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O monumental afresco pintado no teto da Capela 
Sistina é uma das obras mais marcantes da huma
nidade. Com 13,75 metros de largura por 39 metros 
de comprimento, foi criado por Michelangelo Buo-
narroti entre 1508 e 1512, a pedido do Vaticano. Toda 
esta imensa e colorida composição feita no período 
da Alta Renascença reúne mais de 300 personagens 
e retrata as principais cenas do livro do "Gênesis". A 
novidade é que essa complexa obra, repleta de cores 
e tonalidades diferentes, está prestes a ganhar outra 
aparência, graças a uma técnica nada usual. Não serão 
as pinceladas de um artista a dar nova vida aos per
sonagens bíblicos, mas sim um brinquedo conhecido 
no Brasil como "cubo mágico". Quem está realizando o 
feito é o estúdio canadense Cube Works. Especialistas 
na manipulação certeira dos quadradinhos, eles pre
tendem recriar a cena com apenas seis cores: amarelo, 
azul, branco, vermelho, verde e laranja. A conclusão 
está prevista para 2013 e usará 255 mi l cubos para for
mar uma imagem de 48,26 metros de comprimento 
por 17 metros de largura. Mas como isso é possível? "A 
técnica utilizada é o pontilhismo, originado no movi
mento impressionista do século XIX. Nele, a justapo
sição de pontos coloridos mistura os tons e provoca 
um efeito óptico no observador", explica Alex Lipszyc, 
diretor da Panamericana Escola de Arte e Design. 
Utilizando esta técnica, o estúdio comandado pelo 
designer Josh Chalom, 52 anos, já reproduziu mais 
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de 500 obras nos seus três anos de existência. Entre 
elas, "A criação de Adão", com 4,5 m x 9 m, uma cena 
que está presente na Capela Sistina e inspirou o gran
dioso projeto atual. Esta obra rendeu a segunda men
ção no "Guinness Book". "Foram mais de 400 horas, 
reunindo os 12,09 mi l cubos para completá-la", conta 
Chalom à Platinum. O primeiro recorde tinha vindo 
em 2011 com outra representação icônica: "A Última 
Ceia", de Leonardo da Vinci. "O interessante deste es
túdio é a ousadia, pois eles buscam imagens já conhe
cidas, como as de Andy Warhol e Roy Lichtenstein, e 
as renovam. A originalidade está na técnica e não na 
imagem representada em si", comenta Lipszyc. 
Todo este trabalho, que parece surgir de uma brinca
deira de criança, na verdade exige horas de dedicação 
dos profissionais envolvidos. Para isso, mais de 30 
pessoas trabalham hoje no estúdio, em Toronto. En
tre eles, estão designers, arquitetos gráficos e moldu-
reiros. Mas o diferencial está nos 28 "cubers" como 

são chamados os experts em ma
nusear o quebra-cabeça tr idimen
sional. Acostumados com o b r i n 
quedo criado pelo húngaro Ernõ 
Rubik, em 1974, estes profissionais 
resolvem o desafio em menos de 
30 segundos. "Para selecioná-los, 
o estúdio organizou um concur
so com o tema 'Eu pago para você 
jogar', que teve 168 participan
tes. Deu certo. Quando comecei, 
em 2009, criamos 30 obras. Este 
ano, já atingimos 300. Eles pre
cisam ser ágeis para termos uma 
alta produtividade", explica Cha
lom, que gosta de trabalhar com 
música de fundo — de preferência 
das décadas de 70 e 80 — e pre
za por um ambiente descontraído. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



"É para estimular as novas ideias. E isso é fundamen
tal. Chamo nossa arte de 'nostalgia moderna' pois é 
um modo de recontextualizar imagens ou itens do 
passado e torná-los atuais", diz. 
A obra a ser reproduzida muitas vezes é sugerida pe
los próprios integrantes do estúdio. As inspirações 
surgem do que veem, ouvem ou tocam. Escolhido o 
tema, o próximo passo é fazer a sua pixelização, ou 
seja, a imagem é dividida em pixels com a ajuda do 
computador. Finalizada a escolha do seu tamanho e a 
composição das cores, começa a montagem. Os cubos 
vão sendo colados um a um com adesivo industrial. 
Além desse brinquedo, o estúdio começou a traba
lhar com outros objetos. "Assim como os cubos de 
Rubik, soldadinhos de chumbo, Lego e giz de cera nos 
remetem a um tempo cheio de memórias. Por isso 
começamos a produzir com eles", explica Chalom. 
A última etapa do processo é a moldura. Feita de 
madeira, ela possibilita que as composições sejam 
erguidas como valiosos quadros — vendidos nos 
EUA, Canadá e Inglaterra. Valiosos sim, pois podem 
ultrapassar os US$ 10 mi l . O teto da Capela Sistina, 
por exemplo, também já tem preço definido. O seu 
valor será de US$ 1,8 milhão. Mas eles não param 
por aí. Para 2014, o objetivo será outro. Desta vez, 
irão reproduzir uma obra que remete à saga "Jor
nada nas Estrelas" e será feita em três dimensões. 
Com toda essa inovação, não dá para prever aonde 
vão chegar, mas é possível afirmar que eles conse
guiram elevar a arte ao cubo. 
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Text Box
Fonte: Istoé Platinum, São Paulo, n. 31, p. 38-40, jun./ jul. 2012.




