


ESCRITÓRIO O trabalho da dupla Os Gêmeos decora o ambiente de casa em bairro nobre de São Paulo

SALA DE JANTAR A figura tribal do artista Nunca recheia o aposento com linhas e cores fortes

H á alguns anos, o grafite - pintu-
ra de mensagens e desenhos em
muros das cidades - deixou de

ser visto como vandalismo e ganhou
maior aceitação na paisagem urbana
brasileira. Conquistou até mesmo o sía-
tus de arte, com as figuras coloridas e
irreverentes de grafiteiros como Alex
Vallauri e Celso Gitahy expostas em

galerias e museus. Os artistas passa-
ram a receber inúmeras encomendas
para cobrir com pichações e grafismos
cenários para desfiles de moda, facha-
das de lojas e paredes de casas notur-
nas. A novidade é que eles estão sen-
do chamados para decorar casas e apar-
tamentos. Pintam diversos temas, que
vão de figuras conhecidas da arte pop

a imagens abstratas, na sala, no quar-
to, na cozinha e até no banheiro. Além
de original, fica bonito. É por isso que
muita gente tem prefericio a mais su-
postamente marginal das artes a óleos
sobre tela, gravuras e fotografias.

O grafite é, por origem, uma arte de
rua, questionadora e rebelde. A primei-
ra cidade brasileira a acordar com os ^
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BANHEIRO E VARANDA O grafiteiro Titi Freak pichou
a própria varanda (à esq.) e Zezão fez um desenho
psicodélico no banheiro da casa de um amigo (acima)

muros grafitados foi São Paulo, duran-
te a década de 70. As mensagens e
imagens eram uma forma de protes-
to político e de intervenção artística.
"O grafite contemporâneo é uma ma-
neira de ocupar o espaço público e de
expressar a cidade como um lugar co-
letivo", interpreta a estudiosa Maria
Célia Antonacci, autora do livro Gra-
fite, Pichação e Cia. Apesar de apre-
goar o caráter transgressor de seu tra-
balho, grande parte dos artistas vê com
bons olhos a oferta de trabalhos remu-
nerados para decorar residências.

O grafiteiro Zezão, conhecido pelo
estilo psicodélico, com cores fluores-
centes, enfeitou o teto do lavabo de um
amigo e o quarto de um publicitário.
Mas Zezão gosta mesmo é de expor
suas obras na cidade. Algumas delas,
mais interessantes, foram pintadas nos
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esgotos da capital paulista. Na opinião
de Celso Gitahy, que pertence à se-
gunda geração dos grafiteiros brasilei-
ros, é elogioso receber convites para
realizar trabalhos em locais privados.
"Quando a arte está madura e tem le-
gitimidade, cabe em qualquer contex-
to", opina. Gitahy, entre outras enco-
mendas, decorou a cozinha do desig-
ner argentino Diego Massuche, que
mora no Bexiga, bairro da região cen-
tral de São Paulo. "Quando vi o de-
senho de caubói feito por Celso Gitahy
em um muro, quis um igual para mi-
nha cozinha", diz o designer, que tam-
bém encomendou um grafite do mes-
mo artista para seu ateliê.

Por causa dos traços agressivos e da
origem marginal, o grafite atrai um pú-
blico mais irreverente. Afinal, é pre-
ciso uma dose de coragem para de-

COZINHA
Os desenhos
de estêncil
(técnica
com molde
e spray) de
Celso Gitahy
cobrem
a parede
e a
geladeira,
dando mais
vida ao
espaço

corar uma parede inteira com desenhos
fortes, como o feito pelo cartunista
MZK numa sala em um apartamento
em Perdizes, bairro de classe média de
São Paulo. Mas o grafite também com-
bina com móveis convencionais e che-
ga a dar força ao paisagismo, se co-
locado no jardim. O grafiteiro Deddo
Verde ganha a vida como jardineiro.
Mas sempre sugere aos clientes um be-
lo grafite na parede para combinar com
vasos de plantas e flores. Deddo Ver-
de usa uma técnica inusitada em que
diversos tipos de folhas naturais ser-
vem como molde para o spray. "Meu
trabalho é uma contestação à quanti-
dade de concreto da cidade", define.

A ousadia da pintura de rua sempre
surpreende quando usada na decora-
ção. A estilista Francis Petrucci con-
tratou os grafiteiros Os Gêmeos, du-
pla conhecida no mundo todo pelo es-
tilo único e delicado, e Nunca, paulis-
tano de 22 anos consagrado pelas linhas
fortes e temas tribais, para decorar sua
casa. As pinturas dos artistas, que toma-
ram os muros e vários ambientes inter-
nos da casa no Jardim Europa, bairro
nobre de São Paulo, chocaram a vizi-
nhança. "Algumas pessoas acharam
que minha casa era uma ONG. Ou-
tras deram bronca nos meninos, pen-
sando que eles estavam pichando sem
autorização", diverte-se Francis. •
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