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NOvELO

É possível ouvir o som das sirenes, dos sorrisos, dos gritos e das 

batidas nos muros frios da madrugada urbana, mas os auto-falantes 

não estão fora e sim aqui dentro. Fácil encontrar-se com o carrossel 

de insinuações multiformes, multicoloridas, multiplicadoras nas vias 

principais da cidade. Cada imagem grafi tada é um item (e um mar) 

na coleção impossível de sensações e proposições que é a cidade 

(amontoado de seres humanos no embate entre individualismo e 

carência). Estaria, ali, a superestimada urbanidade do tempo de mortes 

prematuras da imagem e da palavra? A resposta são inumeráveis 

cliques fotográfi cos, tentativas de retratar um ato sintético, direto e 

específi co. Talvez ainda haja um traço de Ficore, interrompido pelo 

fl agrante, no alto do antigo Pouso Real, no Centro de vitória. É exata-

mente na correria pelas escadas, nos patamares saltados e tornozelos 

torcidos que encontramos a característica básica da geração nascida de 

contradições do convívio: audácia.

O graffi ti, detentor da audácia, é também hábil na diplomacia. Por 

isso, tem recebido o caloroso abraço das instituições não só do museu, 

mas da galeria e do especialista, da ARTE. Abraço repudiado por mui-

tos e astuciosamente retribuído por outros. Na retribuição do abraço, 

uma proposta é sussurrada num sorriso: podemos trabalhar ideias 

que estão muito além da imagem. Proposta que não é unilateral, pois 

ocorre somente quando o sistema de arte repensa seus papéis desem-

penhados até então e decide apontar para fora de seus domínios. O 

graffi ti nasce todos os dias sem o compromisso de ser arte. Os museus 

aparentemente gostam disso. Tal despretensão faz sorrir também o 

mercado. Todo o estereótipo e toda a técnica são vendáveis. Uma boa 

técnica que faça um estilo ser reconhecível é moeda de grande valor. 

O projeto O sonho de um grafi teiro, de André Martins, pelas indica-

ções de Alecs Power, demonstra a vibração de incontáveis variantes de 

se fazer graffi ti. 

Procurar uma visão unifi cadora para algo que jamais demonstrou 

dissolução – mas pelo contrário, constrói-se sempre com mais solidez 

– talvez seja agarrar-se ao olhar simplista ou impróprio da atualidade. 

É brincar de recortar manchetes do jornal de ontem para construir 

as manchetes de hoje. Teríamos de usar de arbitrariedade e ignorar 

práticas necessitadas de novos termos.

No protesto impaciente a chamar pela ousadia, na expressão da 

territorialidade e no grito delinquente, na marca efêmera repleta de 

referências e na assinatura da arte, em todos e em cada um dos casos, 

o graffi ti mantém uma propriedade reconhecível e indefi nida. Não 

fosse assim, chegaríamos até tal discussão?

Há galerias de arte exclusivas para o graffi ti, que ainda está no 

início da sua caminhada pelas paredes do museu. Apesar de já o 

termos visto dentro de museus, ele ainda é um convidado excêntrico 

nessa mesa elitista, pois, para fi rmar-se como conteúdo na instituição, 

exige-se melhor defi nição dessa expressão artística. A 1º Bienal Inter-

nacional de Graffi ti de Belo Horizonte (2008) pôs o graffi ti na esteira 

rolante do sistema de arte e o pacote passou direto por nós, pois  não 

o reconhecemos como nosso. O olhar turvo é ferramenta para a 1ª 

Bienal Internacional Graffi ti Fine Art, encerrada mês passado, no 

MuBE (SP), onde debates buscaram evidenciar relações entre graffi ti e 

artes plásticas  nas particularidades da arte urbana.

No Espírito Santo, a Semana do Graffi ti, evento realizado em mar-

ço deste ano, trouxe uma estrutura formada pelos próprios grafi teiros 

para mostrar os valores de suas práticas. Como nas ideias do grafi teiro 

Fredone FONE, a cidade tornou-se Galeria, desamarrada de pesos 

históricos estranhos a essa geração. Opiniões e desejos confl itantes 

unem os ensinamentos do Prof. Fagundes, no Centro de Referência da 

Juventude, às intervenções feitas dentro do Museu de Arte do Espírito 

Santo pelos grafi teiros do Instituto Tamo Junto, à luta diária de André 

Martins, que vive o graffi ti como seu trabalho e identidade, e ainda 

a cada marca deixada pela cidade, como as linhas desesperadoras 

de Marc1 e Japão nos tapumes da Fábrica 747. Em todos os casos, a 

compreensão é o inesperado. A parede do museu dura menos que a 

banca de revista transformada em caixa mágica de formas imbatíveis 

na Av. Jerônimo Monteiro.

O melhor é que não temos controle sobre o que os olhos alheios 

querem ou podem enxergar. Cada graffi ti é imagem e também é lugar. 

Ele nos faz enxergar que estamos dentro da cidade dentro de nós. 

Surgem como suportes: a cidade visível, tocável; a cidade invisível, o 

espírito da urbanidade, o ar da cidade; e o fato de respirarmos esse 

ar, experimentarmos ser urbanos. Por esse espírito é que trabalham 

Fredone FONE, Alecs, REN, Japão, Somall, Iran, Limão, GRD, AQI, 

Fagundes, Giu, Kito, Canela, Ed Brown, Smoke, Cain, James, Moska e 

Arme (Cachoeiro do Itapemirim), Dione (Anchieta), Liam (Guarapari), 

Ficore e muitos outros. 

Aquilo que a cabeça “grafi ta” é a vida que existe no momento em 

que o olho insiste em piscar.

AS TENSÕES DO EFÊMERO NO CONCRETO PROVOCADAS PELA IMAGEM-LUGAR GRAFFITI
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