
ENTRE O LUXO E O LIXO 
BIENAIS Quatro grandes eventos europeus agitam o mundo das 
artes e chamam a atenção para a esquizofrenia desse mercado 

POR ANA PAULA SOUSA 

N
ão fosse vasto o espaço aéreo, 
os jatos particulares se mete
riam num tremendo conges
tionamento pelos céus da Eu
ropa este mês. Entre a segun

da-feira 11 e a terça-feira, uma única 
companhia, a Netjets, operou 120 vôos 
privados para a Basiléia, na Suíça. "Até o 
fim de semana, devemos chegar a 200", 
anima-se Robert Dranitzke, 
diretor de marketing da Net
jets. A bordo, marchands, co
lecionadores, artistas e cura
dores que saltitam entre Itá
lia, Suíça e Alemanha. 

A coincidência de even
tos, que acontece apenas de 
dez em dez anos, e leva o 
nome de Grana Tour, trans
formou em pura euforia o 
mundo das artes na últ ima 
semana. Na quinta-feira 7, 
foi aberta, para convidados, 
a 52 a edição da tradicional 
Bienal de Veneza. Na quar
ta-feira 13, começou a Art 
Basel, na Suíça, a maior fei
ra de arte existente. Três 
dias depois, teriam início, 
na Alemanha, a qüinqüenal Documen
ta de Kassel, vista como o mais "artísti
co" dos encontros, e o projeto Münster, 
realizado uma vez a cada década e de
dicado às esculturas. 

Os jatos, além de potenciais peças para 
uma instalação gigante, tornam-se perso
nagens importantes da cena da arte pelo 
que têm de exclusivo. De exorbitante. De 
luxuoso. "Há uma nova divisão do mun
do que coloca num mesmo plano roupas 
caríssimas, restaurantes, jóias, jatos, bar
cos e arte. A arte tornou-se uma peça im
portante no crescente universo do luxo", 
sintetiza Phillipe Daverio, crítico de arte 
italiano, apresentador do programa Pas-
separtout, da RAI 3. 

Dominado por homens das finanças e 
das comunicações, o mercado de arte vive 
tempos esquizofrênicos. Bienais que se 
querem artísticas, mas se derretem dian
te do mercado, vasos sanitários expostos 
em espaço nobre e dinheiro jogado para 
o alto sem muito critério não escapariam 
à ironia surrealista de Luis Bunuel e de 
seu filme O Discreto Charme da Burguesia. 

"O que vemos na Bienal de Veneza é 
exemplar do novo lugar que a arte ocupa 

não há trânsito. Basta ter um barco e 
você vai para todo lado. Quando a festa 
de lá começa a perder a graça, basta pe
gar um avião para a Basiléia, repleta de 
hotéis incríveis. Os jatos exclusivos, 
com fluidez e riqueza, se apropriaram 
do mundo da arte." 

Não à toa, Veneza criou este ano um 
recanto para os galeristas, batizado 
Cornice, que reuniu 60 empresas nos 
dias de abertura. São os galeristas que 

bancam o t ransporte das 
obras e a produção dos espa
ços expositivos. "Os mar
chands são cada vez mais so
licitados para a produção de 
peças monumentais, que, 
sozinha, a Bienal não teria 
como bancar", escreveu o 
jornal Le Monde. Mas, logi
camente, nem todos são 
convidados para a festa. 

"Existe um monopólio de 
galeristas nas grandes bie
nais. É um tipo de ditadura 
mesmo. Eles definem quan
to vão pagar pela produção 
e de que modo querem apa-

no mundo. De todas as artes, as vistais 
são as únicas que podem se tornar um 
bem de consumo de luxo. E isso deixa os 
riquíssimos excitados", prossegue Dave
rio. Ele diz que, de 15 anos para cá, a arte 
foi apropriada pelo pequeno mundo dos 
muito ricos afoitos pelo 
teatro que, um dia, Nova 
York, por exemplo, lhes 
proporcionou. 

"Mas em Nova York, 
hoje, dorme-se muito 
cedo", brinca. "Nova 
York não é mais um lugar 
divertido e eles têm ne
cessidade de lugares ex
clusivos. Veneza é uma 
cidade perfeita porque 

recer , atesta Bo Knutsson, 
presidente da Cinoa, federa

ção internacional que reúne associa
ções de colecionadores e marchands de 
mais de 20 países. "É difícil saber o ta
manho exato da influência de cada um 
porque nós também não temos acesso 
a boa parte das informações. Mas não 

há possibilidade de um 
artista individual con
quistar espaço. Ele só 
viaja se a sua galeria ti
ver conexões." 

