
eles, Fernanda Feitosa, idealiza d ora da

SP-Arte, manda um recado: "Profissional

tem que saber vender". Com posição fir-

me, defende que a SP-Arte é um instru-

mento para escoar a produção artís-

tica. "Trata-se de uma feira de negócios

que atrai em média 15 mil pessoas, sen-

do que dez por cento são compradoras

em potencial. Não se pode esquecer que

para freqüentar é necessário gostar de

Bienal, de museus, de galerias. Não vejo

por que se constranger."

No circuito cultural há uma máxima que

diz que só a partir da quinta edição um

empreendimento começa a se legitimar,

seja uma bienal, seja uma publicação. A

SP-Arte confirmou a regra. O clima que

tomou conta do prédio da Bienal de São

Paulo não chegou a ser o de uma bolsa

de valores, mas a agitação que as 80

galerias reunidas causaram demonstra o

poder de fogo do atual mercado bra-

sileiro de arte.

Para o artista Antônio Dias que vive na

Europa há muitos anos, onde atualmen-

te há um corte radical nos gastos, a feira

foi uma surpresa. "Parece que a crise não

chegou ao Brasil." A potencialidade de

resultados imediatos e possibilidades

de lucro, mais do que em qualquer outro

ano, animaram os galeristas.

Raquel Arnaud, proprietária da galeria de

mesmo nome, garante que o evento está

cada vez mais estruturado. "O público

comprador se mostrou

muito mais satisfeito na

feira do que se mostra

na galeria, onde nem

sempre temos tempo

de dar toda a aten-

ção. Além disso, há o

contato direto com os

artistas." Raquel também chamou a aten-

ção para a comparação entre a Bienal de

São Paulo e a SP-Arte/"Diante do resul-

tado recente das últimas edições, o con-

traste é evidente. A Bienal vive um mo-

mento de decadência, enquanto a feira

se posiciona cada vez mais."

Como ocorre em países como a Espanha,

só uma feira basta. Não existe uma Bienal.
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nacional de Arte de São Paulo, ao contrá-

rio, em clima festivo, contou com a presença

de vários deles, como Antônio Dias, Tunga,

Ana Tavares, e legitimou a importância dos

artistas no mercado. Afinal, arte é, acima

de tudo, a interação dos indivíduos com a

arte. Mesmo sem entrar no mérito quanto

ao papel da feira no circuito cultural, há de

se refletir até que ponto o evento pode in-

terferir no caráter geral da arte.

Alguns artistas ainda se sentem cons-

trangidos em participar. Concordam em

vender em galerias, mas quando se ira-

rá de feiras se sentem mercenários. Para



A Arco é que responde pela movimentação da

arte contemporânea que chega por lá. No mer-

cado há 18 anos, a feira espanhola tem o poder

de atrair galerístas, críticos e colecionadores de

todo o mundo. Fábio Magalhães, curador das se-

gunda e terceira edições da Bienal do Mercosul,

acha que a SP-Arte é muito mais do que um sim-

ples comércio. "Trata-se de um acontecimento cul-

tural expressivo."

Como um dos desdobramentos da reconfiguraçâo

do campo artístico, as feiras tornam-se, cada vez

mais, local onde só não existe o que ainda não

foi imaginado pelo artista. Dos pintores mo-

dernistas aos grafiteiros, todos tiveram sua

vitrine. Baixo Ribeiro, sócio da Galeria Choque

Cultural, um dos redutos de arte alternativa da

capital, que um dia já foi vítima dos pichadores

que danificaram algumas obras, estava satisfei-

to. "Algumas pessoas ficam surpresas de nos ver

aqui, eu e a Mariana Martins não iríamos ficar

fora do circuito das galerias. Não aluamos à

margem, somente apostamos em artistas desco-

nhecidos, damos chances a eles, e aqui também

temos compradores." E sempre bom lembrar que

Mariana é filha de Aldemir Martins, que foi um

dos craques no mercado de arte.

Para Thomas Cohn, dono da galeria de mesmo

nome, a SP-Arte é boa. No entanto, ele acha que

falta aos compradores maior reflexão. "Aqui não

há pensamento, crítica, investigação, perturba-

ção. As pessoas compram por influência de ou-

tras. Apostei numa pintora que ninguém conhece,

mas na feira ninguém se detém para analisar ou

descobrir algo novo." Sem entrar muito em aná-

lise, Gilberto Chateaubriand, um dos mais

importantes colecionadores brasileiros, vai

ao ponto: "Feira é um mal necessário".

Para quem vive fora do eixo Rio-São Paulo esse

é um espaço crucial para suas galerias. Marga

Pasquali, proprietária da Bolsa de Arte, de Porto

Alegre, diz que é impossível não participar da

feira. "Este é um cenário importante no Brasil.

