




BEATRIZ MILHAZES É UMA CARIOCA DE CABELOS REVOLTOS, VOZ 
nasalada, meio t ímida. Atualmente, é a maior expoente da arte contemporâ
nea brasileira. Sua tela O Mágico, pintada em 2001, foi vendida a um colecio
nador espanhol por US$ 15 mi l . Em 2008, foi colocada novamente à venda 
num leilão da casa Sotheby's de Nova York. O lance inicial era de US$ 350 
mi l . Com sorte, poderia chegar a US$ 700 mi l . No final, acabou arrematada 
por US$ 1,049 milhão - uma valorização de mais de 6 mi l % em sete anos. Foi 
o maior montante já alcançado por uma obra de um artista brasileiro vivo. 

A cifra surpreende mas não é, nem de longe, um caso isolado. O 
mercado brasileiro de arte contemporânea vive uma efervescência sem pre
cedentes, com forte projeção internacional. Em novembro passado, a obra 
construtivista Relief, de Sergio Camargo, falecido em 1990, foi vendida por 
US$ 1,594 milhões, t ambém na Sotheby's. Pinturas, esculturas, fotografias e 
instalações com assinatura nacional são destaque nos principais leilões e fei
ras de arte e ganham exposições individuais nos mais importantes museus 
do mundo. Obras de Ernesto Neto, V i k Mun iz e Adr iana Varejão alcançam 
até US$ 4 0 0 m i l . Nomes como Cildo Meireles, Tunga, Waltercio Caldas, 
José Resende e Rivane Neuenschwander t ambém dispensam apresentação. 

No topo da lista está Beatriz Milhazes, 49 anos. De seu ateliê, formado 
por duas casas numa rua arborizada no Horto, no Rio de Janeiro, ela tenta ex
plicar, sem falsa modéstia, seu sucesso: "Eu trouxe uma novidade na área da 
pintura". Milhazes afirma que a arte brasileira sempre foi consistente, mas só 
nos últimos anos ganhou destaque, no país e no exterior, devido a uma conjun
ção de euforia do mercado financeiro, globalização e busca de identidade pró
pria. "Nesse mundo sem fronteiras, as obras precisam ter um sotaque regio
nal. A originalidade, na arte contemporânea, vale tanto quanto a qualidade." 

N i n g u é m duvida da originalidade e da qualidade de Beatriz M i 
lhazes, dona de uma técnica apurada, reconhecida até por quem acha suas 
obras repetitivas. Seus desenhos coloridos, repletos de formas geométri
cas, flores e arabescos, com repertór io que remete ao carnaval e modernis
mo, são pintados em pedaços de plástico e depois reunidos na tela, como 
num decalque. A l g u n s trabalhos levam até um ano para ser finalizados. 

Mas será que a explosão da arte contemporânea, produzida a partir dos 
anos 50, tem explicação apenas na qualidade intrínseca das obras? Certamen
te não. Os altos preços se devem também a um jogo de marketing, divulgação 
e diferentes interesses. Os críticos e curadores filtram a informação e influen
ciam o público. Os artistas aprendem desde cedo princípios da autopromoção. 

B E A T R I Z M I L H A Z E S _ o nome 
mais badalado do momento na arte 
contemporânea brasileira não rece
beu um centavo pela venda recorde 
da tela 0 Mágico, mas ganhou noto
riedade. Nas casas internacionais de 
leilão, suas obras deixaram a categoria 
latin american e passaram para con-
temporary. Agora, Beatriz Milhazes 
disputa o mesmo mercado de estrelas 
como Damien Hirst. Sua produção é 
pequena, de sete a dez telas por ano. 
Foi uma orientação de Marcantônio 
Vilaça, o mítico marchand brasileiro 
que a apadrinhou no início de carrei
ra. A pouca oferta aumenta a procura 
por suas obras. A fila de compradores 
à espera de um quadro conta-se às 
centenas. Beatriz Milhazes fará este 
ano três exposições individuais inter
nacionais. Na foto ao lado, ela aparece 
em frente a uma obra ainda em produ
ção, em seu ateliê no Rio de Janeiro. 





