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Qual balanço você faz des-
ses 40 anos?Meu trabalho foi
muito bem aceito desde o come-
ço. Sempre desenhei pelo pra-
zer de construir histórias e per-
sonagens. Hoje estou em uma
fase diferente, experimentando
novas linguagens.

Mas você começou a fazer
sucesso em uma época mui-
to diferente dos dias de hoje.
A ‘Chiclete com Banana’ surge
no final da Ditadura. Tentáva-
mos refrescar os ânimos e sair
do humor predominante, pesa-
do e de guerrilha.

Como é ver 40 anos de sua
vida em exposição? Não vou
dar uma de durão (risos). Vou
ficar emocionado com tudo ali
reunido. Está exposto o que
produzi de melhor e pior. Des-
de os primeiros fanzines que fiz
quando moleque.

E quais foram suas referên-
cias no início? A ‘Chiclete
com Banana’ veio no final do
‘Pasquim’, que implantou o hu-
mor moderno no Brasil. Nunca
perdi a influência do ‘Pasquim’.
E tenho uma pegada dura e seca
que vem do Robert Crumb.

sem crise

Hoje você tem preferência
por ilustrar algum assunto?
Estou tentando mudar e acabo
trocando de roupa na frente do
leitor. Abandonei os persona-
gens, minhas galinhas de ouro,
para criar novamente – e sei
que nem sempre vou acertar.

E
sp

ec
ia

l

ONDE: Itaú Cultural. Av. Paulista, 149,
metrô Brigadeiro, 2168-1776. QUANDO:
9h/20h (sáb., dom. e fer. 11h/20h; fecha 2ª).
Abre hoje (16). Até 29/4. QUANTO: Grátis.
CLASSIFICAÇÃO: 16 anos.
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O FIM DAS GALINHAS DE OURO

Aos 56, em seu estúdio

Angeli em 1963, aos 7 anos

Em 1976, aos 16

São Paulo é protagonista oni-
presente na Ocupação Ange-
li, exposição gratuita que abre
para o público hoje (16), no
Itaú Cultural. “A cidade tem
reflexo no meu trabalho: faço
piadas urbanas que falam do
cimento, da poluição e do com-
portamento do paulistano”,
diz o cartunista e chargista
Angeli. O artista terá seus 40
anos de carreira revistos com a
exibição de 800 obras – além
de fotos de diferentes fases de
sua vida. Em bate-papo com o
Divirta–se, ele confessou ain-
da sofrer com crises criativas,
mesmo após quatro décadas
de trabalho, e deu pistas de um
projeto com Laerte que poderá
resultar em uma nova revista,
produzida por quadrinistas
nacionais. Ramon Vitral

Muito mais simpático do
que aparenta, Angeli
revisa sua carreira no Itaú
Cultural – e também aqui


