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Gênio da arte de guerrilha para uns, plagiador e vândalo para outros, não há artista 
americano mais festejado, criticado ou comentado hoje do que Shepard Fairey, autor dos 
pôsteres "Obama Hope" (Obama Esperança) e "Obama Progress" (Obama Progresso), que, 
espalhados pelas grandes cidades americanas durante a campanha presidencial, foram não 
apenas chancelados como peça de propaganda pelo presidente Barack Obama como 
considerados uma brilhante estratégia de marketing para atrair o voto jovem num país onde 
a arte de guerrilha tateia seu lugar entre os espaços públicos, as galerias e as salas dos 
tribunais. 
 
Pois é exatamente na confluência desses três espaços que Shepard Fairey, 39 anos, encontra 
se hoje. Se não, vejamos: seus pôsteres sobre Obama acabam de ganhar o Brit Insurance 
Design of the Year, concedido por um grupo de gente do mundo da arte e entretenimento que 
vai de Alan Yentob, diretor criativo da rede de TV BBC, a Paola Antonelli, curadora do 
Departamento de Design do MoMA de Nova York. O Instituto de Arte Contemporânea de 
Boston exibe a primeira retrospectiva do artista num museu, chamada "Shepard Fairey: 
Supply & demand". 
 
A convite da Nike e do ciclista Lance Armstrong, Fairey se juntou a um grupo de artistas para 
uma mostra de arte contemporânea global "Stages", cuja renda será destinada a uma 
campanha mundial de alerta contra o câncer. E, na Sak's da Quinta Avenida de Nova York, as 
vitrines exibem bolsas com motivos inspirados no construtivismo soviético desenhadas 
especialmente por Fairey para a gigante do varejo. 
 
Mas há o outro lado. A caminho da abertura de sua exibição "Supply & demand" (Oferta e 
procura), em Boston, no estado de Massa-chusetts, dia 7 de fevereiro, Shepard Fairey foi 
preso, acusado de vandalismo. Seu crime: espalhar pela cidade pôsteres de Obama e de sua 
primeira grande investida em arte de guerrilha, os pôsteres da série "Obey the giant" 
(Obedeça ao gigante). Recaem sobre ele 29 processos movidos pelo Departamento de Polícia 
de Boston. 
 
E os próprios pôsteres de Obama são objeto de um ferrenho embate na Justiça entre Fairey e 
a agência de notícias Associated Press, que acusa o artista de ter violado direitos de 
propriedade de imagem ao desenhar os pôsteres de Obama usando uma foto original da 
agência, tirada por Mannie Garcia. A AP pede uma indenização. 
 
"O padrão e as práticas de Fairey são repetidamente copiar os trabalhos de outros artistas e 
fotógrafos", afirmou a agência no processo. "Enquanto o artista tenta apresentar suas ações 
como política ou arte, não há dúvida de que ele fatura muito com sua apropriação indevida." 
 
Todo o meu propósito com os pôsteres foi apoiar Obama e ajudá-lo a se eleger disse o artista. 
Dinheiro nunca foi o ponto central. A renda advinda dos pôsteres foi usada ou para criar mais 
pôsteres ou para doar a instituições de caridade. 
 
Ame-o ou processe-o, parece ser o slogan de Shepard Fairey para sua relação com o público 
americano. Nada supreendente para um artista que ganhou as atenções do público há mais 
de 20 anos quando, ainda estudante da Rhode Island School of Design, usou o tosco desenho 
do lutador francês André "The Giant" Roussimoff em cartazes espalhados pela cena de hip 
hop e skatista de Providence, em Rhode Isaland. 
 
Logo a imagem passou a ser replicada em pôsteres e plásticos para carros em todo o país. 
Em 1990, Fairey transformou o lutador na série "Obey the giant", misturando a cara 
ameaçadora de Roussimoff a palavras de ordem que remetem ao conceito de Grande Irmão, 
do romance "1984", de George Orwell. Num manifesto na internet, ele afirmou que a série de 
cartazes, reproduzidos até em outros países, era, na verdade, um estudo do conceito de 
fenomenologia e se inspirava no filme "Eles vivem" (They live"), de John Carpenter. 



Após a graduação, fundou uma pequena empresa de design que logo evoluiu para a produção 
de design na internet e marketing de guerrilha com clientes como Pepsi e Netscape. Em 2003, 
já em parceria com sua mulher, Amanda Fairey, abriu a Studio Number One, onde ganhou um 
séquito de apaixonados fãs desenhando capas de CDs e cartazes de shows de bandas tão 
diversas quanto Black Eyed Peas, The Smashing Pumpkins e a compilação "Mothership", do 
Led Zeppelin. 
 
A trajetória de artista de guerrilha evoluiu para algo mais comercial, ainda que sempre 
político, como as séries de quadros que incorporam propaganda comunista chinesa, desenhos 
do construtivista russo Alexander Rodchenko, realismo social americano, design e arquitetura 
islâmicos, e até títulos mobiliários. O ponto em comum em todos os trabalhos é um grafismo 
de subversão do óbvio, um contraditório entre o que se vê e o que lê Fairey gosta de usar 
palavras em seus trabalhos, como "paz", "esperança", "guerra", no melhor estilo da 
especialista em colagens Barbara Kruger ("Compro, logo existo" ou o slogan pró-aborto "Seu 
corpo é seu campo de batalha"). 
 
Todo o meu trabalho é baseado em um estilo de design que se presta à gravura e à 
impressão Fairey costuma dizer. Você pode chamar (Andyy Warhol de um estilo de arte 
gráfica com floreios de pintura. Você pode dizer o mesmo sobre meu estilo. 
 
Mas o trabalho do artista rendeu também muitos críticos, que vêem ali apenas cópias 
redesenhadas dos trabalhos de outros artistas. 
 
O que me perturba sobre a arte de Shepard Fairey é que não exibe qualquer das linhas, 
modelos ou outras idiossincrasias que revelam o estilo único de um artista. Seu imaginário 
aparece como que xerocado ou feito através de um programa de computador. É uma máquina 
de arte que qualquer estudante de arte de segunda categoria poderia produzir afirma o 
festejado artista plástico Mark Val-len em seu site Art for a Change. 
 
O crítico de arte do "New York Times" fala assim da exibição "Supply & demand", do artista, 
em Boston: 
 
"Depois de um vigoroso primeiro impacto, a exibição deixa um senso de desilusão com a 
passagem de um certo sonho de vanguarda numa espécie de mostra visual fácil para as 
massas universitárias". 
 
E poucos (mesmo os fãs) perdoaram Shepard Fairey quando, ano passado, o artista decidiu 
processar, por violação de direitos intelectuais, o designer gráfico Baxter Orr, que usou uma 
imagem do gigante da campanha "Obey the giant" e nela colocou uma máscara cirúrgica com 
a palavra "Proteja". Orr vendia sua criação pela internet quando recebeu uma carta dos 
advogados de Fairey exigindo a suspensão do negócio: 
 
Isso é ridículo para alguém que construiu seu império se apropriando de imagens dos outros 
disse Orr a sites e blogs de arte na rede americana. "Obey the giant" se transformou em Tide 
(sabão em pó) e Coca-Cola.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 27 mar. 2009, Segundo Caderno, p. 1. 


