
Muros pintados
Street art, arte
urbana, graffiti-não
importa com o você
chama, as grandes
marcas estão de
olho nessa vertente
Por: N ickSpence (Londres) e
Nathaüe Foiço (São Paulo)

Para agências de publicidade e grandes marcas como MTV, Nike, Reebok eXbox, o
apelo que a arte urbana - e principalmente o graffiti - possui entre os jovens é mais
do que óbvio. "Marcas como a MTV e a Níke são jovens, então para elas é natural
utilizar imagens que reflitam essa juventude", acredita Richard Blackshaw, do
Scrawl Collective. Com artistas como o já lendário Banksy. Binho Ribeiro, Speto e
D*Face ganhando a atenção da mídia, a explosão de campanhas publicitárias corn a
estética do graffiti e eventos como o Street Art Awards e a exposição Graffiti Fine
Art, o underground está oficialmente na moda.

Enquanto muitos batem palmas para esse avanço, a maioria dos
artistas urbanos continua desenhando, pintando e grafitando
com ou sem a atenção da mídia. "O mercado está se voltando
cada vez mais para a street art, mas o que mais cresce è a
quantidade de artistas urbanos que pinta nas ruas, sem
ganhar dinheiro com isso", afirma o paulistano Binho Ribeiro.

Muito do apelo da arte urbana está na sua natureza
temporária, na emoção de se criar espontaneamente, livre do
computador. Para Nicholas Hardy, da Factory 311, que nasceu
corno um estúdio de grafiteiros, a arte urbana possui a
habilidade de chocare inspirar:"Não há nada mais poderdsb
do que ver algo sendo criado espontaneamente,especialmente
quando o material utilizado é uma lata de spray".

O poder da arte urbana é evidenciado por Peter
Kennard, cujos trabalhos já foram exibidos em museus
respeitados como o londrino Victoria & Albert. "Parece que a
arte urbana está se destacando porque as pessoas querem
falar de situações do cotidiano, além de vender objetos. É o
que o capitalismo faz: qualquer coisa que tenha energia
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-> política ou social será comprada e vendida pelo sistema. O
que prova isso é a venda de arte urbana em galerias de arte."

Contudo, continua Peter, a invasão da arte urbana
no mundo da arte clássica e da publicidade é uma coisa boa.
'Já que a maioria dos artistas urbanos nunca pisou em uma
faculdade de artes, há uma energia natural correndo pelas
veias deles." Para Binho Ribeiro, a atenção das grandes
empresas com relação ã arte urbana tem dois lados. "É bom
no sentido do apoio que o artista consegue para concretizar
projetos e ruim devido ã especulação do mercado. Nos
últimos dez anos, artistas urbanos vêm participando de
projetos que antes eram muito fechados, não só no design,
mas realizando palestras, debates e exposições. Hoje, jovens
talentos podem usufruir disso", explica o artista.

Transformar um talento bruto em um profissional
que compreende um briefing não é uma tarefa para qualquer
u m. Alguns artistas urbanos se preocupam em não recebera
mesma quantidade de dinheiro que estúdios de design. "Não
éramos levados a sério no início. Chegar a um orçamento
condizente foi sempre difícil", conta Nicholas Hardy.

O coletivo de artistas urbanos Monorex foi formado
especificamente para que seus membros não fossem
tratados desse modo. "É a melhor solução em alguns casos",
acredita o fundador,Terry Guy, "Especialmente quando o
artista possui pouca experiência em negócios".
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A bolha da street art
Grandes negócios absorvem e cospern tendências corn uma
velocidade muito alta. Alguns artistas podem parar para
pensar duas vezes antes de fazer um trabalho de uma grande
marca por medo de ser tachado de 'vendido', mas, para
Richard Blackshaw, a arte urbana aprendeu muito coma
publicidade. "As idéias do graffiti, como a repetição da
mesma imagem ou a sobreposição de tags, vieram da mistura
com a publicidade. Acho que a razão pela qual a publicidade
gosta tanto da arte urbana é porque elas foram feitas uma
para a outra. São aliadas naturais."

A Microsoft é um exemplo de sucesso da relação
entre clientes e artistas urbanos. Para lançar o tocador de
música digital Zune, em 2006, a empresa convidou artistas
como os norte-americanos Tempt One e Slick e o estúdio
paulistano Colletivo para produzir os designs dos cases
do aparelho.

ParaTerry Guy, as marcas sempre vão querer
investir no que está na moda; e esse interesse pode
beneficiar ambas as partes. "É ótimo ver marcas apoiando
qualquer tipo de movimento. Para que elas obtenham
sucesso e sejam respeitadas, precisam apenas ser
verdadeiras com relação ao que o artista acha certo."
Nicholas Hardydáum recado valioso: "Viver de arte urbana é
possível, desde que você procure sempre ultrapassar
barreiras e tente ser diferente".
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