


Centenas de opções em pintura, gravura, desenho
e fotografia aguardam o paulistano interessado em comprar

a primeira obra nas galerias da cidade. E nem todas exigem um
bolso recheado. É possível encontrar trabalhos bem cotados

e de bom gosto a partir de 100 reais

ORLANDO MARGARIDO

Com uma bienal internacional, vinte importantes
instituições entre museus e centros culturais,
cerca de sessenta galerias de renome, leilões
freqüentes e uma recém-criada e agitada feira

de negócios, São Paulo é a meca nacional do comprador
de arte. Ou seja, trata-se de um universo para especialis-
tas e milionários, certo? Errado. Ao contrário do que se
possa imaginar, não é preciso ser um deles para formar
um acervo pessoal de obras de qualidade, assinadas por
artistas consagrados ou emergentes no mercado brasilei-
ro. Como qualquer outra atividade que se utiliza do co-
mércio, a arte tem seus conceitos, grifes, tendências e

peculiaridades. Antes de se aventurar, porém, o interes-
sado deve fazer a lição de casa. "Eu aconselho quatro
meses de visitas a museus e galerias antes de fazer uma
aquisição", diz o leiloeiro Jones Bergamin. Nessas an-
danças, podem-se conhecer as linguagens e técnicas que
mais se apreciam e só então pensar numa compra. "É
claro que é preciso pesquisar muito", complementa o
leiloeiro James Lisboa. "Mas o gosto pessoal tem de
prevalecer." Nas páginas a seguir, algumas dicas para
você entender as manhas desse mercado e saber escolher
um quadro que vá muito além de combinar corn o sofá
da sala. Olho vivo e mão na obra!

ecarvalho
Text Box
quadro eu vou ?



ONDE COMPRAR

Galerias
A s fachadas intimidam e ern alguns casos é necessário tocar

a campainha para entrar. Uma vez lá dentro, o visitante
pode apreciar a mercadoria quanto tempo quiser, perguntar seu
preço, de que material é feita, quem a criou e assim por diante,
sem, no entanto, se sentir obrigado a adquiri-la. À exceção de
uma ou outra particularidade, galerias de arte são lojas comer-
ciais como -outra qualquer. Há produtos expostos, interessados
em vendê-los (um galerista ou um marchand) e clientes em po-
tencial. Como a maioria do público que circula nesses endere-
ços é de apreciadores e não de compradores, dificilmente você
se verá diante de um vendedor insistente. Normalmente há uma
lista de preços que é possível pedir sem constrangimento. Para
um iniciante, portanto, freqüentar as boas casas do ramo pode
ser de grande valia, além de um programa prazeroso.

Variedade de técnicas e estilos é o que não falta. "São Paulo
tem sessenta galerias, a maior concentração do Hemisfério Sul",
afirma o critico de arte Celso Fioravante, que desde 2002 edita o
Mapa das Artes. A publicação é literalmente um mapa distribuído
gratuitamente em galerias e escritórios de arte — estes são acer-
vos fechados ao público visitante e têm como alvo os coleciona-
dores escolados. Integrante da turma que já sabe o que comprar, a
empresária e colecionadora Fernanda Feitosa criou a SP Arte, fei-
ra anual de negócios aberta ao público já em sua terceira edição.
Compras vultosas são realizadas ali, mas não se perde o foco no
principiante. "Um galerista vendeu trabalhos para onze compra-
dores que ele nunca tinha visto antes", conta Fernanda.



Além da feira anual, há outras iniciativas permanentes e
ideais para a estréia nesse universo. É o caso dos clubes de
colecionadores de gravura e fotografia mantidos pelo Mu-
seu de Arte Moderna. Associar-se por um ano a um deles
significa desembolsar entre l 980 reais (fotografia) e 2 970
reais (gravura) para receber trabalhos de cinco artistas. Mas
nada substitui o prazer de bater perna nas galerias da capital
que negociam uma arte, digamos, já conceituada no merca-
do. Uma das vantagens de percorrê-las está em criar um ter-
mo de comparação. Em vez de pagar, por exemplo, l 000
reais por uma pintura de um signatário anônimo vendida
em feiras de artesanato, o colecionador de primeira viagem
tem a opção de, em espaços tarimbados, investir o mesmo
valor numa gravura ou num desenho de um artista já consa-
grado. Essa decisão, claro, não dispensa uma dose de pru-
dência antes da compra. "Não esqueça que galerias repre-
sentam um time de artistas, e seu interesse é vendê-los",
lembra o leiloeiro James Lisboa. Ele aconselha ao iniciante
não se deixar levar pelo impulso e escolher antes a corrente
estética, se figurativa ou abstrata, que quer dentro de casa.
"Afinal, pode-se passar o resto da vida olhando para aquela
tela pendurada na parede."