A N O V A G E R A Ç Ã O _ M a r c e l o Ci
dade e Marina Rheingantz (no ateliê de 
um amigo, na imagem ao lado) fazem 
parte de uma nova geração que, desde 
o fim da graduação , consegue se sus
tentar com arte. Marina chamou a aten
ção da mídia ao montar o movimento 
coletivo 2000 e 8 e hoje faz parte da 
Fortes Vilaça, a mais internacionalizada 
das galerias brasileiras. Cidade foi alu
no na faculdade do fotógrafo Eduardo 
Brandão, que abriu, com Eliana Finkels
tein, a Galeria Vermelho, em 2002. 
Com a proximidade proporcionada pe
las aulas, entrou para a galeria. No ano 
em que se formou, vendeu sua primeira 
obra de porte: 18 pinturas, distribuídas 
por 18 metros, para a colecionadora Isa-
bella Prata. A obra custou R$ 5 mil. Este 
ano, fará t rês exposições individuais e 
participará da Bienal de Carrara, na Itá
lia. Em 2009, foi apontado pela revista 
Beaux Arts como um dos dez artistas 
jovens mais promissores do mundo. 

E R N E S T O N E T O _ " A ge ração 8 0 
foi boa para muita gente, mas muitos 
se perderam pelo caminho", diz o fa
lastrão Ernesto Neto, 45 anos, fazendo 
pose na praia do Leme, no Rio de Ja
neiro. Neto integrou uma célebre mos
tra coletiva, em julho de 1984. "A luz é 
importante, mas tem brilho rápido. Al
guns aproveitaram a oportunidade. O 
mercado gera recursos, e isso é bom. 
Todo mundo pensa em dinheiro, é o 
nosso azeite social, mas não deve in
terferir na criação." Neto é um dos mais 
bem-sucedidos artistas brasileiros. 
Sua produção es tá entre a escultura e 
a instalação, com obras de lycra e algo
dão, em formas orgânicas que geram 
associações com o corpo. O marco em 
sua carreira foi a exposição na Bienal 
de Veneza, a mais tradicional do mun
do, em 2001. A ins ta lação interativa 
Navedenga, de sua autoria, ocupa des
de janeiro uma sala inteira do MoMA. 

As galerias de arte, as casas de leilão e os colecionadores promovem 
os criadores e fazem o preço flutuar usando cri térios nem sempre muito 
transparentes. Para muitos investidores, quadros e esculturas tornaram-
se um ativo financeiro - embora com muito mais valor estético e afetivo. 

Todas essas ar t icu lações não teriam resultado se o atual cenár io 
econômico não fosse dos mais favoráveis. "A fórmula é simples: quando 
a economia va i bem, o mercado de arte va i bem", afirma o colecionador 
Pedro Barbosa, ex-chefe de mercados emergentes do I N G Bank, hoje in
vestidor independente. "Entre os anos 50 e 70, o Bras i l cresceu e a arte 
bombou. Nos anos 80 e 90, quando a economia patinou, surgiram exce
lentes artistas, mas que só nesta década encontraram espaço no mercado." 

De fato, alguns dos brasileiros mais consagrados hoje, como Beatriz 
Milhazes, Ernesto Neto, Leonilson, Leda Catunda e Luiz Zerbini, desponta
ram em julho de 1984, na exposição Como Va i Você, Geração 80?, realizada 
na Escola de Artes do Parque Lage, no Rio de Janeiro. A mostra realizada 
por 123 criadores de todo o país , em plena euforia da redemocra t ização, 
contou com grande visitação e muito destaque na mídia. Por azar, t a m b é m 
foram anos de inflação galopante e recessão. A economia - e consequente
mente o mercado de arte - só ganharia estabilidade no final dos anos 90. 



