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Assim como aconteceu com a
moda nos anos 90, agora é a arte
que passa por um processo de
democratização e frenesi. Jovens
que antes queriam ser estilistas
tornam-se galeristas, consulto-
res ou mesmo artistas. Dezenas
de novas galerias com ofertas de
obras contemporâneas abriram
as portas em São Paulo e em to-
das as grandes metrópoles mun-
diais. No mundo real e no virtual,
porque até o site de relaciona-
mento Facebook e o brasileiro
Submarino são usados para co-
mercializar arte.

O fenômeno obviamente res-
ponde a uma demanda específi-
ca. Atualmente, o pessoal mais
antenado está trocando bolsas de
grifes famosas por obras de arte.
No exterior, essa foi uma tendên-
cia que se acentuou com a crise
econômica do último ano, quan-
do o público preferia aplicar seus
recursos em algo mais seguro que
uma calça jeans. Mesmo sem re-
cessão, o Brasil seguiu a corrente.
“Não tem um dia que eu não ven-
da pelo menos uma obra”, conta
Felipe Dmab, que inaugurou há
pouco tempo a Acervo Aberto, à
frente da loja da estilista Isabela
Capeto, nos Jardins, bairro nobre
de São Paulo. Na galeria, os pre-
ços vão de R$ 120 (foto estampa-
da em azulejo, de Renata Tere-
pins) a R$ 6 mil (litogravura de
Gabriel Lima). O que mostra uma
outra tendência do setor, os pre-
ços mais baixos.

SP-Arte começa amanhã
Prova da agitação da área é o cres-
cimento da SP-Arte, que começa
nesta quarta-feira na Bienal do
Parque Ibirapuera em São Paulo.
Organizado por Fernanda Feitosa,
o evento reúne este ano 80 gale-
rias, sendo 10 estrangeiras. Em
sua primeira edição, há seis anos,
eram apenas 41 galerias, sendo
uma estrangeira. Na edição de
2009, o evento de cinco dias, mo-

vimentou entre R$ 12 milhões e
R$ 15 milhões em vendas e levou
15 mil pessoas à Bienal. Para esse
ano, o movimento previsto é de,
no mínimo, R$ 15 milhões.

Entre as galerias nacionais há
nomes consagrados como Luisa
Strina e Fortes Vilaça e jovens,
como Emma Thomas, que tem
entre as sócias a ex-estilista Ju-
liana Freire. O fotográfo Renato
de Cara, e sua Galeria Mezanino,
representa além de nomes con-
sagrados, os trabalhos de Ale-
xandre Herchcovitch e os cro-
quis de Conrado Segreto, um dos
estilistas mais famosos no país
nos anos 80, morto em 1992.

Sobre essa ligação entre arte
e moda, Fernanda Feitosa define
bem: “A arte contemporânea
gera uma identificação cultural
rápida”. Além disto, diz a dire-
tora da SP-Arte, seguir a arte é
menos angustiante que seguir a
moda. “Um quadro bacana não
sai de moda em seis meses. Ele
pode valorizar muito. Uma bol-
sa, um carro, um vestido ou
uma joia, quando saem da loja,
só perdem valor”, afirma.

Jovens talentos
A feira é uma oportunidade para
conhecer novos artistas. O gale-
rista Fabio Cimino, com 13 anos
de experiência no mercado, leva-
rá jovens nomes para o local. Ele
abre em junho a Galeria Zipper,
nos Jardins, com obras de R$ 6
mil a R$ 25 mil. Outro destaque
desta edição é a Mendes Wood,
que tem como sócio Pedro Men-
des, herdeiro da construtora mi-
neira Mendes Júnior.

Pela primeira vez, uma gale-
ria virtual faz parte do evento.
Lançada em 2009, a Motor adota
o parcelamento nas compras.
Uma gravura da Tomie Ohtake,
pode ser adquirida a 12 vezes de
R$ 291,67 no cartão de crédito.
Na feira, os preços vão de R$ 1
mil a R$ 1 milhão. É o caso das
pinturas da série Metaesquema,
de Hélio Oiticica, avaliadas em
R$ 1,2 milhão cada uma. ■

Moda e arte
se encontram
em São Paulo
Parte dos consumidores prefere obras a grifes famosas,
forçando estilistas a trocar linhas e agulhas por artes plásticas

Nesta semana, 2,5 mil
obras de 1,1 mil
artistas estarão na
Bienal. Entre as
galerias nacionais há
nomes consagrados,
como Luisa Strina
e Fortes Vilaça
e jovens, como
Emma Thomas,
que tem entre as
sócias a ex-estilista
Juliana Freire

CINEMA

Como Treinar o seu Dragão
derrota grandes estreias na bilheteria
O filme em 3D Como Treinar o seu Dragão arrecadou US$ 15 milhões
em seu quinto fim de semana em cartaz. A animação da DreamWorks
estreou em março com uma bilheteria altíssima e desde então acumulou
US$ 178 milhões nos Estados Unidos e no Canadá. Em segundo lugar
ficou a comédia romântica Plano B, protagonizada por Jennifer López,
que em seu primeiro fim de semana de exibição fez US$ 12,3 milhões.

Divulgação
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1 Croqui de Conrado Segreto, inspirado na editora de moda Regina
Guerreiro; 2 O grafite do artista Carlos Dias, da Choque Cultural;
3 A Acervo Aberto fica na frente da loja da estilista Isabela Capeto, em
São Paulo; 4 A Princesa e a Ervilha, foto do Bruno Vilella, da Zipper Galeria
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CONSAGRADO

R$ 1,2 milhão
valor estimado de uma pintura
da série Metaesquema, de Hélio
Oiticica, que estará à venda
durante a SP-Arte, em São Paulo.

JOVENS ARTISTAS

R$ 1 mil
é o preço mais baixo de uma
obra em exposição no evento,
normalmente associado a peças
de novos nomes.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 34.


	P_01
	P_02
	P_03
	P_04
	P_05
	P_06
	P_07
	P_08
	P_09
	P_10
	P_11
	P_12
	P_13
	P_14
	P_15
	P_16
	P_17
	P_18
	P_19
	P_20
	P_21
	P_22
	P_23
	P_24
	P_25
	P_26
	P_27
	P_28
	P_29
	P_30
	P_31
	P_32
	P_33
	P_34
	P_35
	P_36
	P_37
	P_38
	P_39
	P_40
	P_41
	P_42
	P_43_TROCA
	P_44
	P_45
	P_46
	P_47
	P_48



