


chave para compreender aquele lugar estava nos 
paredões que contornavam o pátio do recreio. Essa foi 

a primeira impressão de Karina Arcênio ao pisar na Carlos 
de Campos, escola técnica situada no Brás, centro de São 
Paulo. "Os muros estavam cheios de desenhos enormes e 
coloridos", recorda a moça, ao pinçar na memória os tempos 
de adolescente. "Não sabia o que eram aqueles desenhos, 
mas achei tudo muito interessante." Corria o ano de 1992 
e nossa personagem, então com 15 anos de idade, ainda 
não havia sido apresentada ao grafite. "Na época, nem se 
falava em internet no Brasil, a informação não circulava 
como hoje e o grafite estava restrito a um pequeno grupo 
de pessoas", conta. Em São Paulo, parte desses aficionados 
estudava comunicação visual na Cacá, como a escola foi 
carinhosamente batizada pelos alunos. Foi lá que Karina 
ficou amiga de gente como osgemeos, dupla dos grafiteiros 
Gustavo e Otávio Pandolfo que, no futuro, entre outros 
feitos, iria colorir a fachada da prestigiosa Tate Modern, 
em Londres. "Eles, osgemeos, me incentivaram desde o 
início e acho que se não os tivesse conhecido na escola não 
teria virado artista", afirma. "Sem contar que naquela época 
grafite era coisa de menino. Lembro de conhecer uns dez 
caras que grafitavam e apenas uma garota." 

Corta para o presente. Graças a esse encontro com o 
grafite, Nina (apelido de Karina na infância), 33 anos, integra 
hoje o crescente bloco de jovens artistas influenciados 
pela cultura de rua que tomaram as galerias do Brasil e 
do mundo. Em julho passado, ela mostrou na exposição 

"Desafiando Sonhos", na paulistana galeria Leme, oito telas 
e uma instalação com valores entre US$ 17 mil e US$ 25 mil 
- em meados do mês, de acordo com a galeria, só restava 
um quadro à venda. Antes, em maio, realizou a individual 
"Life's Flavour" na recém-inaugurada Carmichael Gallery 
of Contemporary Art, em Los Angeles. Apesar da boa 
repercussão comercial, a produção de Nina, diga-se, está ainda 
sendo descoberta pela crítica. "Não conheço o trabalho dela, 
mas confio muito nas apostas de Eduardo Leme", fala o crítico 
Agnaldo Farias, curador da próxima Bienal de São Paulo, 
referindo-se ao proprietário da galeria Leme, que representa 
a artista. Para o crítico e repórter de artes visuais da Folha de 
S.Paulo Silas Martí, "ela agrada por ter um trabalho pop, de 
fácil digestão, apesar de sem grandes ousadias estéticas". 

CONSELHO DE MÃE 

Desde que entrou para a Leme em 2008, Nina anexou ao 
nome artístico o sobrenome que ganhou ao se casar com 
Otávio, de osgemeos, há nove anos. Isso depois de um namoro 
iniciado há 18 anos, durante uma das edições da tradicional 
semana de arte realizada anualmente pelos alunos da Cacá. 
"Foi paixão à primeira vista", lembra a química Karla Schivel, 
amiga dos tempos de escola que acompanhou a paquera. 
Com a nova assinatura, Nina Pandolfo sinaliza não temer 
ser tachada de oportunista ou ser eternamente associada a 
osgemeos. "Antes assinava apenas Nina, e percebi que era 
muito genérico", diz. "Não tenho medo de comparações e 
comentários, pois meu trabalho tem personalidade própria 



e não tem nada a ver com o que osgemeos fazem." O marido 
concorda. "Ela tem o estilo dela, mais lúdico que o nosso e 
bastante feminino", completa Otávio. 

O trabalho de Nina é povoado por garotas de olhos 
enormes e animais como vaga-lumes e gatos. "Minhas 
influências vêm das brincadeiras no quintal de casa, dos 
vestidos de noiva que desenhava para minha irmã mais velha 
meses antes da cerimônia." Outra explicação que encontra 
para justificar a onipresença de figuras femininas em seu 
trabalho é o fato de ser a caçula das cinco filhas do casal 
Anézia e Cícero - ela, funcionária pública; ele, técnico em 
eletrônica. Radicada em Tupã, no interior paulista, a família de 
classe média se mudou para São Paulo em meados da década 
de 1970. A primeira parada do clã foi o bairro Vila Gustavo, na 
zona norte da cidade, onde a garota viveu até a adolescência. 
"Sempre adorei desenhar e, como não gostava de estudar, fui 
fazer curso técnico", conta. "Fiquei na dúvida entre qual curso 
escolher até ouvir de minha mãe que eu deveria fazer aquilo 
de que gostava." O conselho materno nunca saiu da cabeça de 
Nina. Antes de se tornar artista, trabalhou como recepcionista 
de consultório dentário e vendedora em loja de shopping. 