A relação entre economia forte e arte é universal. Não por outro motivo, 
a arte chinesa é a que mais tem se valorizado nos últimos anos. Para Pedro Bar
bosa, dono de um acervo de 2 0 0 obras, a demanda hoje no mercado brasileiro 
é maior do que a oferta. "Vou sempre nas galerias, mas só encontro porcaria. 
Os artistas não estão dando conta da produção. Tenho obras que triplicaram 
de preço", afirma Barbosa. A recente crise financeira abalou temporariamen
te o mercado de arte como um todo - mais um fator que favorece os produto
res nacionais, que têm preços um pouco mais acessíveis do que as estrelas 
de fora. Os números , no entanto, já apontam para uma boa recuperação. As 
vendas de arte contemporânea da Christie's e da Sotheby's, as duas principais 
casas de leilão do mundo, alcançaram US$ 80 milhões somente em fevereiro 
deste ano, um crescimento de 255% em relação ao mesmo período de 2009. 

Boa parte dos compradores brasileiros de arte vem do mercado finan
ceiro. Isso acontece por duas razões. A primeira, mais evidente, é o alto poder 
aquisitivo desse público. A segunda está ligada a uma lógica de operação se
melhante à que os investidores estão acostumados em seu dia a dia nos bancos. 
Antes de comprar, eles precisam pesquisar muito. Quanto maior o risco, maior 
o lucro. Alguns apostam em novos talentos. Se o jovem artista não emplaca, 
o prejuízo é pequeno. Comprar obras dos medalhões é considerado mais se
guro, mas nesse caso é preciso um capital maior e não ter pressa para vender. 

Todos os colecionadores repetem o mesmo mantra: é preciso 
comprar por gosto, e não de olho no retorno financeiro. Mas é difícil pen
sar apenas em arte quando um quadro pode valer muito mais do que 
um apartamento. "Algumas pessoas têm por hobby comprar lanchas, 
he l icópteros e carros", af i rma o colecionador José Olympio Pereira, d i 
retor de investment b a n k i n g do Credit Suisse. "Quanto va i valer um 
carro, uma lancha ou um helicóptero dentro de um ou dois anos? Certa
mente menos do que hoje. Já a boa arte só valoriza com o tempo", afirma. 

Olympio circula por São Paulo em uma B M W usada, com 8 anos 
de idade. Não tem lancha nem helicóptero. Prefere comprar quadros e está 
feliz com o investimento. Segundo pessoas próximas, seu acervo conta com 
cerca de mi l obras. A coleção está dividida entre a residência, a casa de praia 
e um apartamento de 3 0 0 metros quadrados no centro de São Paulo. O imó
vel pertenceu ao mítico Marcan tôn io Vilaça, o marchand que promoveu 
Beatriz Milhazes, V i k M u n i z e Ernesto Neto nos anos 90. O apartamento 
foi reformado após a morte de Vilaça, em 2 0 0 0 , e escolhido pelo respeito 
que o nome do antigo dono inspira. Lá, Olympio se r e ú n e com curadores 
e diretores de museus do mundo inteiro em visita pelo Brasil . Sua coleção 
inclui modernistas, de José Pancetti a Alfredo Volpi, mas é focada em con
t e m p o r â n e o s , como Antonio Dias, M i r a Schendel e A m i l c a r de Castro. 

No Brasil, as coleções privadas acabaram suprindo uma lacuna dos 
museus, em sua maioria carentes de acervo próprio. As peças de Gilberto 
Chateaubriand estão no M A M do Rio de Janeiro. Eduardo Brandão, dono 
da Galeria Vermelho, cedeu quadros em comodato ao M A M de São Paulo. 
O empresár io Bernardo Paz montou o Instituto Inhotim, nos arredores de 
Belo Horizonte, para abrigar suas esculturas e instalações. O banqueiro A l 
fredo Setubal, vice-presidente do Itaú Unibanco, é responsável pelas aqui
sições de arte contemporânea do banco. A coleção começou a ser formada 
logo após a fundação da instituição, por Olavo Setubal, em 1945. "Uma par
ticularidade do atual mercado de arte é que o setor privado hoje tem muito 
mais poder", afirma Fabio Cypriano, crítico de arte do jornal Folha de S.Paulo. 

