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O primeiro museu dedicado à caricatura na Grã-Bretanha será inaugurado hoje em Londres, bem 
no meio da crise e dos motins provocados em vários países por alguns desenhos. O museu foi 
inaugurado oficialmente ontem pelo duque de Edimburgo, um dos patrocinadores da entidade. Ele 
próprio encontrou nas paredes uma caricatura de sua mulher, a rainha Elizabeth II.  
 
Situado a poucos passos do British Museum, o novo museu tem no acervo cerca de 1.200 
imagens, que refletem o indefinível senso de humor britânico, fundamentalmente irreverente. 
Desde desenhos satíricos da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, do primeiro-ministro Tony 
Blair e do chefe da Casa Branca, George W. Bush, até as charges mais famosas da Segunda 
Guerra Mundial, o museu cobre mais de 250 anos de caricaturas, charges e cartuns neste país.  
 
Apesar da forte tradição da caricatura na Grã-Bretanha, nunca houve no país um museu da 
caricatura, disse à AFP a curadora do novo museu, Anita O’Brien. "Acho que isso se deve ao fato 
de que os britânicos, diferentemente dos franceses, não consideram as caricaturas obras de arte. 
Talvez por esnobismo", alfinetou, lembrando que a França tem há vários anos um museu da 
caricatura e do cartum, em Angulème.  
 
Para Anita, sempre existiu uma grande ambivalência em relação à caricatura. "Em grande parte 
porque os britânicos não consideram que algo que os faz rir possa ser arte. Não esperam ir ao 
museu do Louvre ou à galeria Tate para rir", ponderou. "Além disso, como a caricatura e os 
cartuns são produzidos em massa e para as massas, muita gente pensa que isso diminui seu 
valor."  
 
Na coleção do museu - que inclui também 3 mil livros, entre e romances gráficos, bem como 
cartazes - há muitas imagens que poderiam ser chamadas de blasfemas ou ofensivas. "A 
caricatura é, em si, deliberadamente ofensiva", disse à AFP o caricaturista britânico Steve Bell, 
que é publicado diariamente nas páginas do jornal The Guardian (de esquerda).  
 
"Durante toda a minha vida fiz caricaturas blasfemas. Deus é um dos meus personagens 
preferidos", ironizou Steve Bell, cuja obra está representada no novo templo da caricatura. "O que 
ocorre é que a gente escolhe o alvo (da ofensa). E meu alvo são sempre os poderosos, não os 
fracos", afirmou o brilhante chargista britânico, que se diverte visivelmente desenhando Blair - 
com o olho esquerdo esbugalhado e o outro rindo, "como Thatcher, que tinha um olho esquerdo 
‘louco’", define Bell.  
 
Mas seu alvo preferido é, sem dúvida, o presidente norte-americano George W. Bush. Embora 
conheça bem o poder das imagens de provocar, incomodar - o que alguns artistas franceses, 
como Daumier, pagaram com a cadeia -, o talentoso Bell expressou imensa surpresa com a 
magnitude da crise desencadeada pelos cartuns sobre Maomé.  
 
"Nunca soube antes que tivesse havido mortos e motins por causa de caricaturas", disparou Bell, 
contando que em certas ocasiões tem sido "submerso" por cartas de protesto - às vezes de 
grupos religiosos - por algumas de suas caricaturas. "Uma das que mais me incomodou foi aquela 
em que desenhei Bush montando sobre um camelo", contou. "O camelo, é claro, era o Iraque."  
 
O museu não recebe nenhum financiamento público, e pôde abrir suas portas graças, justamente, 
a doações de particulares, explicou a curadora.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 fev. 2006, Plano Pessoal. 