O artista que atra
vessa os portões de Ve
neza ou de Kassel sabe 
que, uma vez seleciona
do, é como se uma vari
nha de condão tocasse a 
obra e dela fizesse sair 



cifrões. "Mal é anunciado o nome do 
artista, o preço dele já muda", afirma 
Raquel Arnaud, uma das mais influen
tes galeristas brasileiras, presente no 
pavilhão mais nobre de Veneza com 
Waltercio Caldas e, na Documenta, 
com Iole de Freitas. 

É, no fundo, para isso que servem os 
grandes eventos atuais: pôr e tirar ci
frões de coisas que, artisticamente, po
dem morrer de uma edição para a ou
tra. O crítico Olívio Tavares de Araújo 
desenha uma linha do tempo que in
dica o curso percorrido por uma Bie
nal como a de Veneza. "Esses grandes 
eventos, quando foram criados, ti
nham a função de divulgação. Os li
vros de arte eram caríssimos, não ha
via internet e os canais de tevê eram 
em menor número", diz. 

Pouco a pouco, porém, o sentido da di
vulgação e da medida de valor artístico 
se desmanchou no ar. "Esses eventos fo
ram se tornando mero lugar para a aqui
sição de prestígio", avalia Araújo. "Eles 
dão o aval aos produtos novos e legiti
mam o que a crítica não tem mais o po
der de legitimar. Fazendo uma compa
ração boba: o homem que paga 600 
reais por uma camisa na Daslu não pa
garia isso, pela mesma camisa, se ela es
tivesse na rua Augusta." Não à toa, há 
nada menos que 120 bienais no mundo, 

várias na Ásia. 

Elas são o abrigo 
ideal da idéia de "ex
clusivo" trazida à 
tona por Daverio. "O 
termo 'ser exclusivo' 
agrada muito às pes

soas hoje em dia. E, certamente, isso 
elimina os intelectuais da festa. O mun
do dos intelectuais, dos verdadeiros crí
ticos, não interessa mais ao grupo de 
criadores que se vestem de preto, se 

comportam adequadamente e adoram 
entrar nas festas dos muito ricos." 

Também deixaram de dar as car-
tas os antigos marchands, que, no 

dizer de Daverio, faziam de sua 
aventura comercial uma aventu

ra existencial. "Agora a arte está 
nas mãos dos mesmos homens que 
cuidam das comunicações e das fi
nanças. O papel desempenhado por 
Charles Saatchi (dono de uma agên

cia de publicidade que se tornou o mais 
influente patrocinador da arte no mundo) 



Plural 

não é o de um galerista, mas sim o de 
um homem de comunicações." 

O crítico italiano cita ainda o caso de 
François Pinault, presidente do grupo 
francês Pinault-Printemps-Redoute, 
dono de marcas como Fnac, Yves-Saint 
Laurent e Gucci. "Ele faz a festa nos lei
lões da Christie's e, assim, determina 
os destinos da arte", diz Daverio. E im
põe o próprio gosto estético? "Ora, a es
tética não tem nenhuma importância. 
Tudo vai bem quando essas pessoas se 
divertem e há a festa." 

Até quando vai durar a festa é impossí
vel prever. Mas, num mercado que bate 
recordes uns atrás dos outros, já se fala 
numa bolha de arte que, a qualquer mo
mento, pode estourar. No mês passado, 
as duas principais casas de leilões do 
mundo comemoraram cifras inéditas 
para a arte contemporânea. Em uma só 
noite, o martelo da Sotheby's ressoou 

COZINHA, EU? O chef Ferran Adríà é o "artista" 
espanhol escolhido pelo curador da Documenta 

254,9 milhões de dólares por 15 artis
tas. Um dia depois, seria a vez da Chris-
tie's: 384,7 milhões por 26 obras. 

"Eu não sei quando a bolha vai es
tourar, mas o mercado de arte contem
porânea enlouqueceu e me parece que 
os preços perderam qualquer vínculo 
com a realidade", diz, sem esconder o 
espanto com os valores atingidos por 
artistas como Andy Warhol e Basquiat, 
o marchand Richard Feigen, há déca
das instalado em Manhattan. "Há mui
to dinheiro novo no mundo e gente 
disposta a pagar preços totalmente 

desvinculados da qualida
de ou da importância." 

A revista The Economist, 
num artigo intitulado "A Bo
lha da arte", resume assim o 
fenômeno: "Milionários rus
sos e chineses, junto com 
administradores de fundos 
hedge e private equity, já 
compraram as mansões e 
iates que gostariam e agora 
querem exibir a riqueza nas 
paredes de suas casas". A re
vista cita a venda de um tra
balho de Warhol, Green Car 
Crash, por 71,7 milhões de 
dólares, quatro vezes maior 
que o recorde para uma obra 
do "senhor art pop". 