C I L D O M E I R E L E S . A relação 
com o trabalho deve ser de dor, não 
de cálculo", afirma o carioca Cildo Mei
reles, 61 anos, o artista brasileiro que 
mais perto se aproxima da unanimidade 
em termos de relevância. Meireles é um 
seguidor da arte conceituai, inaugura
da há um século por Marcel Duchamp. 
Nessa vertente, objetos do cotidiano se 
transformam em arte política. Por sua 
própria natureza, espalhafatosa e con
testadora, trata-se de um estilo fadado 
à autopromoção. Meireles se notabili
zou na década de 70 ao escrever Yanke
es, Go Home em garrafas de Coca-Cola 
e estampar a pergunta Quem Matou 
Herzog?, em referência ao jornalista 
Vladimir Herzog, morto pela ditadura, 
em notas de 1 cruzeiro. Recentemen
te, foi homenageado com uma retros
pectiva da carreira no New Museum 
de Nova York e teve um documentário 
sobre sua vida exibido na Tate Modern 
de Londres. O Museu da Chácara do 
Céu, em Santa Teresa, onde Meireles 
posou para a foto, abriga desde feverei
ro uma retrospectiva de suas gravuras. 



A L F R E D O S E T U B A L _ o acervo 
do Itaú conta atualmente com cerca 
de 4 mil peças, desde a era pré-co-
lombiana. "Todas em uso, distribuídas 
pelas paredes das agências e sedes de 
todo o Brasil", afirma Alfredo Setubal, 
vice-presidente e responsável pelas 
aquisições de arte contemporânea 
do banco. As obras são também exi
bidas em exposições periódicas e até 
emprestadas para mostras em outras 
instituições. Já a coleção própria de 
Alfredo Setubal conta com cerca de 
mil peças. "Mas aí prevalece meu gos
to", diz. De cada grande artista - como 
Beatriz Milhazes, Tunga, Waltercio Cal
das, Lygia Clark - Setubal tem cinco 
ou seis obras. Sua favorita é Adriana 
Varejão, autora da obra O Chinês, que 
se vê ao fundo, na foto ao lado. Em um 
leilão, uma pintura que tenha passa
do pelo acervo de um colecionador 
de renome pode ganhar um acrésci
mo de 5% a 10% sobre seu valor final. 

J O S É O L Y M P I O P E R E I R A _ A L 
guns colecionadores são conselheiros 
de museus importantes e ajudam a in
dicar suas aquisições. É o caso de José 
Olympio Pereira, que tem assento no 
MoMA de Nova York. Nesses casos, 
pode acontecer um conflito de interes
ses. Quando um museu de porte com
pra uma determinada obra, o autor se 
valoriza. Se o conselheiro que indicou a 
aquisição tem outras obras com a mes
ma assinatura, também sai ganhando. 
Olympio costuma emprestar suas te
las a instituições. Quando o autor é um 
iniciante, gosta de se identificar como 
proprietário. Ele sabe que como é con
siderado um colecionador de renome, 
transfere prestígio ao artista. Para a 
imagem desta reportagem, Olympio 
fez questão de posar em frente à ins
talação Facas, de Carmela Gross. "É 
uma artista fabulosa, que não tem o 
reconhecimento que merece", afirma. 

Até chegar à parede da casa de um colecionador de renome, um ar
tista precisa ser bem trabalhado por uma boa galeria. Márcia Fortes, uma 
mulher elegante, com forte sotaque carioca, é hoje a galerista mais bem-
sucedida do Brasi l . E la foi representante em Nova York de Marcan tôn io 
Vilaça. Quando o marchand morreu, assumiu sua galeria. No portfólio 
da Fortes Vilaça estão m e d a l h õ e s como Beatriz Milhazes, Ernesto Neto, 
Adr iana Varejão, V i k M u n i z e Nuno Ramos. Márcia conta, em quatro pas
sos, como o galerista pode ser determinante para o sucesso de um artista: 

l_Orientando sua produção, dando palpites até nos temas de um quadro. 

