
"O mercado real de brinquedos traz muitos limitadores
para a criatividade, tais como marketing, custos e políticas
corporativas, o que acaba ditando como será o produto
final. Com a Toy Art você pode se expressar sem esse tipo
de barreiras: você está encarregado do produto assim
como um pintor se encarrega do quadro". Nada melhor que
a frase do designer norte-americano MAD para começar a
falar sobre Toy Art.



As discussões sobre este novo gênero de arte contemporânea
têm atingido a mídia mundial, associando a prática a
termos como "febre" e "epidemia" dos bonecos - além do
descobrimento de um mercado lucrativo e um sem-número
de novos artistas. A temática adulta, o uso de materiais
alternativos e interpretações artísticas é o que difere um
boneco de Toy Art de um brinquedo infantil. Porém, ainda
é difícil distinguir a Toy Art do comércio de brinquedos. É
preciso que se conheça um pouco da história que direcionou
a cultura oriental à criação de heróis e monstros.

É fato que toda grande mudança começa com uma idéia, que
precede a necessidade. E essa idéia teve início no Japão, em
pleno período pós-guerra, na década de 50. Após sofrer os
abalos de muitos anos dedicados às atividades militares, de
extensa ocupação territorial pelas tropas americanas e oscilações
econômicas no país, o Japão procurava desesperadamente
uma maneira de elevar o orgulho da população e uma forma de
renovar a cultura e o mercado da época.

Tal missão foi tomada como meta por uma geração
de cartunistas, ilustradores e produtores de
televisão, que passaram a trabalhar na criação de
heróis que fariam parte da história de muitas culturas
pelo mundo afora até os dias de hoje. Nomes como
National Kid, Ultraman e Spektroman se tornaram
conhecidos na cultura ocidental, ao passo que a
temática de um mundo atacado por monstros e salvo
por heróis notáveis impulsionou, além dos animes, o
desenho manga e o mercado global de brinquedos.
Até aí, nenhuma surpresa; porém, a conseqüência
imediata do surgimento desta vertente artística foi a
criação de um mercado altamente rentável para todo
o Oriente, o que acabou por influenciar os setores
econômicos de entretenimento de países como
Tailândia, Cingapura e - como não poderia deixar de
ser - a China - onde finalmente, uma nova idéia seria
apresentada ao mundo. >



No ano de 1996, os estilistas chineses Michael Lau e Erio Só
foram convidados a participar de uma feira de brinquedos, onde
deveriam fazer suas próprias interpretações dos famosos bonecos
G.l. Joe. Trocando o uniforme militar do personagem Falcon por
peças de criação própria, os estilistas decidiram também estilizar
as cabeças e cabelos dos bonecos, adaptando-os para diferentes
looks. A iniciativa, que teve grande sucesso entre o público da
feira, foi seguida por outros designers e estilistas interessados em
expressar-se de novas formas, o que deu origem à Toy Art.

Pouco a pouco, o gênero foi se consolidando como um novo
tipo de obra de arte baseada em bonecos de plástico, pano,
vinil e borracha, a partir de figuras extraídas de ilustrações ou
de interpretações pessoais de um artista sobre determinado
personagem. Grifes de streetwear como as japonesas
Bounty Hunter, Secretbase, Medicom Toy e Bathing Ape
(mais conhecida como BAPE) foram as primeiras a fabricar e
vender toys. Não demorou muito para que os Estados Unidos
lançassem a Kidrobot, que, além de galeria e loja, vende
também os bonecos feitos nos países orientais. Estava lançada
a moda no continente americano.

No Brasil, o gênero é recente e pode-se afirmar que ainda não
foi perfeitamente compreendido pelos artistas e público em geral.
Porém, as tentativas de difundi-lo são enormes, como se tem visto
em exposições como a Mocotoy, o site The Toy e sua iniciativa
do concurso "Art Toy Contest", a marca Toscotoys e a Galeria
Plastik, em São Paulo, pioneira no comércio de Toy Art. Além
disso, pode-se citar Andréa May, Carla Barth, Titi Freak, Nina, Flip
como alguns dos artistas e grafiteiros que estão se dando bem
na brincadeira.

Direcionada ao público adulto, a Toy Art possui uma linguagem
visual bastante diferente, exibindo coelhos assassinos,
bonequinhas erotizadas, interpretações de personagens de filmes
ou de bandas de rock, além de todo tipo de adaptação pessoal
que seja possível.

Não sabemos ainda se o estilo poderá emplacar de fato, e muitos
têm reclamado do preço dos bonecos. Uma obra de Toy Art não
é barata, podendo seu preço chegar a 300 euros, dependendo da
peça. Porém, vale lembrar que deve ser encarada como artigo de
coleção, para toda a vida, e uma obra de arte que se permite, no
mínimo, abusar da ousadia.