Os riscos financeiros de 
tais compras não são, porém, 
desprezíveis. "O investidor 
em obras de arte precisa de
cidir não só se haverá colecio
nadores por perto, dispostos 
a pagar muito caro num pe
ríodo de cinco anos (a teoria 
do 'tolo mais rico'), mas tam
bém se o período escolhido 
continuará despertando inte
resse", conclui a revista. 

É fato que, num merca
do em que jovens artistas 
atingem preços absurdos, 
ninguém sabe se está to-

mando lixo por luxo. Pior: 
desfez-se a noção de gosto. 
"As pessoas acreditam mais 
no que lêem e ouvem do 
que nos próprios olhos", ob
serva Feigen. 

Na avaliação de Knuts-
son, trata-se, na verdade, do 
surgimento de um novo 
gosto, dissociado dos traços 
que os grandes mestres da 
pintura criaram. "A nova 
geração, que está fazendo 
muito dinheiro nos negó
cios, não está interessada 
em mobiliário do século 
XIX ou em pinturas antigas, 
que não combinam com a 
decoração da casa. E nisso 
que eles pensam", arrisca. 

Para explicar a estética 
contemporânea, Olívio Ta
vares de Araújo puxa, nova
mente, o fio da história. "O 
último grande período em 
que foi possível comprar 
Picasso, Braque, foi após o 
fim da Segunda Guerra. 
Depois, as obras pararam 
de circular. A partir dos 
anos 50, criou-se uma coi
sa nova, que, como a moda, 
t inha de ser diferente do 
que se fazia antes." • 



VENEZA RECEBE 500 ARTISTAS A exposição organizada pelo curador 
norte-americano Robert Storr não oferece surpresas nem polêmicas 

POR ELISA BY1NGTON, DE VENEZA 

ABienal de Veneza nunca foi tão gigan
tesca. Composta de 500 artistas e 
76 representações nacionais (eram 

70 em 2005), a 52a edição é a maior e mais 
longa já realizada, com quatro meses e 
meio de duração. A estrutura tentacular vai 
além dos 34 pavilhões historicamente si
tuados nos "Giardini". Ela se derrama pela 
imensidão de espaços do antigo "Arsena-
le" e ocupa 42 palácios distribuídos pelos 
canais do centro histórico. Em cada canto, 
é possível confrontar, superpor, recusar e 
abraçar linguagens variadas, visões con
trastantes da realidade e diferentes expec
tativas presentes na arte. 

O título Pensa con i sensi/senti con Ia 
mente (Pensa com os sentidos/sente 
com a mente) soa como guia para o am
plo público convidado a se deixar levar 
pela experiência oferecida ali. O mote, 
convenhamos, é válido para qualquer ex
posição de arte contemporânea, mas já o 
era para a arte moderna. "O que em mim 
sente está pensando", escrevia Fernando 
Pessoa durante o modernismo portu
guês, afirmando uma posição sempre útil 
para pensar a vida através da arte. 

Robert Storr, ex-curador do MoMA-NY 
(1990-2002), atualmente reitor da Yale 
School of Art, é o primeiro americano res
ponsável por uma Bienal de Veneza. O pon
to de vista da produção artística sempre foi 
distinto do lado de cá e de lá do oceano e, 
pela primeira vez, a manifestação européia 
se entrega ao olhar norte-americano. Ges
to retribuído com o convite a 
apenas quatro artistas italia
nos, além dos dois presentes 
no pavilhão italiano, Frances-
co Vezzoli e Giuseppe Peno-
ne, expoente da Arte Povera. 

Bienais não costumam 
ser lugar de certezas. O gi
gantismo e variedade criam 
uma realidade muito maior 
do que nossa capacidade de conter e 
classificar. Mas a Bienal de Storr é uma 
exposição sem surpresas, sem polêmica. 
Muitos nomes consagrados, muitos nas
cidos antes de 1940, diversos já falecidos. 

Nesse sentido, mas não apenas, parece 
uma mostra musealizada, que documen
ta e propõe dentro da trajetória bem or
ganizada quase todas as linguagens da 
arte atual: da instalação ao vídeo, da fo
tografia à escultura, tendo a pintura co
mo centro. 

Da mesma maneira, a mostra contem
pla todos os temas do presente, da opres
são feminina aos desastres ambientais, 
passando pelas guerras, os refugiados e a 

miséria. Sem excluir os dramas privados li
gados ao amor e à morte, como no belo tra
balho de Sophie Calle, presente também 
no pavilhão da França, sobre as últimas ho
ras de vida da sua mãe. Tudo na medida. 