2_Fazendo uma seleção entre seus artistas para levá-los às feiras interna

cionais. Se a galeria conseguir vender as obras expostas, melhor ainda. 

3_Cavando matér ias em revistas e jornais, imprimindo catálogos e conven

cendo uma editora, como a Cosac Naify, a publicar monografias de artistas. 

4_Emplacando obras do artista nas coleções permanentes dos museus, o 

que gera muita exposição e aumenta sua cotação. Para isso, é preciso par

ticipar de jantares com curadores e alimentar o network durante as feiras. 



AS GALERISTAS_Mais do que 
um espaço físico, as galerias funcio
nam como agência de promoção do 
artista. Pelo trabalho, ficam com me
tade do valor das obras vendidas. O 
trio formado por Luisa Strina, Eliana 
Finkelstein e Márcia Fortes (na foto ao 
lado, da esquerda para a direita) res
ponde por boa parte dos medalhões 
brasileiros. Cada casa tem seu estilo. 
A Galeria Vermelho, de Eliana Finkels
tein com o sócio Eduardo Brandão, 
representa um elenco jovem (mas 
nem tanto), irreverente e de muito im
pacto. Luisa Strina, uma das primei
ras galeristas brasileiras, prima pela 
tradição. A Fortes Vilaça, de Márcia 
Fortes, possui os "blue chips", gíria 
emprestada do sistema financeiro 
que designa, no mercado de arte, os 
artistas mais quentes, como as ações 
de empresas de maior renome. Cada 
galeria representa de 30 a 40 artistas. 

As mais conceituadas participam 
das melhores feiras internacionais 
de arte. São elas a Art Basel, na Suí
ça, a Art Basel de Miami e a Frieze de 
Londres e, em menor escala, a Ar-
mory Show de Nova York e a Arco de 
Madri. A galeria paga pelo aluguel do 
estande até US$ 100 mil e faz uma 
seleção das melhores obras de seis 
ou sete art istas. Com sorte, vende 
boa parte. Assim, além de divulgar 
os autores, ainda amortiza os gastos. 

Mas não basta vender. O tipo de 
cliente faz toda a diferença. É me
lhor que a obra vá parar em uma ins
t i tuição, onde será apreciada pelos 
visitantes, do que na coleção de um 
anônimo. Na última Frieze de Londres, 
Márcia Fortes queria vender para um 
museu a obra Motim, uma instala
ção de enormes peças de xadrez em 
seis metros de parede, de autoria de 
José Damasceno. "Fiz reserva para 
vários colecionadores enquanto ten
tava convencer o curador da Funda
ção La Caixa a levar a obra", afirma. 
Deu certo. A obra foi comprada pela 
instituição espanhola por US$ 76 mil. 



As vendas feitas pelas galerias constituem o mercado pr imár io das 
artes. As casas de leilão movimentam o chamado mercado secundá r io . 
"A galeria funciona como uma concessionária, de onde saem os modelos 
zero-qui lômetro. A casa de leilão seria a revendedora de carros usados", 
compara Jones Bergamin, o Peninha, presidente da casa de leilões Bolsa de 
Arte. Peninha é um homem franzino e descontraído. Em média, realiza de 
t rês a cinco leilões por ano. É um dos dois leiloeiros mais reconhecidos no 
Brasil. O outro é Aloisio Cravo, um senhor bastante formal. "O leilão é o sis
tema mais justo de venda. A q u i , é o mercado quem responde ao preço. Não 
temos como superestimar valores e nem fabricar artistas", afirma Cravo. 

