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O
artista pop Andy Warhol vaticinou que todos
desejariam quinze minutos de fama. Chegou a
vez dos grafiteiros, profissionais da arte de dese-
nhar em muros, postes, calçadas e esquinas das

metrópoles, muito influenciados pelo profeta pop. Atual-
mente, são eles que estão sob os holofotes. Mandam,
ditam, determinam a estética atual da moda, da publici-
dade, do marketing e de vários produtos do consumo.
Roupas e tênis, geladeiras e peças publicitárias são conce-
bidas com a iconografia até então marginalizada do gra-
fite, uma expressão artística nascida nos guetos de Nova
York na década de 6o e que forma o tripé do hip hop, jun-
tamente com o rap e o break.

Em seus ateliês improvisados, os grafiteiros tiveram de
se organizar para atender à demanda. Speto, codinome de
Paulo César Silva, de 33 anos e apontado como um dos
melhores da sua geração, divide-se entre reuniões com
empresários e as "telas" improvisadas das ruas de São
Paulo. Já foi chamado para diversas parcerias, entre elas
uma campanha mundial da Brahma, e atribui a valoriza-
ção do grafite ao alargamento da faixa jovem do mercado
de consumo. "O grafite tem uma linguagem que fala dire-
tamente a este público. Hoje o cara de 40 anos está
usando bermuda e jogando vídeo game", diz.

Speto foi o único brasileiro a ser convidado a participar
da maior ação de marketing já feita com grafiteiros este
ano. Para divulgar o lançamento do carro Fox (veículo
criado e fabricado no Brasil) na Europa, a Volkswagen
contratou 40 grafiteiros de 16 países com a missão de
decorarem um hotel em Copenhague. A empresa queria
posicionar as vendas para o público de 18 a 25 anos.
Recorreram a quem para conversar com este mercado?
Aos grafiteiros, claro. Eles foram a Copenhague em abril
e redesenharam 61 suítes de um hotel da capital da Dina-
marca. Speto criou três quartos: Strong Enough, Lhama
Boy e Racing Car, neste último utilizou 45 canetinhas. "O
mais legal deste trabalho foi o contato que tive com os
outros artistas. Pudemos trocar experiências, aprendi
demais", conta. O Hotel Fox está aberto para os turistas.
Designers, arquitetos e decoradores que se cuidem.

Segundo Alexandre Youssef, que desenvolveu diversos
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programas com grafiteiros quando foi coordenador da
Juventude na prefeitura de Marta Suplicy e se tornou um
expert no assunto, a parceria com as empresas está
fazendo com que a arte vire um meio de subsistência para
vários profissionais. 'A. valorização acontece há dois anos.
E uma alternativa de renda e está gerando uma micro
cadeia econômica", diz ele, dono da Movimento, uma
empresa de consultoria cultural.

Várias empresas são responsáveis por difundir o grafite
e colocar dinheiro no bolso dos bermudões dos grafitei-
ros. A Brastemp lançou uma linha de frigobar estampada
por estilistas. Um deles, feito pela Cavalera, tem influên-
cia do grafite. Outro exemplo é a Tilibra, que está lan-
çando mais uma linha de cadernos com arte de rua na
capa porque é uma coleção com vendas crescentes. A
Ellus, há um ano e meio, espalhou outdoors pela cidade
feitos por grafiteiros. "Os consumidores estão buscando
autenticidade, querem uma linguagem plástica mais
espontânea", acredita Paula Limena Stanzione, diretora
da Imageneer, empresa de branding.

Uma tendência em voga ensaia uma explicação para
esta invasão da arte urbana no mainstream. As classes
mais endinheiradas tiveram súbito interesse pelo que
acontece nas tribos periféricas. É o baile funk invadindo
as casas noturnas badaladas, a grife Gang das funkeiras no
guarda-roupa das "patricinhas". "É romântico ter contato
com a realidade das ruas, buscar um novo jeito de ser. Isto
está acontecendo, mas é importante notar que é fake. É
um 'efeito Las Vegas'. Lá você visita a Torre Eiffel, mas é
de mentira. Desta mesma forma a elite visita a periferia,
mas simbolicamente", arrisca o publicitário Luiz Alberto
Marinho, diretor da BrandWorks.