Há compradores estrangeiros que começam a

descobrir a feira." Ela pergunta: "Quantas ga-

lerias há em São Paulo, 90,100? Em Nova York

há 500. Essa é uma oportunidade para a cida-

de expandir o mercado e ficar também conheci-

da internacionalmente, não só pela Bienal, como

também pela SP-Arte".
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Luisa Strina vê a situação com

ceticismo. "Esta é uma boa fei-

ra local e nunca vai se tornar

internacional porque é cara,

fica geograficamente longe e

tem o alto custo dos impostos.

Os colecionadores brasileiros

vão às feiras internacionais,

portanto não há necessidade

das galerias es-

trangeiras virem

ao Brasil." Como

sempre acontece,

alguns nomes da

arte contemporâ-

nea foram desta-

ques. Nesta edi-

ção, foi a vez

de Antônio Dias,

Beatriz Milhazes,

Nelson Leirner,

Walterdo Caldas,

Tunga, Leonilson,

Vik Muniz. Uma das críticas que se faz

à SP-Arte é o fato de algumas galerias

trabalharem com artistas que estão no

topo do mercado, mas que não foram tra-

balhados por elas e aproveitam a feira

para vender. Nas feiras in-

ternacionais isso é proibi-

do. Como a SP-Arte ainda está no início,

é de se imaginar que muita coisa ain-

da será estruturada, como a presença

de artesanato. Fernanda garante que,

cada vez mais, os melhores galerias serão

convidadas e não preten-

de abrir muito mais espa-

ços. "Hoje temos 80 e va-

mos chegar no máximo a

140 galerias."

Se em décadas passadas

prevalecia a valoração es-

tética e simbólica da obra

de arte, hoje o circuito

adota as regras da ren-

tabilidade e da expan-

são comercial. Tanto al-

gumas exposições quanto

as lojas que funcionam den-

tro de museus, com ativida-

des para estéticas, estão

afinadas com a lógica de

produção e venda de ob-

jetos comerciais.

Esse mercado policêntrico,

que é a feira de arte, com-

bina técnicas de promoção

comercial com a difusão cultu-

ral. A galeria tem influência

no mercado e sobre a escolha

do colecionador, especialmen-

te nos que não querem investir

num futuro incerto e preferem

colocar seu dinheiro em obras

de arte, que penduram na pa-

rede e ainda lhes dão status.

Se a SP-Aríe é um fato cultural ainda dis-

cutível por alguns, não há como negar que

se consolidou como um fato comercial. Se

até há alguns meses o leilão era conside-

rado um bom negócio, parece que hoje

a feira tomou seu lugar. "A feira hoje é

melhor negócio que o leilão", diz enfa-

ticamente Jones Bergamin, proprietário

da galeria de mesmo nome, e presiden-

te da Bolsa de Arte do Rio de Janeiro.

O glamour da compra tem incentivado a

expansão de jovens compradores de

arte. José Antônio Motta, 30 anos, veio de

Campinas (SP) para conferir a feira, ou

melhor, a obra de Mira Schendel. "Estive

na retrospectiva no MoMA de Nova York

e pirei. Ao chegar aqui vi que os preços

eram astronômicos para mim, ao menos
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neste momento. Tenho uma pequena co-

leção, mas quero aumentá-la. Gosto mui-

to de instalações, mas minha casa é pe-

quena, por isso tenho optado por pinturas

ou fotos."

Nascida sob a influência da ArteBA, a fei-

ra de Buenos'Aires, a idéia da SP-Arte

foi trazida por Fernanda Feitosa da ca-

pital portenha, onde viveu por dois anos.

Fazendo uma analogia com as escolas de

samba, Fernanda classifica a SP-Arte na

segunda liga, entre as feiras internacio-

nais. "Na primeira estão a de Basel da

Suíça, a Arco na Espanha e Miami Basel.

Por ora, temos que chegar ao primeiro

posto da segunda divisão, até conseguir-

mos chegar à primeira liga", diz.

Confiante em seu papel, Fernanda in-

veste na formação do público e, para

isso, trouxe mais de 20 convidados do ex-

terior, entre curadores de coleções parti-

culares e de museus como Tate Modern,

de Londres, MoMA, de Nova York, e

Georges Pompidou, de Paris. Os investi-

mentos dessa natureza não passam des-

percebidos para Mário Sequeira, proprie-

tário da galeria de mesmo nome, sediada

em Portugal. "Cada vez mais noto me-

lhora nesta feira e a presença de perso-

nalidades do meio. Este é o terceiro ano

que participo e, para mim, o mercado

de São Paulo é notável, e em franca

expansão, especialmente para se intro-

duzir novos artistas. Vale a pena investir

nessa viagem."

Cruz, da Galeria Baró Cruz, acrescenta

que ao mesmo tempo em que São Paulo

cresce, a feira espanhola Arco entra em

decadência. "A feira de São Paulo en-

trou no calendário nacional e internacio-

nal." Dentro de um panorama de otimismo,

Fernanda Feitosa faz uma observação fi-

nal. "Se o governo não estabelecer, defi-

nitivamente, uma política aduaneira com-

patível com a realidade do circuito de

arte, com a rápida liberação das obras

e com a redução dos atuais 50% de im-

postos, será muito difícil chegarmos a ter

uma feira internacional de porte."
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