
O fotógrafo André Pessoa durante o registro de um grafite no bairro do Cambuci, em São Paulo; na página ao lado, uma obra de Gustavo
e Otávio Pandolfo, Osgémeos, na capital paulista (na parte superior) e um grafite fotografafo no Rio de Janeiro (na parte inferior)

Um show de cores se revela na

arte dos grafites
O fotógrafo André Pessoa revela o panorama da arte de rua nacional e planeja
um livro inédito com fotos de grafites espalhados pelos quatro cantos do Brasil

B asta caminhar pelas ruas
brasileiras, seja de uma
grande capital como a

cidade de São Paulo ou mesmo
de uma pequena cidade no sertão
nordestino, para se deparar com
um grafite. Algumas dessas
pinturas, antigamente confundidas
com pichação, tem um propósito e

até assinatura. Outras ganharam
status de arte, como acontece com
o trabalho dos irmãos paulistanos
Otávio e Gustavo Pandolfo,
Osgémeos, que viraram
celebridades internacionais graças
aos desenhos que faziam nas ruas
- e que hoje são vistos em galerias.

O fotógrafo André Pessoa tem

se dedicado a documentar os
grafites espalhados pelo Brasil
e o material que produziu será
publicado em um livro com o
objetivo de compor o panorama da
arte de rua nacional. Após percorrer
os quatro cantos do País, as lentes
do fotojornalista pernambucano
revelam que esse tipo de pintura





está intimamente ligado ao modo
de vida do brasileiro.

André é um fotojornalista de
40 anos, nascido em Recife (PE)
e especializado em natureza,
principalmente do bioma caatinga.
Tem trabalhos publicados (texto
e fotos) em livros, nos principais
jornais e em mais de 30 revistas
do Brasil e do exterior, entre elas
National Geographic, Science et
Avenir e Geo.

NO RASTRO DAS TINTAS
O grafite (do italiano "grafitti",

que significa inscrição em parede
ou muro) é um recurso artístico que
remete aos primeiros traços
da trajetória humana. As pinturas
rupestres, por exemplo, podem ser
apontadas como a primeira forma
de arte da humanidade. E a história
profissional de André Pessoa
começa exatamente com a
documentação científica de
pinturas pré-históricas. Durante
13 anos, ele viveu no interior do
Piauí, em São Raimundo Nonato,
ao lado do Parque Nacional Serra
da Capivara, fotografando
grafismos rupestres milenares.

Há três anos começou a seguir
os passos da ousadia e o rastro de
tintas mais modernas. "Logo que
me mudei para São Paulo, meu
irmão Arthur, que é músico e viaja
muito pelo exterior, me deu de
presente um livro com fotos de
grafites feitos em Barcelona e Nova
York. Gostei muito do formato da
publicação e fiquei mais atento aos
grafites no Brasil", conta André.

"Daí em diante, entre uma
pauta e outra, não perdia uma
só oportunidade para documentar
os grafites que surgiam à minha
frente", se entusiasma. Feliz com
o resultado das coloridas imagens
e encantado com a pluralidade
da arte, ele passou a investir em
saídas especiais para fotografar os
grafites brasileiros.

Mesmo em deslocamentos para
regiões distantes, André passou a
viajar mais de carro para poder clicar
os desenhos nos lugares mais
remotos e inusitados. "Por outro





Manifestação surgiu em Nova York nos anos de 1970
Muitos encaram o grafite como uma

mera intervenção no visual das cidades.
Outros enxergam uma manifestação
social. E há quem os associe com
vandalismo, pichação... Mas um
crescente público prefere contemplá-los
como uma instigante, provocadora e
fenomenal linguagem artística.

O grafite é uma forma de expressão
social e artística que teve origem em
Nova York, EUA, nos anos de 1970. O
nova-iorquino Jean-Michel Basquiat foi
o primeiro grafiteiro a ser reconhecido
como artista plástico, tendo sido amigo e
colaborador do consagrado Andy Warhol
- a vida de Basquiat, aliás, mereceu até
filme, lançado em 1996.

A chegada ao Brasil também foi nos
anos de 1970, na bagagem do artista
etíope Alex Vallauri e se popularizou por
aqui. Desde a década de 1990 é pura
efervescência. Irreverente, a arte das
ruas colocou à prova a criatividade juvenil
e deu uma chance bastante democrática
de expressão, que conquistou, além dos

espaços públicos, um lugar na cultura
nacional. Uma arte alternativa, que saiu
dos guetos para invadir regiões centrais e
privilegiadas em quase todo o Ocidente.

Hoje, à vista da sociedade e
totalmente integrada ao cotidiano do
cidadão brasileiro, a arte de rua provoca
e, ao mesmo tempo, lembra a existência
de minorias desfavorecidas e suas
demandas por meio de coloridos
desenhos que atraem a atenção.

Essa manifestação avançou no
campo artístico e vem conquistando
superfícies em ambientes até então
improváveis: do interior de famosas
galerias às fachadas externas de museus,
como o Tate Modern, de Londres, que em
2008 (maio a setembro) teve a famosa
parede de tijolinhos transformada em
monumentais painéis grafitados (25
metros) pelas mãos, sprays e talento de
grafiteiros de vários lugares do planeta,
convidados para esse desafio, com
destaque para os brasileiros Nunca
e os artistas-irmãos Os gêmeos.



lado, também desenvolvi o hábito
de voltar às cidades em que, de
passagem, observava desenhos
interessantes". Assim, paradas
repentinas no caminho começaram
a fazer parte da rotina do fotógrafo
sempre que ele se deparava com
um grafite sob uma luz bacana ou
em situação instigante.