Um nicho atraente são as moldurarias, que. em meio a
centenas de pôsteres decorativos e reproduções, guardam
obras de edições limitadas de nomes badalados. É um bom
local também para lembrar que a aquisição de uma obra de
parede dificilmente dispensará uma moldura — sim, a peca
arrematada na galeria em geral sai de lá sem a proteção.
Portanto, inclua no orçamento um gasto que pode variar de
85 a 140 reais para emoldurar uma gravura de 60 por 80
centímetros, dependendo do processo escolhido: tipo "uma
hora" ou na forma artesanal.



ONDE COMPRAR

E ntre as opções para adquirir
uma obra de arte, especial-

mente se ela não for contemporâ-
nea, os leilões são a mais atraente
e ao mesmo tempo a mais arrisca-
da. Isso porque no calor dos lan-
ces por urn trabalho, ou seja, quando o
leiloeiro está prestes a bater o marte-
lo, o interessado pode se entusiasmar,
gastar mais do que imaginava e depois
se arrepender da compra. "São neces-
sárias uma decisão rápida e uma certa
flexibilidade no bolso, pois leiloeiros
costumam não devolver nem parcelar
o pagamento", diz o leiloeiro Jones
Bergamin.

Em compensação, com informações
prévias sobre os lotes em leilão, um li-
mite de gasto e muita cautela, o compra-
dor novato pode arrematar coisas boas
por um custo mais baixo do que nas ga-
lerias. "O leilão é ótimo especialmente
para a compra de desenhos e gravuras,
que atualmente dispõem de técnicas de
conservação e de molduragem mais efi-
cientes", complementa Bergamin.

Leilões
Para se dar bem em um leilão é preci-

so saber algumas regras. Em geral, os
leiloeiros mais conhecidos da cidade
não organizam mais que quatro eventos
por ano. Os pregões são abertos a qual-
quer pessoa, mesmo às que só desejam
espiar. Ninguém é obrigado a dar um
lance. Colecionadores de longa quilo-
metragem costumam freqüentar leilões
só para saber a quantas anda o valor de
suas aquisições no mercado. O novo
comprador pode procurar antes o escri-
tório do leiloeiro e verificar as peças ao
vivo — muitos endereços disponibili-
zam seus lotes em forma de uma expo-
sição dias antes do leilão ou em sites
específicos. O preço que acompanha a
obra é o do lance mínimo. Algumas ve-
zes fixa-se também uma variação para
o teto. É aconselhável ouvir a opinião

de especialistas, inclusive para
avalizar a autenticidade de uma
obra e saber se ela realmente vale
o investimento.

Outra referência comumente
usada por quem enxerga a arte co-

mo negócio é ficar atento a mostras im-
portantes e a edições de livros e catálo-
gos acerca de um artista. Um exemplo
atualíssimo é o da pintora e desenhista
paulista Niobe Xandó. Com uma re-
trospectiva em cartaz na Pinacoteca do
Estado e uma brochura recém-editada,
seus trabalhos quadruplicaram de pre-
ço. A partir daí, é usar do bom senso.
como em qualquer nova empreitada.
"O interessado num leilão não deve ter
por obrigação dar início a uma coleção
ali", diz o leiloeiro James Lisboa. Ele
recomenda que se compre primeiro o
que se gosta, de preferência trabalhos
mais em conta em papel, priorizando a
quantidade. "Será mais fácil vender
quando, formatada a idéia de uma cole-
ção, o comprador quiser partir para
uma tão sonhada obra única."



Feiras de arte
Passeio de fim de semana para muitos pau-

listanos, as feirinhas de arte são uma boa
oportunidade para garimpar e regatear a peça
inaugural de uma coleção. A prefeitura regis-
tra 21 delas na cidade, mas considera na lista
também o comércio de artesanato. A mais
conhecida nesse segmento é a da Praça da
República, que acontece aos domingos. Nes-
se dia, porém, é mais vantajoso rumar para as
100 barracas abrigadas sob o Museu de Arte
de São Paulo e para as 300 tendas montadas
na Praça Dom Orione, no Bixiga. Embora es-
pecializadas em antiquários (e com muita ve-
Iharia no meio), nelas se encontram trabalhos
de artistas como Di Cavalcanti e Bruno Gior-
gi. São pinturas, esculturas e, principalmente,
desenhos e gravuras, técnicas mais baratas e
fáceis de negociar. Encontram-se também cu-
riosidades bem-vindas a uma primeira aquisi-
ção, caso dos azulejos da Osirarte pintados
por Volpi e vendidos a 500 reais cada peca
na feirinha do Bixiga.

