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teatrais e shows musicais.
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Marais Na última sexta-feira, o TGV nos levou de volta a Paris. Apesar da chuva que nos recebeu, 
fomos jantar na L’Osteria, um agradável restaurante italiano indicado pelo Guia Michelin. Antes, 
passamos no hotel para o check-in. Depois, seguimos de guarda-chuva pelas estreitas e sinuosas 
ruas do Marais, este bairro charmoso e descolado que fica no entroncamento dos arrondissements 
II, III e IV. Lá, nos encontramos com Silvia e sua filha Marcela e saboreamos um magnífico risoto 
de aspargos, com lascas de trufas negras, regado por um delicioso Brunello di Montalcino. 

saint-GerMain No sábado, o tempo amanheceu um pouco melhor e, à medida que o dia foi 
passando, o céu trocou o cinza pelo azul e um sol leve que aqueceu as ruas cheias de gente. 
Pela manhã, fomos ao Palais de Tokyo para ver a Triennale 2012, depois seguimos para Saint-
Germain para almoçar no Le Deux Magots e caminhar pelas ruas do bairro até a pequena Église 
Saint-Julien-le-Pauvre – a mais antiga de Paris (século XII) – para assistirmos a um concerto de 
Beethoven e Chopin.

Palais de tokyo A Triennale 2012 está montada no espaço renovado e ampliado do Palais de 
Tokyo. Inspirada em grandes obras da etnografia francesa do começo do século XX e particular-
mente apoiada nos textos de Claude Levy-Strauss, Marcel Mauss, Michel Leiris e Marcel Griaule, 
a Triennale se propõe a explorar os pontos de convergência entre a arte e a etnografia. Com o 
tema Intensa Proximidade, a mostra apresenta a arte contemporânea como um fenômeno globa-
lizado capaz de promover relações em rede e superar distâncias geográficas.

triennale 2012 São mais de 120 artistas, pesquisadores, teóricos, antropólogos e diretores 
de filmes. A exposição é organizada cronologicamente, segundo o ano de nascimento de cada 
participante. O objetivo é fazer com que o público possa observar mais de um século, num 
percurso que vai de André Gide (1869) a Mihut Boscu (1986). Lá estão os primeiros filmes de 
King Kong, passando por importantes obras, como o documentário D’Est, de Chantal Akerman, 
Werner Fasbinder, Antoni Muntadas, Werner Herzog, Jean Rouch, Pierre Verger. São artistas 
e pensadores fazendo uma reflexão sobre o sistema de valores que nos leva a olhar o outro, o 
estrangeiro, com uma nova visão.

arqueoloGia O Palais de Tokyo, onde a mostra acontece, é por si só uma grande arqueologia 
do século XX. Seu pé direito altíssimo e seus espaços amplos são carregados de história e seu 
nome estranho é uma referência ao cais, com o mesmo nome, que fica logo abaixo, no rio Sena. 
Ele nasceu em 1934 como um museu nacional de arte moderna pelas mãos dos arquitetos 
Jean-Claude Dondel, André Aubert, Paul Viard e Marcel Dastugue, que projetaram um edifício 
de estilo sóbrio e monumental, composto por duas alas simétricas separadas por uma fonte e 
escadarias. Em maio de 1937, ele foi inaugurado com o nome “Palais des Musées d’Art Moderne”. 
A ala leste do edifício recebeu as Coleções da Cidade de Paris em 1940 e a ala oeste abrigou o 
Museu Nacional de Arte Moderna em 1947.

Pequena História Durante a Segunda Guerra Mundial, os subsolos foram utilizados para 
armazenar os bens judeus colocados sob sequestro. Na década de 1950, a ala leste foi objeto de 
trabalhos importantes que permitiram a abertura, em 1961, do Museu de Arte Moderna da Cidade 
de Paris. Entre 1977 e 1986, um museu de arte e de ensaio foi implantado ali. De 1988 a 1990, o 
Palais foi sede do Instituto de Altos Estudos em Artes Plásticas. Lá também foi montado o Centro 
Nacional da Fotografia (1984/1993) e a escola de cinema La Fémis (1988/1995).

ala oeste Desocupada desde 1995, a ala oeste do Palais de Tokyo foi reaberta em 1999 como 
um centro de arte contemporânea e um lugar interdisciplinar consagrado à criação contempo-
rânea sob todas as formas: pintura, escultura, desenho, moda, vídeo, cinema, literatura e dança. 
Atualmente, é um dos centros de arte mais visitados da Europa, com mais de 200.000 visitantes 
por ano e seu suporte financeiro vem de uma cooperação entre o Ministério da Cultura (50%) e 
receitas próprias vindas de parcerias, mecenatos e bilheteria.

reconstrução Em 2012, o Palais de Tokyo ficou fechado por alguns meses para ser renovado 
e ampliado. Reabriu para receber a Triennale. O resultado é um labirinto de escadas que nos faz 
descer e encontrar portas, cortinas, salas escuras, algumas com ar de espaço abandonado, outras 
como se fossem obras paradas. Dentro encontramos filmes, videoinstalações, fotos, esculturas. 
No andar de cima, espaços amplos e janelas gigantescas estão ocupadas por grafites, comics, 
restos de obras. O espaço, por si só, nos leva a uma reflexão sobre o nosso tempo. Um tempo que 
pode ser de construção ou de implosão, ou, quem sabe, de reconstrução.