Não é bem assim. U m a boa venda em um leilão valoriza o artis
ta. Mas se uma obra encalha, pode-se criar um burburinho e as futuras 
vendas daquele autor talvez fiquem comprometidas. Eventualmente 
ocorre a prá t ica das chamadas vendas frias. Funciona assim: quando o 
leiloeiro percebe que um quadro não terá comprador, s imula sua venda 
no ato do leilão. Depois, na surdina, oferece o mesmo quadro a coleciona
dores que já haviam entrado em contato e mostrado interesse - por um 
valor menor. A s imulação m a n t é m o prestígio da casa de leilões e assegu
ra a venda, o principal objetivo do leiloeiro. Por tabela, favorece o artista. 

OS L E I L O E I R O S Nos leilões bra
sileiros não se serve mais uísque ou 
qualquer outra bebida alcoólica, como 
costumava acontecer há alguns anos. 
"Estamos todos mais profissionais", 
afirma Aloisio Cravo (à esquerda na 
foto). Assim como Jones Bergamin, 
o Peninha, Cravo promove os leilões 
mais disputados de São Paulo. Os lei
loeiros utilizam um jogo psicológico 
para alimentar a disputa. As obras são 
colocadas à venda em consignação. 
O valor mínimo é acertado com o pro
prietário. Uma tela com lance inicial 
de R$ 50 mil, no entanto, é oferecida 
por, digamos, R$ 35 mil. A oferta mais 
baixa mexe com a cobiça dos colecio
nadores e acirra a concorrência. Se o 
lance não chegar aos R$ 50 mil preten
didos pelo dono, o quadro é retirado do 
leilão. 0 leiloeiro costuma receber 5% 
sobre o preço da venda, mas tem de 
arcar com os custos dos eventos, mui
tos deles realizados em hotéis de luxo. 

A G N A L D O FARIAS_Quem orga
niza exposições individuais e coletivas 
para museus e galerias é o curador. Mas 
seu papel é maior do que isso. "0 cura
dor é um espectador qualificado, que 
define o recorte, cria visibilidade e or
ganiza a leitura para o público", diz Ag
naldo Farias, curador da 29 a Bienal de 
São Paulo (na foto, dentro da sede, no 
Parque do Ibirapuera). O que não pode 
acontecer, segundo Farias, é conflito de 
interesses. "Alguns profissionais traba
lham ao mesmo tempo para uma gale
ria e um museu. Pode acontecer de esse 
curador favorecer um artista da galeria 
para a qual presta serviços, por exem
plo, ao colocar uma obra sua no museu 
do qual também é funcionário", afirma. 
Para a produtora cultural Têra Queiroz, 
o curador é uma espécie de "amortece
dor" entre o artista e a galeria. "0 cura
dor entende a sensibilidade do artista e 
fala a linguagem do mercado", diz Têra. 



CHARLES COSAC_Todo artista 
sonha em ter uma monografia publica
da pela editora Cosac Naify, reconheci
da pelo acabamento fino dos livros que 
publica. A obra pode ser enviada como 
car tão de visita para um museu ou usa
da como catálogo de luxo. Charles Co
sac, fundador da editora, é um homem 
excêntrico. Mora com seus dois pasto-
re s -a l emães em um apartamento de 
1,2 mil metros quadrados em São Pau
lo e usa tún icas que manda fazer sob 
medida. É um colecionador de renome. 
A sede da editora es tá repleta de qua
dros, muitos do amigo Siron Franco. 
Dos cerca de 800 tí tulos publicados, 
260 têm a arte como tema. "Funciona
mos como uma galeria, promovendo 
artistas, mesmo com a proposta de 
ter lucro", afirma Cassiano Elek Ma
chado, diretor editorial. Charles Cosac 
só guarda uma f rus t ração: "Fundei a 
editora para popularizar a arte, mas 
meu público é o mesmo das galerias". 

