
NATÁLIA MESTRE 

Por trás da autora de obras multicoloridas responsável pelos qua
dros que ilustram essas páginas, fica difícil imaginar uma pes
soa tão básica, vestindo calça preta, camiseta branca e com pouca 
maquiagem. Assim é Beatriz Milhazes. As exuberantes formas 
de suas obras parecem contrastar com um raciocínio linear e me
tódico. A artista plástica brasileira mais bem-sucedida do mo
mento, a ponto de ser reconhecida nas ruas, até no Exterior, é 
uma pessoa com os pés no chão. Mas voou alto. Essa carioca de 
51 anos conquistou o Olimpo das artes e desmistifica o estereó
tipo de que artista brasileiro não tem reconhecimento financei
ro. Seu quadro "O Mágico", por exemplo, foi vendido por cerca 
de US$ 1 milhão ao colecionador argentino Eduardo Constanti-
ni , fundador do Museu de Arte Latino-Americano (Malba), em 
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Buenos Aires. Agora, ela se prepara para 
alçar novos voos. Beatriz vai entrar no 
universo das obras em 3D em parceria 
com o estúdio americano Durham Press, 
inaugurado em 1988 e especializado na 
criação e reprodução de gravuras artísticas 
contemporâneas. A empresa ficou famosa 
por trabalhar com artistas do mundo todo, 
como o fotógrafo alemão Roland Fischer 
e o poeta americano John Giorno. Desde 
1996 uma das estrelas do seu portfólio é 
justamente Beatriz Milhazes. Tanto que 
acabaram de convidá-la para essa nova 
empreitada, no universo das esculturas. 
"Ainda estou namorando a ideia e preciso 
desenvolver novas técnicas." 
Essa visão de vanguarda é um fator do 
seu sucesso, que já rendeu trocadilhos 
com seu sobrenome. "Beatriz Milhares", 
dizem os invejosos, acusando suas obras 
de puramente mercadológicas. Ela res
ponde à ironia com simplicidade. "Nunca 
poderia imaginar essa visibilidade. Isso 
não existia para o artista plástico nacio
nal, é uma nova realidade", diz em en
trevista exclusiva à Platinum, concedida 
no hotel Fasano, em São Paulo. "E tenho 
orgulho de dizer que a cultura brasileira 
é meu maior atrativo lá fora." 
Suas imagens abstratas repletas de cores 
vivas, círculos, geometrias e elementos da 
natureza trouxeram essa fama. O exagero 
e o tropicalismo tão característicos de
nunciam uma arte que não tem vergonha 
de ser brasileira. Por conta disso, Beatriz 
também ostenta o título de Carmen M i -
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randa das artes. A artista, que representa a 
chamada geração de 8o — composta tam
bém por Guto Lacaz, Vik Muniz e outros 
nomes importantes da nossa arte —, é um 
misto de influências, que vão do renascen-
tismo ao modernismo brasileiro, passan
do pela pop art. "A pintura de Milhazes é 
uma espécie de flora saída da 'Primavera' 
de Botticelli pintada com os pincéis femi
ninos pop de Andy Warhol" escreveu o 
crítico Paulo Herkenhof no livro "Beatriz 
Milhazes, Cor e Volúpia", da Editora Fan-
cisco Alves. "Seu sucesso está em resgatar 
a identidade nacional e suprir as necessi
dades do olhar do mundo globalizado. Ela 
proporciona grande prazer estético", ex
plica Debora Gigli Buonano, professora de 
artes visuais da Belas Artes. 
Ao contrário do que se pode imaginar, a 
artista não fazia desenhos incríveis na sua 
infância, mas as artes acabaram sendo uma 
escolha inevitável para quem vem de um 
ambiente familiar culturalmente rico — a 
mãe é professora de história da arte, o pai 
é um advogado cinéfilo e a irmã Márcia é 
bailarina e diretora da companhia de dan
ça Márcia Milhazes. "Sempre fomos muito 
unidas e continuamos essa relação de ami
zade e companheirismo. Tenho certeza de 
que, se a Beatriz não fosse minha irmã, eu 
seria uma grande fã de suas obras", conta. 
Profissionalmente, tudo começou em 1988, 
quando fez a sua primeira exposição i m 
portante, em São Paulo. A carreira inter
nacional iniciou em 1993, em uma mostra 
na Venezuela, mas o divisor de águas foi a 
entrada para os EUA, quando caiu nas gra
ças de Roberta Smith, crítica do "The New 
York Times" De lá para cá ela segue ex
pandindo os horizontes. Possui obras em 

museus renomados, como Guggenheim e 
Metropolitan, em Nova York, e o Museo 
Nacional Reina Sophia, em Madri. Realizou 
interferências urbanas significativas, como 
a fachada da loja londrina Selfridges e a re
cente obra "Bailinho" nos vitrais da Pina
coteca de São Paulo. "Esse tipo de trabalho 
é o oposto do que estou acostumada a fazer. 
Eu tive que interagir fisicamente com as 
pessoas. Isso me obrigou a lidar com o 
inesperado e a sair do meu controle", diz. 
Ela precisa de muita organização e disci
plina para seguir uma rotina de criações 
e, por isso mesmo, seu processo criativo é 
demorado. Em média, a pintora consegue 
produzir uma obra por mês. Esse ano, já fez 
oito novas colagens e ainda pretende fina
lizar um quadro. "Meu intuito é criar um 
mundo que você não vai encontrar na rua. 
Quero discutir a mágica, o lado genuíno 
do ser humano", diz. E esse caos organiza
do, como gosta de chamar suas obras, tem 
tudo a ver com a sua personalidade. 
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Text Box
Fonte: Istoé Platinum, São Paulo, n. 27, p. 36-38, out./ nov. 2011.




