
NAVEGANTES DAS RUAS

Consagrados fora do País, os irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo
realizam em São Paulo sua maior exposição individual em galeria

Trabalho de Osgemeos em muro
de Coney Island, em Nova York

por Daniel Hora
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Oobre a mesa do ateliê, a menina
Daniela, de 4 anos, pinta peixinhos
numa folha de papel. Repete, sem
se dar conta, o exemplo dos tios,
Gustavo e Otávio Pandolfo, que
com a mesma idade traçaram seus
primeiros desenhos. Figuras que
evoluíram, ainda na infância, para
navios de guerra, acompanha-
dos de histórias que inventavam
entre si. Adolescentes, os irmãos
aderiram ao movimento hip hop,
começaram a fazer grafites e ado-

taram o codinome Osgemeos.
Persistiram na prática da pin-

tura dos muros de São Paulo até
atingir uma linguagem própria e
inovadora. Chamaram a atenção
do olhar estrangeiro, rodaram o
mundo com sua arte e alcança-
ram a fama fora do País. Agora,
os irmãos criados no Cambuci,
bairro da região central da cida-
de, mostram na galeria paulistana
Fortes Vilaça com quantas idéias
e memórias são feitas suas canoas



Personagens coloridos contrastam com o cinza da arquitetura Nos grafites urbanos, exploração de temas sociais

Os irmãos, com pincéis e spray, dão os últimos retoques em obra da exposição na galeria Fortes Vilaça

e obras de arte, na exposição que
denominaram O Peixe que Comia
Estrelas Cadentes.

Embora não saibam bem quan-
do, a marca visual inconfundível de
Osgemeos surgiu no princípio dos
anos 1990: grafites com homens e
mulheres de pele amarela, tronco
largo, pernas e braços delgados.
Personagens com roupas colori-
das, suspensos em cenários oníri-
cos, em contraste com o cinza da
arquitetura paulistana. Esse elenco
que inventaram foi transferido das
paredes para os suportes de pintu-
ras e instalações.
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Tingido em tinta látex e spray,
mesma técnica das ruas, o elenco
criado pela dupla tornou-se famo-
so na cena internacional. A partir
de 1999, foram exibidos em gale-
rias, museus e espaços de Berlim,
Hamburgo, Paris, Los Angeles
e Nova York. Por fim, esse time
joga pela primeira vez em casa
para encantar o público de sua
própria cidade. Quem visitar a
Fortes Vilaça verá as figuras típi-
cas de Osgemeos em pinturas rea-
lizadas sobre painéis de madeira.

O conjunto se completa com
uma grande instalação: um barco Grafite em Coney Island
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dotado de movimentos mecâni-
cos, luzes, música e dispositivos
que permitem a interação com
a peça. É o primeiro trabalho da
dupla com essas características.
Constitui, portanto, um marco
para esta que pode ser considerada
a primeira apresentação individual
dos irmãos no circuito brasileiro.

Com 32 anos de idade, Gustavo
e Otávio só haviam participado
antes de mostras coletivas. Em
1993, eles expuseram na galeria
Gaiatry, mas consideram que ainda
não tinham definido um concei-
to. Depois dessa exibição, entre-
tanto, despontaram no exterior e
permaneceram afastados das salas
de exposição nacionais. A ausên-
cia ocorreu porque a dupla passou
longas temporadas desenvolven-
do projetos em outros países — no
ano passado ficaram menos de
dois meses em São Paulo e o resto
do tempo foi gasto em viagens.

Galeria dos artistas negocia
espólio de Basquiat

Mareia Fortes, diretora da Fortes
Vilaça, conheceu a produção da
dupla pelo grafite. No entanto, só
soube da autoria
dos desenhos e
da qualidade das
peças que faziam
em outros supor-
tes quando uma
colecionadora lhe
apresentou, no
ano passado, um
catálogo da gale-
ria nova-iorquina
Deitch Projects,
que representa a
obra dos artistas.
Para se ter uma
medida do prestí-
gio dessa parceria,
a sala comandada
por Jeffrey Deitch
promove artistas

Fachada da galeria, em São Paulo: trabalho interditou a rua do bairro de Pinheiros

O realismo fantástico de osgerneos
A fachada da Fortes Vilaça virou uma
grande cabeça amarela. Gustavo
e Otávio a criaram com o propósito
trazer o espectador para dentro
do universo imaginário que
compartilham desde meninos. Certa
vez, surpreenderam a todos na escola
com seu sincronismo. Em classes
separadas e sem combinar nada entre
si, criaram, ao mesmo tempo, desenhos
iguais para um concurso promovido
na época das festas juninas.
Tiveram de ouvir as típicas histórias
a respeito de crianças gêmeas, mas
preservaram a sintonia. Hoje, produzem
grafites, pinturas, objetos e instalações
sem uma divisão de tarefas definida.
Às vezes, dispensam até o uso de