Mas atenção: obras falsas nesses lugares
são armadilhas fáceis à espera do compra-
dor novato. Numa visita realizada no dia 29
de abril, um estande no vão livre do Masp
oferecia um óleo sobre cartão de Francisco
Rebolo por 3 000 reais, preço módico para
uma obra desse artista. "Não tenho dúvida
de que a obra é falsa", afirma Antônio Gon-
çalves, presidente do instituto que cataloga
a produção de Rebolo. ''Trata-se de cópia
de pintura dos anos 70, sem as característi-
cas do pintor e nem mesmo o estilo de sua
assinatura." O conselho dos especialistas
para não ser ludibriado inclui a exigência
do certificado de origem, indicações de que
o trabalho participou de exposições e sua
reprodução em catálogos oficiais.



Entenda as técnicas
Óleo sobre tela

Amais antiga e cara entre as técnicas
de pintura é também a mais conhe-

cida — a Mona Lisa é um famoso traba-
lho a óleo. Pintar significa aplicar com
um pincel ou unia espátula pigmentos
(substâncias que dão coloração) em for-
ma líquida a uma superfície de tecido ou
madeira, por exemplo. Vem daí o costu-
me de utilizar quadro ou tela como sinô-
nimos de pintura. No caso do óleo, os
pigmentos são diluídos num solvente, em
geral óleo de linhaça ou de papoula, ou
ainda na terebintina, uma resina extraída
de plantas. A pintura pode fazer uso tam-
bém da tinta acrílica, esta sintética e solú-
vel em água, e da tempera, cujo pigmento
é dissolvido num adstringente, em geral
clara de ovo ou cola.

Gravura

Por tratar-se de uma arte de repro-
dução, essa linguagem artística

acessível e barata é vista como me-
nor. A prática da gravura consiste em
criar imagens em matrizes através de
incisões e entalhes ou sua fixação em
madeira, metal ou pedra por meio de
produtos químicos. Há várias técni-
cas, mas as mais comuns são gravura
em metal, litografia e xilogravura,
cuja matriz é feita em prancha de ma-
deira. O segredo do seu valor comer-
cial está na tiragem. Quanto menor,
mais valiosa. Todo trabalho vem
com uma numeração no canto:
22/1 (X) significa que aquela é a peca
de número 22 de uma tiragem de 100
edições. Existe também a chamada
prova de artista (p.a.), uma edição
ainda mais restrita,
em média 10% da A Partida,
quantidade de tira- litografia de
gens, quando não Cícero Dias,
peça única, a crité- avaliada em
rio do autor. R$ 5 000,00

No jargão popular, quando repre-
senta uma figura humana, a es-

cultura costuma ser chamada tam-
bém de estátua. Como hoje em dia a
opção pela arte figurativa é rara, .á es-
cultura é associada comumente à arte
abstrata, de gosto específico e para
muitos difícil de entender. A conse-
qüência é que a escultura se torna a
linguagem mais exigente e particular
entre os meios de expressão artística.
Seu valor depende igualmente do
material de que é feita, a exemplo
do mármore, do granito, da madeira,
do bronze, entre outros metais, e de
quem a assina. Em geral, um exem-
plar vale tanto quanto pesa — as ci-
fras são tão altas como as das pintu-
ras — e pode ser considerado único
com até seis reproduções. Acima dis-
so, as peças ganham o nome de múl-
tiplos, corn tiragem ilimitada.



Desenho
A linguagem é parente da gravura e menos valorizada que   

.     pintura. Por isso mesmo, os desenhos são uma excelente
opção para quem quer dar início a uma coleção de arte, pois têm
preços mais baixos que os de um óleo sobre tela, por exemplo.
As variadas técnicas, em geral executadas sobre papel, também
determinam a qualidade e o valor do trabalho. Ele pode ser fei-
to a lápis, como o de crayon, a carvão, a bastão — o de giz,
com pigmentos coloridos, chama-se pastel — e com o uso de
grafite ou tinta nanquim. Nesta última, a utilização de uma pe-
na de bico muito fino resulta nos tradicionais bicos-de-pena.

Fotografia

Embora acessível a qualquer pessoa com uma câmera na mão
e uma idéia na cabeça, a fotografia adquire status de arte

quando seu resultado apresenta rigor, criatividade, beleza e uma
imagem inusitada. Os registros históricos do século XK e do iní-
cio do XX, por exemplo, são os mais valorizados e dificilmente
chegam ao mercado. A produção contemporânea, no entanto,
conta com boas ofertas em galerias especializadas. Novos méto-
dos, como o processo digital, e infinitas formas de manipular as
imagens rendem muitas vezes peças únicas. Mas, assim como a
gravura, a fotografia também tem tiragem — quanto menor, mais
cara — e seu preço varia de acordo com o tamanho da ampliação.
E não esqueça: a foto é quase sempre vendida sem a moldura!
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