Com o tempo, ele começou a

diversificar esses registros
incorporando pessoas e elementos
da paisagem, criando, dessa forma,
a cena do grafite no cotidiano
nacional. Além dos desenhos em
si, André também fez a
documentação de artistas na ativa e
de diferentes técnicas. Pedestres
contemplando os grafites ou
pessoas que passavam indiferentes

às pinturas, como se aqueles
desenhos fossem tão familiares que
nem merecessem reconhecimento,
também foram registrados.

"Recentemente, fotografei
grafites em países como Espanha
e Colômbia. Mas uma coisa me
impressionou no Brasil: aqui o
grafite chegou ao interior, fugiu das
amarras das grandes cidades", diz



André, enquanto aponta dezenas
de imagens que vão do Acre ao
interior do Ceará. "Tanto à sombra
da floresta amazônica quanto à
beira-mar ou em meio a grandes
centros urbanos, o grafite desperta
atenção", complementa o fotógrafo.

Ao fazer o trabalho, André
observou que por mais diferente que
seja a cultura de um local devido ao
clima, geografia ou herança de
colonização, o grafite aparece
revelando o folclore, ilustrando o
dia a dia ou denunciando problemas
sociais, entre várias possibilidades
de criação. Percebeu também que
os traços, estilos e técnicas do
grafite viajam entre temas comuns
ou específicos do imaginário
popular pelas regiões Norte,
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e
Sul do Brasil.

COMPOSIÇÃO
Para alcançar a melhor face

desse fenômeno que dá as caras
na periferia e também em lugares
cercados de glamour, o fotógrafo
lançou mão de ferramentas simples
como lanternas, a própria luz dos
veículos e até uma invenção
bastante rudimentar e eficiente
que o cineasta Toni Nogueira lhe
recomendou: um saquinho de
pano com feijão em seu interior,
alternativa ao tripé para fazer fotos
praticamente ao nível do chão.

Nas fotos, André procura
privilegiar ângulos diferenciados e
documentar os grafites tendo os
mesmos cuidados que devem ser
aplicados às fotos de pinturas
rupestres. Ele explica que por mais
que escape aos leigos ou a quem
não experimenta tão proximamente
a linguagem do grafite, tudo tem um
significado, simboliza algo ou quer
nos dizer alguma coisa.

"Trata-se de um trabalho autoral,
uma obra de arte. Então, mutilar o
desenho por meio de um corte
desastroso é inaceitável. Não dá, por
exemplo, para publicar uma foto de
uma pintura rupestre em que uma
das pernas da figura ou a cabeça
esteja cortada. E isso também se
aplica aos grafites", ensina.



Giro pelo Brasil: no alto, obra encontrada pelo fotógrafo em Florianópolis (SC); acima, muro
adornado em rua de Olinda (PE) e, abaixo, trabalho registrado em muro de Fortaleza (CE)

PROJETO DE LIVRO
André Pessoa captou a

criatividade solta sobre muros,
túneis, calçadas, postes, becos,
vielas, fachadas de prédios e
estabelecimentos comerciais, entre
outros elementos dos cenários que
servem de espaço para a arte de
grafitar. Para os grafiteiros, as
cidades são combustível para
avivar a imaginação.

"Em cada espaço vejo uma
moldura. Tudo é uma possibilidade",
conta uma jovem artista no
documentário O Ateliê de Luzia -
Arte Rupestre no Brasil, que
retrata as conclusões atuais da
arqueologia no que se refere aos
vestígios visuais do homem
brasileiro e explora o terreno da arte
de rua contemporânea no Brasil. "A
experiência dos artistas, de alguma
forma, aproxima a pintura da
fotografia, seja por meio do
enquadramento, na intenção, olhar
ou composição", ratifica o fotógrafo
pernambucano.

GIRO PELO BRASIL
Nesse roteiro de registro da arte

de rua brasileira, André Pessoa
passou por mais de duas dezenas
de cidades nos estados do Acre,
Rondônia, Maranhão, Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro,
São Paulo, Distrito Federal, Mato
Grosso do Sul, Paraná e Santa
Catarina. A intenção é publicar esse
trabalho no livro: Grafites do Brasil -
Da Pré-história aos Dias Atuais.

"Um registro que documenta
essa arte lida naturalmente com a
efemeridade. Até a publicação
desta reportagem na revista, muitos
dos grafites fotografados podem já
não existir mais nas ruas", resigna-
se André. No entanto, as imagens
feitas por ele vão compor um rico
mosaico de singularidades e temas
comuns que convidam a refletir
sobre origens, influências e
tendências externadas num
universo cultural que deixou de
ser parte do mundo underground
e hoje ganha reconhecimento no
mundo das artes plásticas.

Text Box
Fonte: Fotografe Melhor, São Paulo, ano 14, n. 161, p. 42-50, fev. 2010.