Por fim, bateu ponto nas áreas administrativas do grupo Pão 
de Açúcar. "Participava das reuniões plenárias com Abílio 
Diniz toda segunda-feira, às sete da manhã", conta. "Aparecia 
toda formal, mas minhas mãos estavam sempre sujas de tinta, 
pois passava o fim de semana grafitando." O período, início 
dos anos 2000, coincidiu com a eclosão do grafite no Brasil 
- tanto que Nina e outros grafiteiros participaram da edição 
comemorativa do cinquentenário da Bienal de São Paulo, 
em 2001. "Comecei a dar workshops, fazer murais na rua e 
produzir desenhos para publicidade", conta. O entusiasmo 
de Nina pela arte não passou despercebido a seu chefe direto 
no Pão de Açúcar, que recomendou à assistente abraçar de 
vez a vocação. "Ele deixou as portas abertas caso tudo desse 
errado", recorda a artista. Não deu. Logo, Nina partia para 
uma temporada na Europa na companhia de osgemeos e 
do grafiteiro Nunca. "Fomos fazer um mural na Alemanha, 
depois fomos convidados para duas exposições na França e 
assim ficamos seis meses trabalhando." 

DEZ MIL CRISTAIS 

Em 2008, Nina já havia exposto no exterior, mas permanecia 
inédita no Brasil. Isso até o colecionador carioca 
Fabio Szwarcwald, 38 anos, entrar na história. "Fiquei 
impressionado quando vi um trabalho que ela tinha feito 
para a Swarovski com a aplicação de 10 mil cristais", recorda. 
"Insisti tanto que ela acabou me vendendo a peça que hoje 
é um dos meus xodós." Economista ligado ao mercado 
financeiro, Fabio é uma espécie de padrinho para Nina -
foi ele que apresentou a jovem ao galerista Eduardo Leme 
durante um jantar na companhia da esposa, a artista plástica 
gaúcha Gabriela Moraes (que, com a artista carioca Paula 
Boechat, forma a dupla PaulaGabriela), e dos amigos Gustavo 
e Otávio Pandolfo. "A noite foi superdivertida, rimos muito e 
rolou aquela empatia que precisa ter entre galerista e artista", 
comenta Fabio. "Depois soube que eles tinham fechado a 
parceria. Adoro fazer essas conexões." 

O resultado foi "Aos Nossos Olhos", primeira individual 
de Nina no Brasil, realizada em 2008, na Leme. A exposição 
começava em muros na rua da galeria, situada no Butantã, 
e, dentro, agrupava quatro esculturas e sete telas. Foi um 
sucesso. "Na época, mostrei os trabalhos dela também para 
os meus amigos, que piraram e compraram toda sua primeira 
exposição antes que ela tivesse aberto na Leme", continua 
Fabio. Na recente incursão pela Leme, entretanto, Nina optou 
apenas pelo espaço interno da galeria. "Comecei a grafitar 
em avenidas do centro de São Paulo, mas hoje praticamente 





não pinto na rua por falta de tempo", 
justifica. "Acho que as experiências mais 
legais e marcantes acontecem nas ruas, 
apesar de nelas estarmos expostos a tudo: 
críticas, elogios, cantadas e abordagem 
policial", diz Nina, que nunca foi presa, 
mas coleciona histórias com os homens da 
lei. Algumas delas pitorescas. "Uma vez eu 
e mais dois colegas fomos convidados pelo 
proprietário para pintar o muro da sua 
casa. Os vizinhos acharam que estávamos 
grafitando escondido e chamaram a 
polícia. Quando o policial chegou ficou 
possesso e falou que tinha coisa mais 
importante para fazer do que prender 
quem estava fazendo um trabalho tão bonito. 
E foi embora pisando duro", lembra. 

Para Nina, hoje estar mais em galerias do que 
nas ruas reflete, no fundo, uma questão estética. 
"Acho que minha produção atual não pode ser 
associada apenas ao grafite. Além de spray e 
tinta, uso cristal, renda, vidro, ferro, cabelo, 
L E D [pequenas lâmpadas]", enumera a artista. 
O galerista Eduardo Leme faz coro. "O trabalho 
de Nina evoluiu muito nos últimos dois anos, 
pois ela é muito curiosa e vem 
pesquisando outros caminhos." 

Encerrada a segunda individual 
na Leme, Nina se prepara para 
expor na Espanha e lançar um livro 
de sua obra pela Master Books, 
editora da apresentadora Eliana 
Michaelichen, fã do trabalho da 
artista a exemplo da marchand e 
consultora de arte Karina Pasmanik. 
"O que me atrai nas telas de Nina é a 
feminilidade e o universo infantil", 
diz Karina. "Sem contar que esse 
tipo de trabalho, influenciado pelo 
grafite, é uma tendência muito forte 
no mercado de arte contemporânea 
aqui e lá fora." Para Nina, contudo, o 
que importa é o sonho: "Acho que o 
grande desafio da arte hoje é colocar 
as pessoas para sonhar". 

Text Box
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