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ONDE VER: Brás e esq. da Consolação com a Paulista ONDE VER: Ruas do Canindé, na zona norte, e Centro.

Anos 80
O grafite chega ao Brasil por
meio de artistas como Alex
Vallauri e seus divertidos
personagens, como a ‘Rainha do
Frango Assado’ (foto). Em 1986,
surge o coletivo Tupinãodá, que
participa da Bienal de 1987.

João Paulo Cobra é o nono filho por
parte de pai. Juntos, seus dois primei-
ros nomes somam nove letras. E um
mapa astral já revelou que seu número
da sorte é 9. Tantas coincidências o
ajudaram a escolher seu nome artísti-
co: Nove, claro. Aos 16, observando
grafites no ‘Minhocão’, ele comprou
rolinhos e latas de tinta para suas pri-
meiras intervenções. Mas só em 2006
criou o próprio estilo. “Eu chamo de
‘digital orgânico’ – misturo natureza e
vida moderna, influências da pintura
digital com algo mais orgânico, agua-
do”, explica. O estilo lhe rendeu sua
primeira exposição, na galeria Choque
Cultural – por acaso, no dia 9/9/2009.

Anos 90
A dupla Osgemeos, formada
pelos irmãos Otávio e Gustavo
Pandolfo, que começaram a
grafitar aos 12 anos, ganha
reconhecimento internacional.
Seus personagens amarelos, de
cabeças grandes, viram febre.

Enquanto falava com o Divirta-se,
Minhau tinha nas mãos um filhote de
gato – um dos três que ela mantém em
casa. O gesto diz muito sobre sua pai-
xão pelos felinos – e sobre seu traba-
lho. “Eles são misteriosos e, apesar de
parecidos, têm personalidades muito
diferentes”, diz. Essas ‘múltiplas perso-
nalidades’ também estão nas pinturas
que faz, há cinco anos. Nelas, gatos de
contornos semelhantes ganham padro-
nagens, estampas e listras. Foi seu mari-
do, o também grafiteiro Chivitz, quem
a incentivou. “A vida não é o tempo
todo bonitinha e feliz. Então, quando
vou para a rua, meu intuito é colocar
uma coisa boa minha ali.”

Nove
28 anos

Minhau
33 anos
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