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Os negócios há muito são considerados uma arte na China. Agora a arte está se 
transformando em um negócio - nas duas pontas da escala. Num extremo está a crescente 
popularidade da pintura chinesa contemporânea. A explosão de criatividade que se seguiu à 
abertura da China ao mundo produziu uma geração de artistas inquietos, expressivos e cada 
vez mais colecionáveis.  
 
Os preços estão disparando para as pinturas da revolução pop-art de Wang Guanyi 
representando marcas de consumo ocidentais, para as figuras calvas de Fang Lijun ou para os 
homens de dentes arreganhados de Yue Minjun. Escolas de arte e casas de leilões estão 
florescendo no continente e galerias em todo o mundo demonstram interesse súbito na arte 
chinesa. O mesmo ocorre com as casas de leilões internacionais. Uma venda de arte chinesa 
do século XX pela casa de leilões Christie´s em Hong Kong no mês passado apurou 214 
milhões de dólares de Hong Kong (US$ 27 milhões) de cerca de 150 obras - um recorde 
mundial para uma venda de arte chinesa. O "Rolex" de Wang foi vendido por mais de US$ 500 
mil, quase sete vezes a estimativa mais elevada. Em março, a Sotheby´s em Nova York 
vendeu uma pintura de Zhang Xiaogang por quase US$ 1 milhão. As duas empresas planejam 
aumentar o número de leilões de arte chinesa para atender à demanda.  
 
Exatamente do outro lado da fronteira de Hong Kong, mas a um mundo de distância dos seus 
elegantes salões de leilões, está a "aldeia da pintura a óleo" de Dafen. A arte é um negócio 
aqui também, porém de um tipo bem diferente. A "aldeia", na verdade um quilômetro 
quadrado de edifícios de concreto em Buji, um povoado fora da cidade de Shenzhen em veloz 
expansão, ao Sul, ostenta 700 galerias. Algumas são ao ar livre, empilhadas de telas, tetos 
decorados com pinturas enfileiradas para secar, outras são enormes salas refrigeradas 
alinhadas com pinturas emolduradas. Os visitantes podem pedir qualquer coisa, sob medida ou 
direto da estante; paisagens européias famosas penduradas ao lado de pinturas de animais 
coloridas espalhafatosamente, que convivem lado a lado com a "Mona Lisa". Todos são falsos, 
copiados a mão com surpreendente precisão em pinturas a óleo - e cada um custa apenas 
alguns dólares.  
 
Dafen - e outras aldeias como ela - estão levando a linha de montagem da fábrica para dentro 
do estúdio do artista. Num saguão palidamente iluminado nos arredores de Dafen, 
"trabalhadores pintores" ficam lado a lado borrifando cores em telas. Liu Chang Zhen, de 27 
anos, trabalha oito horas por dia para completar mais de 200 telas ao mês - pintando várias 
cópias de um quadro por vez. Em outras fábricas, pintores trabalham no mesmo produto, mas 
se especializam em partes diferentes - em orelhas ou mãos ou árvores. Eles trabalham a partir 
de livros de arte, cartões postais e imagens da internet. Às vezes eles simplesmente pintam 
dentro de um croqui copiado eletronicamente a partir de uma fotografia, ampliada e 
estampada na tela virgem.  
 
Fang Yuen, do escritório do governo na aldeia, diz que Dafen abriga 5 mil desses "operários 
pintores" que produzem as imitações mais baratas, além de outros 3 mil "pintores" mais 
qualificados. Existem pelo menos dez aldeias de pintura nas proximidades, que empregam até 
30 mil pessoas. Repercutindo a conquista de setores da China que vão desde vestuário, 
passando por brinquedos até produtos eletrônicos, eles estão transformando a pintura em uma 
indústria de mercado de massas, destruindo seus concorrentes com preços muito baixos.  
 
E os consumidores estão comprando. Shimooka Hidetoshi e Sadaaki Kanna, dois empresários 
japoneses, equilibram-se sobre banquinhos frágeis no calor sufocante da galeria Tei Mei, 
folheando velozmente um livro de gravuras impressionistas. Chineses, tragando cigarros e 
sugando o chá de jarros de geléia, depositam telas sobre telas e discutem preços. O dono da 
galeria diz que ele pode substituir um discípulo na "Última Ceia" de Leonardo da Vinci pela 
Maria Madalena - os fãs do "Código da Vinci" de Dan Brown têm pedido isso. Outros turistas 
gostam da "Mona Lisa" de Leonardo com características chinesas e um olhar de soslaio com os 
dentes à mostra.  
 



Empresas chinesas estão levando a linha de montagem da fábrica para dentro do estúdio do 
artista 
 
Por enquanto, a maioria dos compradores é composta de estrangeiros. Homens de negócios 
russos novo-ricos, condomínios da Flórida, hotéis do Oriente Médio e lojas de varejo dos EUA 
sobressaem visivelmente. Os americanos encomendam retratos de família através da internet. 
Yu Wei, gerente da JiYi Yuang, maior fornecedora de pinturas em Dafen, envia 15 a 20 
contêineres de pinturas - cerca de 80 mil telas - para o exterior a cada mês. Mas mais 
chineses da classe média também estão comprando.  
 
"Muitos homens de negócios ricos na China tiveram pouca escolaridade", diz Liang Jian, diretor 
de arte em Dafen. "Com uma pintura do Ocidente no seu escritório, os clientes dirão que ele 
teve uma boa educação". Com o aumento da posse de habitações, os chineses comuns querem 
decorar as suas paredes, como fazem muitos novos hotéis e restaurantes. E mais e mais 
chineses não estão comprando apenas pinturas ocidentais, eles também compram trabalhos 
chineses contemporâneos.  
 
Cada vez mais, os dois mundos da arte começam a colidir. Dafen está aproveitando o 
crescente poder de atração da arte chinesa contemporânea, copiando-a. Entre os Velhos 
Mestres, compradores perspicazes podem encontrar algumas boas cópias de homens com 
dentes arreganhados de Yue Minjun sendo vendidas por uma bagatela. Nicole Schoeni, que 
dirige uma das mais respeitadas galerias de arte chinesas, diz: "As lojas pegam os nossos 
catálogos e dizem: 'Podemos fazer isso em qualquer cor ou tamanho que desejarem, digam-
nos o que desejam'". Algumas falsificações também estão sendo vendidas a colecionadores 
sérios.  
 
Alguns renomados pintores modernos chineses também teriam contratado assistentes para 
pintar os seus quadros - e só assinando o produto final. "Eu recomendo aos meus clientes 
comprar pinturas feitas na década de 1990", diz um proprietário de galeria.  
 
Enquanto isso, as galerias de Dafen vem apresentando cada vez mais trabalhos originais, que 
podem render mais dinheiro. A galeria Ji Yi Yuang, que antes só vendia reproduções, 
atualmente oferece mil dos seus projetos próprios, principalmente para atacadistas na Itália e 
em Dubai, que os revendem a restaurantes e hotéis por US$ 200 cada. Yu Wei, um gerente de 
galeria, diz: "não há dinheiro em reproduções do Ocidente. Um número demasiado grande de 
galerias os produz". Ele pode receber pelo menos US$ 20 por cada tela dependendo do 
tamanho. Enquanto as aldeias de pintura sobem na escala de valor e os artistas 
contemporâneos descem nessa escala, pode ficar difícil distinguir o real do falso. Se isso for 
ruim para os negócios é uma outra história.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