Não há dados precisos sobre o tamanho do mercado brasileiro de 

arte. As galerias não d ivu lgam vendas nem receita. Um t e rmômet ro são 

os leilões de arte. No Brasil, a cada ano, são realizadas em torno de dez ven

das de porte, cada uma com uma oferta de 150 a 2 0 0 obras. Estima-se que 

em cada leilão se arrecadem em torno de R$ 4 milhões. Somente o mercado 

secundá r io , portanto, movimentaria algo como R$ 40 mi lhões . O siste

ma de vendas em galerias e leilões é s imilar ao dos países europeus e dos 

Estados Unidos. O que muda, por enquanto, são as cifras. No ranking do 

ano passado, dos 5 0 0 artistas que mais t iveram obras vendidas, elabo

rado pela consultoria francesa Ar tPr ice , aparecem apenas quatro brasi

leiros: V i k M u n i z , Beatriz Milhazes , A d r i a n a Varejão e Cildo Meireles. 

Cole t ivo de resultados_Mas quem está no topo não tem do que re
clamar. No Brasil, devem fazer parte do pelotão de elite por volta de 30 ar
tistas, com reconhecimento internacional e p a t r i m ô n i o assegurado. Os 
jovens aprendem ainda na faculdade que, para ingressar nesse seleto clube, 
não basta ter técnica apurada e ideias criativas. Au topromoção e marke
ting são requisitos indispensáveis . A nova geração de artistas é a primeira 
que consegue viver desde cedo de sua obra, sem precisar recorrer a bicos 
como monitor em exposições ou dar aulas em escolinhas para c r ianças . 

Durante o curso de artes plást icas na Faap, a paulistana Mar in a 
Rheingantz, 26 anos, montou um grupo de oito pintores intitulado 2 0 0 0 
e 8. "Poucos alunos se interessam hoje por pintura, a maioria faz v ídeos 
e instalações. Achamos que seria uma forma de chamar a atenção para o 
nosso trabalho", afirma Mar ina . O grupo pediu a curadoria de um pin
tor de renome, Paulo Pasta, e conseguiu montar duas exposições, em São 
Paulo e em Flor ianópol is . Jovens, bonitos e talentosos, foram tema de di
versas reportagens. Depois disso, todos entraram para grandes galerias. 

Organizar um movimento coletivo tem se mostrado, na arte con
t emporânea , uma excelente ferramenta de marketing. Os Young Bri t ish 
Art is ts , formado por estudantes do Goldsmiths College, em Londres, fi
zeram barulho ao montar a clássica exposição Freeze, em 1988. Nos anos 
seguintes, foram presença constante na míd ia de celebridades. O maior 
expoente dessa turma é Damien Hirs t , que, com seus t u b a r õ e s mergu
lhados em formol, tornou-se o artista v ivo mais bem pago do mundo. 

N u m universo paralelo, outros artistas conseguem projeção na
cional e t êm boa aval iação da crítica, exposições em museus e obras em 
coleções renomadas, mas n ã o chegam de fato ao estrelato. Sergio F i n -
germann, 57 anos, é um pintor bem-conceituado, mas que n ã o apare
ce em colunas sociais e durante quase duas d é c a d a s esteve fora do cir
cuito das galerias. F ingermann acha que a m u d a n ç a de postura é uma 
ques tão de idade. "Sou de um tempo em que os artistas se preocupavam 
com a t r a n s m i s s ã o da expe r i ênc i a a r t í s t i ca e se formavam em ateliês. 
As universidades atendem a uma necessidade de espetáculo", afirma. 

Pa ra F i n g e r m a n n , a d i f e r e n ç a entre as g e r a ç õ e s transpare
ce nas pr imeiras palavras de u m a conversa. "O vocabu l á r i o mudou, e 
isso é muito simbólico. Antes, os artistas perguntavam uns aos outros: 
'você tem trabalhado?'. Hoje, a pergunta que se faz é: 'você tem produ
zido?'." S im, eles t ê m produzido. E vez por outra a inda c r i am arte. 
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