Pela primeira vez, há uma se
ção dedicada à arte africana 
contemporânea: Check List 
Luanda Pop, parte da coleção 
formada pelo empresário 
congolês Sindika Dokolo e 
pelo artista angolano Fernan
do Alvim, demonstrando que 
certa proximidade com o 
mercado não é mais tabu. 

Ainda que o "Leão de Ouro à carreira" 
tenha sido atribuído ao fotógrafo do 
Mali, Malick Sidibè, não há dúvida do lu
gar central atribuído à pintura pelo cu
rador. Gerard Richter, Robert Ryman, 

Ellsworth Kelly e Raoul de Keyser, entre 
outros menos consagrados, têm belas 
salas no pavilhão central. Entre eles, Sig-
mar Polke (prêmio Bienal de São Paulo 
de 1975 e Bienal de Veneza de 1986), po
sicionado no centro geométrico do edi
fício, como a reafirmar uma predileção. 
Polke faz jus à honra com telas belíssi
mas, espécie de síntese do seu percurso 
artístico, da Pop Art às telas transparen
tes mais recentes, feitas de veladuras de 

tinta que deixam entrever o caixilho dos 
quadros e de pigmentos que rnudam de 
cor conforme a humidade. 

Asala à esquerda de Polke e à direita do jar
dim de Cario Scarpa, lugar de honra na 
arquitetura da Bienal é ocupada porWal-
tercio Caldas - reconhecimento do qual 
o Brasil, que tem oito artistas presentes, 
parece não se ter dado conta. As caracte
rísticas estruturas tubulares de alumínio 
de Waltercio traçam figuras geométricas 
cuja tridimensionalidade não é projetada 
para além do quadro, mas para dentro do 
espaço do espectador, que deve comple
tá-la mentalmente." Is he a brazilian?", co
mentavam, surpresas, três jornalistas 
americanas diante do jogo refinado pro
posto pelo artista, em provável contradi
ção com a idéia de Brasil que tinham. 

Pela primeira 
vez, há uma 
seção voltada 
apenas 
à produção 
africana 



• Diferente e, sobretudo, bem embalada. 
"Eu, se fosse investidor, não compraria 
uma obra pela qualidade, mas pelo gale
rista. A obra valorizada é aquela do gale
rista que sabe trabalhar o seu produto co
mo qualquer outro vendedor", diz Araújo. 
"A opinião do crítico não vale nada." 

Enquanto os homens de negócio se de
batem para descobrir o nome da vez, os 
artistas consomem, em aviões, horas que, 
um dia, pintores passavam no ateliê. É, 
mais ou menos, como ser um astro pop. 
Quem sabe criar a fama, como o "bad 
boy" da arte britânica Damien Hirst, co
lhe potes de ouro. "Uma coisa curiosa é 
que sobre a última obra dele, um crânio 
de um esqueleto humano decorado por 
centenas de diamantes, não se fala se ela 
é ou não importante. Só se fala que custa 
100 milhões de dólares." 

Ricardo Basbaum, artista brasileiro parti
cipante da Documenta, acrescenta um 
tempero nativo à fórmula. "Aqui, os artis
tas costumam ser mais valorizados pelo 
jogo de relações do que pelo mérito do 
trabalho. O valor do mercado, em geral, 
não acompanha o valor crítico da obra. 
Sabe-se que o mercado tem os próprios 
critérios, mas, no Brasil, ele se destitui de 
qualquer função pública e, em geral, se 
coloca de maneira autista em relação à di
mensão artística." 

O autismo, na verdade, parece 
amarrar todas as pontas desse sistema. 
No Brasil, as notícias dos quatro even
tos europeus limitam-se, quase sem
pre, à grandeza numérica, à "presença 
brasileira" e à descrição dos mil con
ceitos escondidos no vaso sanitário ou 
no jornal que, uma vez amassado, vira 
arte. "Todos, jornalistas, críticos e cu
radores, foram seduzidos pelo merca
do. Eu não digo que recebam dinheiro 
para falar bem de coisas duvidosas, 
mas, sem perceber, eles caem na con
versa dos homens de mercado", reflete 
Olívio Tavares de Araújo. 

Não por acaso, é um publicitário, 
Charles Saatchi, o grande patrono da arte 
contemporânea. Não por acaso, o chef-
marqueteiro Ferran Adrià foi um dos "ar
tistas" espanhóis selecionados pela Do
cumenta de Kassel - não se sabe se para 
cozinhar ou expor. Como gostam de 
apregoar alguns marchands, tudo é uma 
questão de conceito. E, conceito por con
ceito, bem que os aviões da Netjets po
deriam virar instalação. • 

ecarvalho
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