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D
as manifestações
feitas pelos anti-
gos romanos até
os desenhos ar-
tísticos que hoje

podem ser vistos nos muros
da cidade, o grafite evolui ao
longo da história/Nos últimos
anos vem sendo considerado
arte urbana, atraindo adeptos
e admiradores. É difícil preci-
sar como e quando se insta-
lou no Brasil, mas, de acordo
com o professor de design
Carlos Horcades, pode-se
considerar que data do final
dos anos 70 e do início dos
anos 80, quando o profeta
Gentileza usava os muros da
cidade do Rio de Janeiro para
escrever poesias.

Marcelo Eco, de 27 anos, é
um dos grafiteiros mais co-
nhecidos do Rio. Morador de
São Gonçalo, Eco, como é co-
nhecido, começou a traba-
lhar com spray ainda aos 13
anos, mas confessa que se
restringia às pichações, feitas
no bairro onde morava, em-
bora já dominasse alguma

técnica para desenhos artísti-
cos. Por volta de 1995, junta-
mente com outros amigos, ao
ouvirem falar sobre "picha-
ções coloridas e artísticas" na
Europa e Estados Unidos, re-
solveram conhecer este tipo
de arte e começar a praticá-la
na cidade.

- No início o material era
caro e difícil de achar, mas
gostamos tanto do que tínha-
mos visto que não desistimos
de sair por aí expondo nossos
desenhos - conta.

Eco lembra que, nos anos
90, havia no Rio muitos bair-
ros com espaços e monu-
mentos públicos degradados
pelas pichações.

- Eram nomes e palavras
sem sentido, muitas vezes
ofensivas, que acabavam por
poluir visualmente a cidade -
afirma, acrescentando que
muitas instituições, e, princi-
palmente, a Prefeitura, reco-
nheceram o bom trabalho
realizado por alguns grafitei-
ros e resolveram ceder muros
e locais próprios para tal tra-
balho.

- Por um lado, evitariam a
pichação em suas proprieda-

des; por outro, contribuiriam
para o embelezamento da ci-
dade. Essa atitude veio forta-
lecer definitivamente a ativi-
dade - afirma.

Além de expressão de arte,
o grafite tornou-se meio de
vida de muitos artistas. Para
Eco não foi diferente. Ele faz
questão de dizer que antes
entendia o grafite somente
como ideologia, mas hoje
consegue ganhar dinheiro
com o que faz. O artista não
revela quanto consegue fatu-
rar através de sua arte, mas
conta que garante renda con-
tínua, o que o faz encarar a
atividade como uma profis-
são como outra qualquer.

- O melhor é que consigo
juntar trabalho e satisfação, o
que nem sempre é possível -
diz.

O grafite foi adotado tam-
bém por instituições particu-
lares e organizações não-go-
vernamentais como discipli-
na e curso de especialização.
No caso das ONGs, tornou-se
uma contribuição para trans-
formar jovens de localidades
carentes em artistas, dando-
lhes oportunidade para gerar

renda, já que hoje é possível
ter o grafite em quase tudo:
roupas, objetos de decoração,
mobiliário, telas etc. Uma
dessas ONGs é o Grupo Cul-
tural Afro Reggae, que, nasci-
do em 1993, há sete anos o in-
cluiu como um dos temas de
suas oficinas, levando as téc-
nicas desta arte para dezenas
de jovens em várias comuni-
dades carentes.

- Ao fazer isso, o Afro Reg-
gae pretende não só desen-
volver uma habilidade que
pode vir a ser usada como
meio de obter renda, mas
também despertar nesses jo-
vens a criatividade, uma qua-
lidade que é fundamental pa-
ra se destacarem em qual-
quer outra atividade profis-
sional que possam seguir -,
informa o grupo cultural, por
meio de sua Assessoria de co-
municação.

O grafite ultrapassou os li-
mites das ruas e ganhou uma
galeria: Movimento Arte Con-
temporânea, em Copacabana,
no Shopping Cassino Atlânti-
co, que é conhecido pelas di-
versas galerias que expõem a
"arte tradicional". A mostra in-

dividual Raízes Orientais, de
Bruno Bogossian, mais co-
nhecido como BR, integrante
do grupo de grafiteiros Flash
Beck Crew, fica em cartaz até o
próximo dia 19.

A concepção dos 12 traba-
lhos expostos é uma fusão en-
tre o caos das grandes metró-
poles e a sensação de equilí-
brio próprio ao estilo oriental.
As peças, criadas especial-
mente para a exposição, mos-
tram a paixão do artista pelos
mangas, histórias em quadri-
nhos japonesas. Para o artista,
ao contrário do que alguns
pensam, o grafite é um seg-
mento desvencilhado de uma
estética padronizada, portan-
to, é possível aplicar nos tra-
balhos de perímetro urbano
variados conceitos sócio-cul-
turais.

- O grafite nos muros das
ruas não tem necessariamen-
te a pretensão de agradar a
sociedade. É uma espécie de
vômito artístico. Quando se
faz a migração para a tela, há
uma preocupação maior em
associar a técnica a uma esté-
tica que realmente atraia o
público. Embora a Street Art

imponha um limite espacial e
adote um formato mais foca-
do no belo, no harmonioso,
esta vertente do grafite está
possibilitando a entrada dos
profissionais do spray no dis-
putado mercado das artes -
conta BR.

A idéia da galeria espe-
cializada em grafite foi de Ri-
cardo Kimaid e de Luiz Alber-
to Danielian, que, de aprecia-
dor, passou a colecionador. A
galeria foi criada como um
espaço precursor e exclusivo
para trabalhos de artistas que
utilizam uma linguagem con-
temporânea voltada para o
segmento do grafite.

- Sou colecionador há qua-
tro anos de obras de artistas
brasileiros e quis tirar essa ar-
te da marginalidade. Nos
EUA, por exemplo, onde o
grafite começou nos anos 60,
as obras são vendidas por
US$ l milhão. Já é hora de os
grafiteiros nacionais serem
valorizados e reconhecidos. A
exposição está superando to-
das as expectativas, sendo
bastante elogiada e os qua-
dros, comprados - explica
Danielian.
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AKH COMEÇOU COM OS ANIICOS ROMANOS

A palavra grafite é de origem italiana e significa "escritas
feitas com carvão". Manifestar-se desta forma, segundo his-
toriadores, teve início com os antigos romanos, que utiliza-
vam as paredes de suas construções como locais para se ex-
pressarem e protestarem. Alguns destes grafites ainda po-
dem ser vistos nas catacumbas de Roma e em outros sítios
arqueológicos espalhados pela Itália e normalmente traziam
palavras proféticas, leis e acontecimentos públicos da época.
O grafite, como hoje é conhecido, porém, teve início nos
anos 60, quando jovens de um bairro da periferia de Nova
York, o Bronx, estabeleceram nova linguagem para a arte,
utilizando o spray, seguindo a mesma necessidade de ex-
pressão herdada dos romanos. Tal necessidade, somada a
um movimento artístico que dava crédito às manifestações
feitas fora dos espaços fechados e acadêmicos, encontrou
nas ruas o melhor cenário para uma nova forma de arte
que surgia. Nos anos seguintes, os europeus também se ren-
deram à modalidade do grafite, o que fez com que ela se
consolidasse já na década de 80.

Quadros da
exposição
Raízes
Orientais,
de Bruno
Bogossian,
o BR,
até dia 19
de abril na
galeria
Movimento
Arte
Contemporânea,
em Copacabana
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11, 12, e 13 abr. 2008. Laboratório da imprensa, p. B-12.




