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Um artista baiano formado nas ruas
do Rio, em busca de novos sotaques

Dezenas de pessoas na casa dos vin-
te e poucos anos estão reunidas em
frente ao Planetário da Gávea. Assim
que dá meia-noite, a galera anda em
direção à Lagoa-Barra e sobe o via-
duto, entrando no Túnel Acústico,
parcialmente interditado naquela
madrugada de quinta-feira para um
evento em homenagem a Rafael
Mascarenhas, o filho da atriz Cissa
Guimarães que foimorto ao ser atro-
pelado quando andava de skate no
mesmo túnel, em 2010. Lá dentro,
Tomaz Viana, o Toz, já prepara uns
quatro metros quadrados de parede
para fazer um grafite em tributo ao
rapaz. Os pés estão sujos de tinta. A
camisa surrada, também. Latas de
spray se espalham pela pista de rola-
mento que era dos carros em alta ve-
locidade até minutos antes.
— Conhecia o Rafa desde que ele

era criança. ACissa pediu pra eumo-
bilizar amigos grafiteiros e pintar
uma parte do túnel — explica ele.
Na pista de sentido Zona Sul, os

carros continuavam trafegando. Ha-
via barulho e fuligem no ar. Esse é o
habitat de Toz. O baiano radicado no
Rio percorre a cidade de madrugada
há anos, procurando locais para gra-
fitar. Levoumuitas “duras” de polici-
ais — e fez amizade com alguns de-
les também. Coloriu viadutos, esco-
las, pitocos, caixas de luz etc. Grafi-
tou apartamentos de celebridades,
como a atriz Luana Piovani e o can-
tor Lulu Santos. Em janeiro, ele ter-
minou um painel de 30 metros de
largura e 70 de altura na lateral de
um prédio, a pedido da empresa que
ocupa o imóvel, e deu mais bossa à
paisagem da Praça Mauá.
Toz liderou a safra de grafiteiros

cariocas que, acompanhando um
movimento mundial, deram status à
estética das ruas. Mas, aos 36 anos,
quer ser reconhecido não como gra-
fiteiro, mas como um artista plástico
que tem o grafite como referência.
Mês passado, lançou o livro “Traço e
trajetória”, com uma seleção de tra-
balhos. Entre fotos de esculturas,
instalações, telas e grafites na rua, há
textos explicando que seus persona-
gens, Nina, Bebê Idoso e Insônia, en-
tre outros, são inspirados na sua vi-
da. O Insônia, por exemplo, nasceu
depois que ele se separou da jogado-
ra de vôlei de praiaMaria Clara (filha
de Isabel) e trocou o dia pela night.
O baiano carioca vem experimen-

tando com novas plataformas, fa-
zendo pesquisas, incorporando ele-
mentos da cultura afro-brasileira a
seu trabalho. Está montando uma
grande mostra individual, que deve
rolar no fim do ano. Já vendeu telas
por R$ 50 mil. Sua briga é para ver o
grafite aceito no universo dos artis-
tas contemporâneos brasileiros, co-
mo Tunga e Ernesto Neto.
— O grafite é vendido em galerias,

mas existe resistência nomeio da ar-
te contemporânea. Ninguém é con-
tra, mas parece que querem ver a ar-
te de rua sempre como um gueto —
questiona Toz. — Fico feliz de levan-
tar essa bandeira, mas, hoje, tam-
bém fico meio revoltado quando
ainda sou rotulado de grafiteiro. O
grafite é uma grande referência, mas
o que faço na rua é diferente do tra-
balho no atelier. A arte na minha vi-
da é anterior ao grafite.

Toz mora e trabalha numa casa no
Rio Comprido, junto com a namorada
Elodie, uma francesa de 28 anos que fa-
la português com sotaque parisiense, e
o Tião, um cachorro da raça carne cor-
so, enorme—pesauns 50kg e ronca fei-
to um urso enjaulado. Miniaturas de
Opala numa estante revelam a fixação
por esse carro. Ele tem dois de verdade.
Um foi “comprado” do ator Bruno Ga-
gliasso em troca de uma tela (ainda por
fazer). O outro está sendo restaurado.
Nos fundos do imóvel, tem um quarti-
nho com tatame — estamos na casa de
um artista faixa preta de jiu-jítsu.
As obras em progresso ficam na gara-

gem. São esculturas procurando forma,
estudos para instalações e telas de to-
dos os tamanhos, com personagens
ainda sem rosto. Na sala, há trabalhos
seus e de amigos. Pendurado na parede
do quarto, sobre a cama do casal, um
quadro feito pelo artista quando crian-
ça mostra uma forma abstrata, fruto da
cabeça de ummoleque de 3 anos.
A história de Viana é a história de

uma dessas pessoas que não poderia
viver de outra coisa que não fosse a sua
criatividade. Passou a infância em Rio
Vermelho, bairro de classe média de
Salvador. Amãe estudava Belas Artes. O
pai é um publicitário que educou seu
menino descolado de padrões conven-
cionais. Quando Toz tinha 9 anos, o pai
o levou para vê-lo fazer uma tatuagem
e ainda perguntou: “Quer uma tam-
bém?”. A resposta veio na forma de um
cavalo alado no bíceps direito — hoje