Este intercâmbio entre classes, mesmo que superficial,
fez com que a Nike mundial chamasse os grafiteiros bra-
sileiros Gustavo e Otávio Pandolfo, conhecidos como
"Os Gêmeos", para assinarem uma coleção de tênis com
série limitada que será vendida apenas no exterior. A ini-
ciativa da Nike faz parte do projeto "Brasil, a arte e o
ritmo do movimento", que inclui também parceria com
grafiteiros da ong Escola Aprendiz. 'A Nike patrocina a
seleção brasileira de futebol e é grande a troca de infor-
mações entre os designers da Nike e os jogadores. Foi
assim que os designers perceberam que o grafite brasi-
leiro faz muito sucesso e decidiram criar uma coleção ins-
pirada nele", explica Kátia Gianone, gerente de comuni-
cação da Nike.

Os Gêmeos são os grafiteiros brasileiros mais presti-
giados no exterior. A dupla é muito mais conhecida lá
fora do que aqui. Em parte, por culpa deles mesmos.
Atingiram um patamar artístico (venderam quadro por
US$ 18 mil) no qual julgam não poderem ser comparados
a outros grafiteiros. Não dão entrevistas quando a maté-
ria menciona outros artistas de rua. O currículo dos pau-
listanos do Cambuci impressiona. Além do trabalho para
a Nike, por exemplo, foram contratados pelo Comitê
Olímpico de Atenas para fazer grafites na Grécia. Este
ano, expuseram na prestigiada Deitch Project, em Nova
York. Já apresentaram seus trabalhos em São Francisco,
Paris, Lisboa, Londres, Tóquio. "Eles vivem uma espécie
de arrogância artística, renegam os outros grafiteiros por-
que estão em outro nível", analisa um especialista que
prefere não se identificar.
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O grafite brasileiro, principalmente o paulistano, faz
sucesso no exterior pela sua forte identidade. Cores
intensas, expressões alegres e influência do folclore
nacional são algumas características apontadas. Os
muros manchados de tinta de São Paulo chamaram a
atenção da pesquisadora canadense Raphaelle Proulx,
que morou em Santo André e São Paulo para concluir a
tese em que compara a arte urbana paulistana com a de
Montreal. "O grafite em São Paulo é vibrante, animado e
diverso. Uma diferença importante é a maneira como os
grafiteiros são vistos pela sociedade. Eu tive a impressão
de que, por causa dos pichadores e da reputação que eles
têm no Brasil de 'sujadores', os grafiteiros são vistos como
heróis que, com tintas coloridas, colocam felicidade nas
paredes da cidade. Em Montreal, o grafiteiro é visto ape-
nas como pichador", afirma. Ela aponta ainda a diferença
no uso de materiais. "Em Montreal só usam tinta spray,
mas como no Brasil a tinta é cara, eles usam também látex
e buscam sempre novos caminhos."

O grafite que decora os centros urbanos enfeita as resi-
dências também. Muitos dos artistas são contratados
para colorir criativamente as paredes de lares. Marcelo
Rosenbaum, jovem arquiteto antenado com as tendên-
cias contemporâneas, acredita que não tem como deixar
passar despercebida a cultura underground. "A rua é rica
em manifestações artísticas, tudo a minha volta inspira.
Não há como não valorizar o grafite", diz Marcelo, que
contratou o artista Titi Freak para grafitar a imagem de

sua filha na edição de 2004 da Casa Cor.
Em cima das passarelas e nas araras das lojas, não há

campo mais prolífico para o grafite do que a moda. A pre-
cursora foi Vivianne Westwood, que em 1983 lançou uma
coleção inspirada no norte-americano Keith Haring.
Impossível não lembrar também da coleção de bolsas
Graffiti, da Louis Vuitton, criadas por Marc Jacobs e Ste-
phen Sprousse, em 2001, uma forte iniciativa da marca de
luxo por rotas mais irreverentes. Na última edição da São
Paulo Fashion Week, que aconteceu em julho, o estilista
carioca Mário Queiroz apresentou looks também basea-
dos na arte de rua, além do grafite, os cartazes de propa-
ganda colados aos muros, os chamados lambe-lambe. "A
cadeia de moda se inspirava na elite, mas em meados da
década de 90 isso se inverteu. Os estilistas passaram a
olhar a rua como informação de moda", diz.

No mês passado o cantor Marcelo D2 lançou sua grife,
a Manifesto 33 1/3, inaugurando por aqui a incursão que
artistas de hip hop estrangeiros também têm feito na
moda. O desfile de lançamento, no Rio, reproduziu uma
estação de metrô com grafite nas paredes feito pelo
artista Flip, que também criou estampas para a linha.
"Culturalmente vemos a ascensão dos grupos minoritá-
rios. A pirâmide está se invertendo e o underground vai
ter maior peso. A estética da periferia é um fenômeno no
Brasil", diz o sociólogo Dario Caldas.

