
Entenda como um grupo de grafiteiros conseguiu
autorização para fazer (ainda mais) arte

Ação legal

MAIS
TINTA

+No início de abril, 11 grafiteiros fo-
ram presos por pintar pilastras do me-
trô na Av. Cruzeiro do Sul, na zona nor-
te. Agora, eles respondem processo
por “crime ambiental”. Mas o contra-
tempo deu origem a uma ideia que pro-
mete tornar o local bem mais colorido.
O grupo, liderado por Chivitz, Binho e
Baixo Ribeiro, procurou Andrea
Matarazzo (foto), secretário
estadual de cultura, e apresen-
tou um projeto ambicioso:
pintar 77 painéis nas pilastras
de metrô da zona norte e ainda
criar ações educativas sobre
o tema. O Divirta-se con-
versou com o secretário.

Como está o andamen-
to do projeto? Eles terão
uma curadoria, para prezar
pela qualidade e definir
quais pilastras pintar. A pró-
xima reunião com eles e com
o pessoal de marketing do
metrô é para definir onde
não atrapalha, onde não há
risco. O projeto também
envolverá o Parque da

Juventude, não? Exatamente. Vai
haver oficinas lá. O grafite contemporâ-
neo é de alta complexidade, portanto,
não é qualquer um que faz. Você preci-
sa ter talento e técnica. Isso pode aca-
bar se transformando em geração de
renda, em uma atividade artística com
valor. A secretaria tem alguma ou-
tra iniciativa como esta? Eles nos

trouxeram a primeira iniciativa nes-
se sentido; disso, podem derivar

mais coisas. São artistas talentosís-
simos e acho legal que parta de-

les, porque eles é que têm a cria-
tividade – o que podemos ter

aqui é a capacidade de orga-
nizar e apoiar. Como

você vê o grafite em
São Paulo? Não

vejo como algo
para ser feito em

todo lugar; você não
pode obrigar todos a

gostar de determinada
coisa. Mas o grafite de
qualidade, em lugares
adequados, tem papel
importante na revitali-
zação da cidade.
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Em agosto, mais uma vez
artistas ligados ao grafite
vão ocupar o Masp. É a
segunda edição da mos-
tra ‘De Dentro para Fora/
De Fora para Dentro’
(2009/2010), que levou
milhares de pessoas ao

museu. Desta vez,
ela se chamará apenas
De Dentro e de Fora e
contará com artistas in-
ternacionais. Como
adianta o curador Baixo
Ribeiro, esta versão será
“mais experimental”,

composta não apenas
por pinturas, e ocupará
o vão livre do Masp.
Também ocorrerão semi-
nários sobre arte pública
e, paralelamente, um Fes-
tival de Cinema de
Arte Pública. %HermesFileInfo:-17:20110506:YYQ::
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