Personagens
elenco

reflete a vida

esboços prévios. Pintam a cidade onde
cresceram. "Nossos personagens são
uma mistura de tudo o que já vivemos
e reparamos no cotidiano. Algumas
vezes, representam pessoas conhecidas.
Outras, simbolizam alguma idéia".
O caráter urbano está nas obras, mas
elas não funcionam como simples
espelhos da realidade. São uma
resposta ao caos e às relações
desumanas. "Empregamos a arte
para escapar da realidade estressante da
cidade. É como uma janela que abrimos
para o nosso mundo, onde realmente
nos sentimos bem."
Comparecem também em sua ação
subversora personagens e alusões
aos nordestinos e às camadas
marginalizadas da população. Elementos

da cultura popular dão
um aspecto singular à
produção. Admiradores
dos bonecos
de Mestre Vitalino
e das xilogravuras
de cordel de J. Borges,
e gostam de incluir em
suas pinturas peixes,
sereias e bandeirinhas.
"Os artistas opõem-se
à hipermodernidade
paulistana com uma
visualidade singular,
um vocabulário
bucólico e a própria
identidade urbana
da ação do grafite",
afirma Sérgio Poato,
editor do livro O
Graffiti na Cidade
de São Paulo e sua
Vertente no Brasil.
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Na tela, os mesmos personagens urbanos

como o norte-americano Jonathan
Borofsky, famoso por suas escul-
turas públicas. Negocia também
o espólio de Jean-Michel Basquiat
(1960-1988), grafiteiro descoberto
nas ruas pelo circuito de arte nos
anos 1980 e símbolo máximo dos
poetas visuais urbanos.

As obras dos irmãos vendidas
tanto pela Deitch quanto pela
Fortes Vilaça chegam a custar
US$ 19 mil — preço mínimo dos
trabalhos que exibem na galeria
paulistana. Antes dessa produção
para colecionadores, Osgemeos
participaram do projeto Chromo-
polis do Comitê Olímpico, pin-
tando um mural na cidade grega
de Volos por ocasião dos Jogos
de Atenas em 2004. No ano pas-
sado, fizeram uma parceria com
a Nike e ilustraram o material
do filme Ginga Brasil, carro-chefe
de uma campanha da empresa.
Emprestaram ainda seus traços
para sete modelos de tênis da
marca com edição limitada. Pelo
mesmo projeto, viajaram para
mostrar suas obras em Nova York,
Milão, Paris, Londres, Tóquio,
Los Angeles e Hong Kong.

Este ano, Gustavo e Otávio
deram mais dois passos impor-
tantes na carreira: expuseram na
Trienal de Milão e na Bienal de
Havana. São conquistas impor-
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Incentivados por grafiteiros famosos, os irmãos começaram a se dedicar à pintura

tantes, especialmente quando
se considera seu histórico. A
dupla começou a trabalhar aos
14 anos numa oficina de funila-
ria (mexiam com tintas, claro).
Passou depois por empregos em
restaurante, locadora de filmes,
fábrica de picles e banco. Essa tra-
jetória durou até o início dos anos
1990, época em que conheceram
os grafiteiros paulistanos Speto e
Binho e o norte-americano Barry
McGee, que ganhavam a vida
com desenhos para decoração de
festas, publicidade e publicações.

Incentivada por esses exem-
plos de sucesso, a dupla passou a
se dedicar ao desenho e à pintu-
ra. "A família inteira e os amigos
desconfiavam: como íamos sair
de um emprego e viver de arte?
Mas tínhamos certeza total de
que queríamos fazer isso, fosse

para dar certo ou não", recorda
Otávio. "Passamos por várias
dificuldades, de atraso de contas
ao preconceito. As pessoas acha-
vam que fôssemos virar margi-
nais e quase ninguém dava aten-
ção nos lugares em que batíamos
na porta em busca de trabalho",
completa Gustavo.

