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Para os craques da família: Tomaz e Fernanda, 
Giulia e Luisa, Gabriel, Pedro e Beatriz, Caio e 
Juliana, Rodrigo e Carolina e Manuela.
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Ingresso ou 
controle remoto 
na mão que o 
espetáculo vai 
começar!  
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Na arquibancada, no banco da praça ou no 
sofá, escolha o seu lugar porque a bola vai 
rolar. Televisão, estádio, rádio, internet, 
celular, ao vivo, em qualquer meio você pode 
acompanhar um jogo de futebol em tempo 
real. Mas aqui, a partida é diferente. É entre 
jogadores e artistas, e você não precisará 
escolher um time para torcer.

Corinthians ou São Paulo, Santos ou Palmeiras, 
Flamengo ou Fluminense, Vasco ou Botafogo, 
Grêmio ou Internacional, Atlético ou Cruzeiro, 
Bahia ou Vitória, entre tantos outros. 
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No campo do livro, nesse jogo de olhares que 
acontece em páginas de diferentes tempos 
e intervalos, não importa o time. Os artistas 
transportam o futebol, esporte predileto dos 
brasileiros, para o universo da arte, e você é o 
torcedor dessa partida sem limites.

Nos gramados, os 
craques da bola são 
verdadeiros artistas.

Desde pequenos, meninos e meninas fazem 
seus gols. Em qualquer lugar, é só aparecer 
uma bola e já começa uma pelada. Alguns 
de nossos ídolos começaram a jogar quando 
crianças e ficaram mundialmente famosos. 



Prepare-se, pois os 
jogadores já estão 
entrando em campo!
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Desenham seus passes, exibindo o talento com os pés e a 
cabeça. O talento das mãos é dos goleiros e também dos 
artistas que dão um olé no campo das artes com ideias 
que saem de suas cabeças para transformar o universo 
do futebol em pinturas, instalações, colagens, desenhos, 
vídeos, fotografias, gravuras e outras ações. Eles são os 
craques da arte e são muito mais do que 11. 

Do mesmo modo que é difícil para o técnico escalar os 
jogadores para uma partida, é também para o curador 
escolher o time de artistas que mostram o futebol. Alguns 
são torcedores fanáticos, outros até jogadores foram!

Parece que esse jogo entre o futebol e a arte, entre o 
espectador e o torcedor, vai precisar de prorrogação.