Para acompanhar a valorização da arte de rua, foram
abertas cinco galerias em São Paulo nos últimos dois
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anos. A Choque Cultural, em Pinheiros, expõe e vende
obras de grafiteiros. "Inauguramos um mercado que até
então não existia. Estamos comercializando arte para
jovens e com preços acessíveis", diz Eduardo Saretta,
sócio da galeria que tem, entre os proprietários, Mariana
Martins, filha do artista plástico Aldemir Martins. As
gravuras vendidas custam de RS 6o a R$ 8o. Outros
espaços que movimentam este mercado são a Most
Urban, na Galeria Ouro Fino, a Grafiteria, em Pinheiros,
e a Grapixo, no centro. O restaurante Magenta, na Vila
Madalena, também reservou um ambiente para exposi-
ção de artistas de rua. A curadoria é do grafiteiro Binho
Ribeiro, que já trabalhou para Nescau, Motorola, Ellus.
"A cada ano o mercado está mais aberto. Os diretores de
arte são jovens e antenados. Sabem que a comunicação
urbana fala com os mais novos", diz.

Já havia passado da hora de estes artistas receberem
seus minutos de fama. O grafite sempre foi uma arte -
aliás, muitos contestam o uso deste predicado à manifes-
tação - marginalizada. Nasceu nos anos 60, no Brooklin,
em Nova York. Em um primeiro momento era a forma
que gangues usavam para delimitar territórios e determi-
nar sua identidade. Aos poucos foi se tornando uma
expressão artística no aerossol de pioneiros como Taki
183, Júlio 204 e Super Kool 223.

O grafite chamou mesmo a atenção em 1972, quando a
United Graffiti Artists, primeiro grupo organizado de
grafiteiros americanos, expôs seus trabalhos na Razor
Gallery em Nova York. Em 1974, o escritor Norman Mai-
ler escreveu "The Faith of Graffiti", livro no qual apon-
tava o grafite corno uma expressão das classes oprimidas.
No ano seguinte, outra exposição, desta vez no Soho, não
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CAPA
deixou mais o grafite passar despercebido.

As ruas de Nova York viram nascer grandes artistas
que começaram pintando muros. Keith Haring é um
deles. Nascido em 1958, ele grafitava as paredes das esta-
ções do metrô sempre com as cores fortes que marcaram
seu trabalho até a morte precoce, em 1990. Era amigo de
Jean-Michel Basquiat, que começou grafitando inscri-
ções críticas à sociedade americana e acabou no circuito
das grandes galerias americanas e européias, assim como
Haring. Basquiat morreu em 1988, aos 28 anos. Morava
em um ateliê alugado de Andy Warhol.

Aqui no Brasil, o nome histórico é o de Alex Vallauri.
Etíope naturalizado brasileiro, foi o precursor das inscri-
ções pela cidade. Seus sapatos de salto e sua personagem
batizada de Rainha do Frango Assado fazem parte do
imaginário da cidade. Em 1983 levou seu estilo à Bienal de
São Paulo, criando uma divertida instalação do que seria a
casa da Rainha do Frango Assado. Fez uma espécie de
Casa Cor pop. Depois, Vallauri foi contratado para pintar
os tapumes das arquibancadas dos desfiles das escolas de
samba do Recife, ensaiando o que aconteceria 20 anos
depois. Morreu em 1987, em 27 de março, agora o dia
nacional do grafite.

Tradicionalmente o grafite é uma arte da contestação.
Além de levantar bandeiras em inscrições públicas,
defende a cidade como espaço de exposição democrá-
tica. Levando a origem contestatória ao extremo, Banksy,
artista inglês que mantém sua identidade em segredo, é o
de maior destaque atualmente. Em março, ele colocou
suas obras nos museus do Brooklin, Metropolitan, de
História Natural e de Arte Moderna, em Nova York, sem
permissão das instituições. Este mês, pintou imagens
bucólicas no lado palestino da barreira erguida por Israel
na Cisjordânia.

Um dos inconvenientes do grafite é que se trata de arte
efêmera. "Não há registros de trabalhos de Vallauri ou
Juneca, grandes profissionais", comenta Youssef, que pro-
grama lançar um guia turístico indicando os grafites da
cidade. "É uma forma de documentar." E, quem sabe,
prolongar os quinze minutos de fama. B

O artista Flip criou
as estampas de uma
linha da grife
Manifesto 331/3
(na foto de cima),
do músico Marcelo D2;
o British Museum
incorporou ao seu
acervo a obra "Early
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(acima). Ele é
o artista inglês de
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crítica social, como
na imagem ao lado
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