Idade: 34 anos
Profissão: Variadas
País: Brasil
Homepage: www.reupgrade.com

Conheceu a Toy Art no final dos anos 90:
Já desenhava um personagem há 10 anos.
Um dia, meu amigo Ricardo Pack teve a idéia
de desenhá-lo em 3D. Fizemos um projeto
bem caseiro, muito diferente da produção
chinesa, mas o resultado final alcançou o que
esperávamos.

Influências: Futura 2000, Rich Jacobs, Flip e
Dea Dellis

Sobre a prática: No Brasil ainda estamos
começando, assim como as galerias de arte
alternativas, mas temos artistas e coletivos
muito capazes. Embora o país tenha caído na
tendência dos bonecos de pano - talvez por
serem mais fáceis de produzir em série - eu
encaro aToy Art como bonecos tridimencionais
de vinil, plástico e borracha.



Idade: 35 anos
Profissão: Artista Gráfico
País: Japão
Homepage: www.motomichi.com

Conheceu a Toy Art em 2000: Personagens
eram um dos elementos principais do meu
trabalho, há tempos. Por sorte, alguém me
deu a idéia de fazer bonecos - e foi assim
que fiz "Chaz & Daz", meus primeiros toys.
Fiz alguns projetos em que artistas recebiam
bonecos em branco para criar versões
próprias para eles. Achei todo esse processo
interessante e inspirador.

Influências: Takashi Murakami e, Gary
Baseman

Sobre a prática: Vejo a Toy Art como uma
grande mídia que os artistas podem explorar.
É uma indústria. Se você for dedicado o
suficiente, consegue viver disso.



idade: 34 anos
Profissão: Artista Gráfico
País: Austrália
Homepage: www.scarygirl.com

Conheceu a Toy Art em 2001: Acho que a
Toy Art é um bom suplemento para a venda de
outros tipos de arte. Tudo depende de quantos
bonecos forem feitos e vendidos.

Influências: Barbara Hepworth, escultora

Sobre a prática: É excitante e abre portas para
muitas opiniões sobre o que constitui a Toy Art.
Eu gosto de experimentar materiais, portanto é
um grande meio para se tentar coisas novas.



Conheceram a Toy Art em 2005: Lançamos o nosso site em
março de 2006, com a primeira coleção. Como nossos toy
se caracterizam como plushes trabalhamos com uma variada
gama de tecidos e técnicas de impressão.

Influências: Animações em stop motion feitas por Ray
Harryhausen, e recentemente dirigidas por Tim Burton.
Admiramos também os trabalhos de Frank Kozik, James
Jarvis, Simone Legno e Nathan Jurevicius.

Sobre a prática: Já existem muitas empresas ganhando dinheiro
com isso, sobretudo no Japão e Estados Unidos. Acredito serem
esses os mercados mais ávidos pela Toy Art. Mas este não é
o nosso objetivo principal. A Toy Art no Brasil ainda é muito
nova, mas é questão de tempo para que cada vez mais nomes
comecem a surgir com trabalhos de qualidade.

Idade: 39 anos
Profissão: Designer
País: Estados Unidos
Homepage: www.unkibrand.com

Conheceu a Toy Art em 2003: Eu
era apenas um observador, mas havia
tantos personagens para criar que se
tornou natural que eu os fizesse como
meus próprios brinquedos.

Influências: Tento me concentrar no
que eu faço, ao invés de me focar no
que as outras pessoas fazem

Sobre a prática: Amo fazer bonecos
que as outras pessoas também amem.
É recompensador. Pode-se ganhar
algum dinheiro, mas é algo que deve
ser feito por que se gosta, não para
ficar rico. Existem maneiras melhores
de se ganhar dinheiro, mas não seriam
tão divertidas.



Idade: 30 anos
Profissão: Toy Designer
País: Estados Unidos
Homepage: www.madtoydesign.com

Conheceu a Toy Art em 2000: Trabalho com brinquedos
há 10 anos profissionalmente, mas comecei a criar
bonecos de vinil apenas em 2002. Por causa de meus
bonecos, consegui mil vezes mais trabalhos e novos
clientes, ainda que fosse uma pequena parte do meu
portfolio. Estou manufaturando produtos em Hong Kong
e, se tudo der certo, isso será mais lucrativo do que
apenas elaborar o design.

Influências: Kaws, Michael Lau, Eric Só, Sket, Tristan,
Huck, Tado e muitos outros.

Sobre a prática: A única maneira de se trabalhar apenas
fazendo bonecos é fazer diferentes projetos e tipos. Você
não vai enriquecer com uma criação só - e talvez nem
fique conhecido. A melhor maneira de se ver esta prática
é por meio da auto-promoção e marketing.
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