998 o Polis organizou o encontro chamado “Desenvolver-se com arte”, em 2001 fizemos novo encontro em Itapecerica da Serra com a presença de 17 países preparado através de um Fórum Eletrônico com a participação de 90 pessoas de 12 países. O resultado desse encontro foi a publicação “Arte e Identidade Cultural na Construção de Um Mundo Solidário”, assinado por mim e o poeta Pedro Garcia, também animador da Rede. Depois houve a nossa presença na Grécia para a elaboração da Carta de Responsabilidades Humanas, seguido de uma caravana de artistas na Palestina e Israel, visando o diálogo intercultural. Mais recentemente, a Aliança realizou um diálogo entre China e Índia através do cinema, com a participação de membros da Rede de Artistas. Elaboramos também em parceria com o Instituto Pólis a revista “O Reencantamento do Mundo”, com textos de Fayga Ostrower e Octávio Iani, entre outros.  Os últimos encontros ocorreram nas oficinas do Fórum Cultural Mundial (junho de 2004) e Fórum Social Mundial (janeiro de 2005), com a presença de artistas de vários continentes.
 
Quais atividades a Rede constrói hoje e qual o papel do encontro “Artistas tomam café”?
 
Hamilton - Hoje estamos num momento de construção de uma Carta de Responsabilidade dos Artistas e de um sítio da Internet. O encontro “Artistas tomam café” serve para reunir idéias e reflexões que devem estar tanto na carta como no sítio. É uma conversa informal, uma motivação para que as pessoas se encontrem permanentemente, sem a obrigação de ter um ponto de chegada. A partir daqui os artistas podem se conectar em rede: uma idéia simples, que deve acontecer no máximo mensalmente.