sobreposto por umdosmuitos dese-
nhos que cobrem a superfície do ar-
tista. Foi se criando ali um garoto de
espírito livre, que passava o dia des-
calço na rua, “matando lagartixa” e
subindo em árvore.
— Eu tinha uma coisa com dese-

nho, não pensei duas vezes antes de
fazer a tattoo. Comecei a prestar
atenção em personagens. Aos 13
anos, criei o meu primeiro, o Ante-
nor, numa época de rebeldia, quan-
do meus pais estavam se separando
— conta Viana. — Sempre fui louco
por desenho. Arte é muito mais que
vocação, é loucura.
Quando a mãe veio morar no Rio,

trouxe a tiracolo Toz e a irmã mais
velha. Em seu primeiro ano na cida-
de, o garoto conseguiu ser expulso
do Colégio Peixoto, na Gávea. Vol-
tou para Salvador e foi convidado a
se retirar de outra escola. Sentia-se
desajustado. Certa vez, fez uma pro-
va de química respondendo a todos
os enunciados com desenhos. Vol-
tou ao Rio, fez curso de HQs com o
cartunista Dil Márcio e se apaixo-
nou pelo traço simples dos chargis-
tas. Quando entrou para a faculdade
de design, na UniverCidade, tratou
de mobilizar amigos para criar um
zine chamado “Flashback”, que fez
sucesso e rendeu a ele as primeiras
menções na imprensa, além de uma
bolsa de 30%.
—O Tomaz é um caramuito entu-

siasmado, sempre a fim de apren-
der, de fazer e colaborar. Faz amigos,
desenhos e topa qualquer desafio
com facilidade — elogia o designer
Marcelus Viana, amigo de longa da-
ta (e ex-sócio), que fez a direção de
arte do livro “Traço e Trajetória”.

PASSARELAS, SHOWS E DELEGACIA
Toz trabalhou como vendedor em
loja de grife e foi modelo de marcas
internacionais. Ganhou dinheiro,
mas nada disso fez a cabeça. Com o
amigo Bruno Bogossian, o BR, ele
criou a FleshbeckCrew, coletivo que
atuava em áreas como design gráfi-
co e moda. A marca desfilou três ve-
zes no RioModa Hype e fez a comu-
nicação visual do finado Tim Festi-
val, em 2006. Os caras circulavam
com estilistas, músicos e empresári-
os, mas não deixaram de grafitar na
rua. Foram parar na delegacia, mas
acabaram liberados porque o polici-
al que fez o flagrante achou o dese-
nho bonito. Levaram bronca de vi-
gia noturno no Jardim Botânico
(“Arte é o cacete, playboy!”). Em
2007, após abrir sua primeira mos-
tra individual, em Belo Horizonte,
Toz foi autuado por grafitar numa
rua da capital mineira.
— Boa parte da sociedade sabe

que grafite não é pichação.Mas nem
todo mundo entende como arte.
Quando trabalho na rua, me sinto
prestando um serviço. Estou dei-
xando a cidade mais bonita.
A mostra em BHmotivou o artista

a mergulhar de cabeça na carreira
solo. Toz percebeu que as telas que
decoravam a loja da Fleshbeck na
Galeria River estavam vendendo
mais que as próprias roupas damar-
ca. Hoje, seus trabalhos custam pe-
quenas fortunas, mas o veterano do
grafite sabe que ainda é uma criança
no meio da arte contemporânea.
— Muitos elementos infantis na

arte de rua não têm nada a ver com
arte contemporânea, mas há traba-
lhos interessantes, como o persona-
gem Insonia, do Toz — comenta o
artista plástico Carlos Vergara, que
chamou Viana para participar de
um projeto recente. — Ele é um cara
inquieto, que está buscando mais
densidade para sua obra. Tem um
caminho a trilhar.
A curadora de arte Daniela Name

também faz suas ressalvas, mas elo-
gia a busca do baiano faixa preta:
— Artistas como Basquiat e Alex

Vallauri fizeram amigração das ruas
para as galerias. O esforço do Toz é
legítimo. Arte tem a ver com insis-
tência, com se jogar para errar. l

ALEXANDRE CASSIANO

Em progresso. Entre pincéis e latas de spray no seu atelier, o artista plástico Tomaz Viana prepara uma grande exposição individual

Soteropolitano com mais
tempo de Rio que de
Salvador, Tomaz Viana
espalhou personagens em
muros da cidade, desfiles de
moda, galerias e casas de
celebridades. Agora, trabalha
por um espaço no meio da
arte contemporânea.

Expoente da cultura urbana prepara exposição individual e não quer mais o rótulo de grafiteiro

PERFIL Tomaz Viana

IMAGENS DE ACERVO PESSOAL

Tela. Cores vivas e personagens marcam obra

Fachada. Desenhos gigantes enfeitam prédio

Muro. Personagem Bebê Idoso, criação de Toz

“Ele é um cara
inquieto, que está
buscando mais
densidade para sua
obra. Tem um
caminho a trilhar”.
Carlos Vergara
Artista plástico

“ O grafite é uma
grande referência,
mas o que faço na
rua é diferente do
trabalho no atelier”.
Tomaz Viana
artista plástico
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 ago. 2013, Primeiro Caderno, p.35.