Irmãos nunca
abandonaram o grafite

Desde o período em que fize-
ram suas primeiras ilustrações para
revistas até hoje, os irmãos nunca
abandonaram o grafite. Foi graças
a esse meio de expressão que che-
garam às galerias da Alemanha e
da França, em 2000, e aos Estados
Unidos no ano seguinte. Para isso,
contaram com ajuda de McGee,
que contribuiu com a divulgação
de suas pinturas murais.
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Osgemeos: grafite como estilo de vida

O contato contínuo com a rea-
lidade que encontram nas ruas ali-
menta a engenhosidade da dupla
e lhe dá uma ampla credibilidade.
"Todos podem desfrutar da nossa
arte, do colecionador ao mendi-
go que mora embaixo do viaduto
do Glicério. Sentimos que somos
livres e podemos entrar no restau-
rante mais chique e na favela mais
pobre de São Paulo", considera
Otávio.

A produção da primeira mos-
tra na Fortes Vilaça foi a mais
complexa e a mais cara deste ano
realizada na galeria. O local teve
de permanecer de portas fechadas
para a montagem durante quase
um mês. O intervalo médio entre
uma exposição e outra é de ape-
nas dez dias.

A operação envolveu a pintura
das paredes externas e internas e
o revestimento do piso das salas
com madeira e latão. O trânsito
na frente da galeria teve de ser
interditado por uma hora, duran-
te a madrugada, para possibilitar
a entrada da maior peça da ins-
talação, o barco, cuja estrutura,
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de 7 metros de comprimento,
foi previamente montada em um
galpão do Cambuci, pertencente
à família da irmã dos artistas.

Os eventuais riscos de um
declínio da onda do grafite no
mercado de arte, algo que ocor-
reu nos anos 1990 depois do
boom da década anterior, não
intimidam a galerista, nem os
artistas. "Houve o ciclo da arte
abstrata, do pop, da arte con-
ceituai, do grafite... Mas o que

é bom sobrevive ao obituário de
qualquer década", analisa Mareia
Fortes. Já Osgemeos apresentam
outro ponto de vista: "Para nós,
o grafite nunca foi moda, é nosso
estilo de vida." •

Osgemeos - O Peixe que Comia
Estrelas Cadentes
Galeria Fortes Vilaça
Rua Fradique Coutinho, 1.500, Vila Madalena,
São Paulo. Tel.: (11)3032-7066.
Terça a sexta, das 10 às 19 horas;
sábados: das 10 às 17 horas.
Até 25 de agosto. Grátis

Mecânica é obra do terceiro irmão
Mais velho 11 anos, o primogênito
Arnaldo desempenha um papel
especial na história de Gustavo
e Otávio. Habituado a desenhar, foi
ele quem incutiu nos irmãos o gosto
pela arte e transmitiu as primeiras
noções de perspectiva. Técnico em
eletromecânica, Arnaldo sempre foi
"de inventar coisas": de uma torre de
petróleo, feita com palitos de fósforo,
que marcou a infância dos Pandolfo,
às adaptações e equipamentos
que criou mais tarde para carros
e bicicletas. Depois que se tornaram
artistas urbanos, Osgemeos
chegaram a incluir um poema
de Arnaldo em um grafite. Na
exposição O Peixe que Comia Estrelas
Cadentes, a participação do irmão
foi fundamental. Foi ele quem
concretizou os efeitos mecânicos,
sonoros e de luz imaginados para
a instalação. "Dizíamos: Arnaldo,
queremos que a obra faça tal
movimento. Aí, ele dava um jeito com
os materiais que tínhamos", conta
Otávio. Boa parte dos apetrechos
utilizados na obra veio das coleções
acumuladas pelos irmãos e por seu avô

Albino, imigrante lituano que adorava
música, trabalhava como artista
gráfico e tinha a mania de guardar
parafernálias eletrônicas e mecânicas.
"Estamos usando tudo do nosso avô
e outras coisas que encontramos em
ferros-velhos", revelam os Pandolfo.
Essa tradição inventiva familiar
impulsionou os artistas desde cedo.
Quando crianças, Gustavo e Otávio
costumavam desmontar e remontar,
à sua própria maneira, os brinquedos
que o pai, Valter, trazia da indústria
Estrela, onde atuava no departamento
de controle de qualidade. Em casa,
eram livres para criar. "Nossos pais
deixavam que pintássemos o quintal,
o quarto, tudo. Nosso maior incentivo
foi esse: poder fazer o que queríamos",
recorda Otávio. Do lar às ruas,
a formação de Osgemeos foi marcada
também pelo improviso. "Aprendemos
a fazer muito com o pouco. Como um
cara que amarra o tênis com arame
quando não tem um cadarço. Muitas
vezes, a vontade de se expressar
é tão grande que não dá tempo para
procurar a maneira mais adequada
para isso. Você atropela as coisas."

Arnaldo Pandolfo, o irmão mais velho, é o responsável petos efeitos mecânicos
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Text Box
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