




sitados e lhe proporcionam uma expe-
riência metafísica. Dão-se as costas a
elas com a sensação de que se ganhou
algo. em termos estéticos, sensoriais ou
até existenciais. Um exemplo é a obra
que dá mote à mostra brasileira. Ascen-
sion consiste numa coluna de fumaça
que se desprende do chão e se eleva até
o teto — um conjunto que causou im-
pacto no CCBB carioca com seus 36
metros de altura (reduzidos para 8 em
São Paulo por questão de espaço).
'Trabalhos em grande escala produzem
um efeito de admiração e assombro. É
essa sensação que persigo em meu tra-,
balho". disse Kapoor a VEJA, durante
uma passagem por São Paulo.

Mais fácil que definir o trabalho de
Kapoor é elencar os defeitos que ele
não tem. Pode-se começar por um rótu-
lo que ele rechaça com toda a força: o
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de "artista étnico". Filho
de pai indiano de fé hin-
duísta e mãe judia oriun-
da do Iraque, Kapoor
nasceu em Bombaim,
hoje rebatizada de Mumbai, e mora na
Inglaterra desde a juventude. Tão logo
despontou, nos anos 80, foi saudado
por uma parcela da crítica como um
expoente do multiculturalismo. Uma
estupidez, já que a característica que
define sua obra é justamente a univer-
salidade. Kapoor, aliás, afirma que não
suportaria trabalhar em seu país de ori-
gem, por causa do culto à "indianida-
de". "Os nacionalistas que me descul-
pem, mas não me interessa criar obras
que exijam conhecimento prévio de
uma cultura para ser compreendidas",
diz Kapoor, cuja obra evoca a sensação
de transcendência que se costuma asso-

Cloud Gate, em Chicago:
o "feijão" de aço
consumiu 23 milhões
de dólares e levou sete
anos para ser polido

ciar à catarse religiosa —
um fenômeno presente,
de maneiras diferentes,
tanto na cultura indiana
quanto na ocidental.

Apesar das reflexões complicadas
que Kapoor provoca, seu apelo popular
é facilitado pelo uso de formas elemen-
tares e intuitivas. A concha de bronze de
4,5 metros de comprimento que se en-
contra no hall de entrada do CCBB pau-
listano sugere um órgão sexual femini-
no, imantado simultaneamente de mate-
rialidade e de pureza. Marsyos, a imen-
sa estrutura de aço e PVC vermelho
com que Kapoor ocupou ern 2002 o vão
central da galeria Tate Modem, em Lon-
dres, lembra duas trompas de Falópio li-
gadas a um útero. O artista lida ainda
com um ingrediente imediatamente
acessível: a ilusão visual. Assim como



os velhos mestres da pintura, Kapoor
maneja formas e materiais de maneira a
provocar vertigem no espectador e pôr
em xeque suas noções de tempo e espa-
ço. Pertence, enfim, a uma rara estirpe,
seja nas artes plásticas, na literatura ou
na música: a dos artistas que criam uni-
versos próprios, que reinventam o mun-
do. Reinventam e conquistam: ele é um
artista que tem fome e sede de espaços
públicos, impulso que, quando levado a
sério, dá um trabalho tremendo.

Para viabilizar seus projetos ambi-
ciosos, Kapoor se vale de técnicas da ar-
quitetura, da aeronáutica e da indústria
pesada. Sua obra mais famosa. Cloud
Gale, é uma estrutura de aço com 20 me-
tros de comprimento e 12 de altura, que
resplandece num parque de Chicago e
custou 23 milhões de dólares — o que
faz dela, possivelmente, a obra de arte

A concha de bronze de 4,5 metros de comprimento em exibição em
São Paulo: formas elementares e intuitivas, de apelo imediato
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pública, executada por um artista vivo,
mais cara do mundo. Para adquirir a su-
perfície brilhante que reflete os arranha-
céus da cidade americana, o "feijão" -
o apelido popular; a idéia original é de
gota gigante de mercúrio — passou por
sete anos de polimento. No ano passado,
ele fez outra intervenção, essa de caráter
temporário, em Nova York. Instalado no
Rockefeller Center. Sky Mirror era um
espelho de 10 metros de diâmetro e 23
toneladas, que refletia — e distorcia — a
paisagem urbana em tomo de si.

Nos últimos anos, as artes plásticas
vêm passando por um período de efer-
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vescência. como provam o mercado su-
peraquecido e o florescer de experiên-
cias que testam constantemente os limi-
tes do que, afinal, pode ser considerado
arte hoje — quando não a paciência do
público em geral. Isso ocorre, em espe-
cial, na Inglaterra. Embora integre esse
quadro geral, Kapoor nunca comungou
daquela que é a peça de resistência de
outros representantes conhecidos da
nova arte inglesa: chocar, chocar e cho-
car mais ainda. Esse expediente foi
adotado às últimas conseqüências nos
anos 90 pela geração dos chamados
Youna British Artists (Jovens Artistas

Peça de lona montada em praça de
Nápoles (à esqj, o Sky Mirror de
Nova York (acima) e instalação feita
de cera trazida ao Brasil: vertigem
e ilusão, como os velhos mestres

t
Britânicos). Na época, suas obras ela-
boradas com cadáveres de animais, san-
gue e excrementos causaram impacto e
escândalo — mas, com o tempo, a es-
treiteza do horizonte e o vazio das
idéias foram se tornando evidentes.
"No início, eu me impressionava com a
energia deles. Hoje. infelizmente, vejo
que estão preocupados é com dinheiro".
critica Kapoor, que, no entanto, não tem
nada contra o moderno culto à celebri-
dade e às contas bancárias recheadas.
Aos 52 anos, casado, uma filha de 11 e
um menino de 10, inclui entre seus ami-
gos o roqueiro Mick Jagger e o escritor



Salman Rushdie. O incentivo do cantor
dos Rolling Stones, aliás, foi decisivo
para a realização de sua mostra no Bra-
sil — impressionado com a presença de
1,5 milhão de pessoas num show que
fez na Praia de Copacabana, Jagger te-
ria dito a Kapoor que ele não deveria
subestimar o público do país. Quanto
ao dinheiro, o artista é um pragmático.
Para ele. fazer obras pensando apenas
em satisfazer o mercado é um pecado
mortal. "Mas, fora isso, não existe nada
de errado em faturar um pouquinho",
brinca Kapoor, que há pouco vendeu
um trabalho por 2.2 milhões de dólares.
A recriação do mundo, evidentemente,
tem seu preço. •
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