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“Cidade Cinza”, “PIXO”, “Pixadores”, ou mesmo 
o estrangeiro “Exit Through the Gift Shop”, são 
filmes que retratam o recente boom da street art, 
sua entrada no radar da arte e da cultura: filmes 
que trazem uma questão atual sobre o uso do es-
paço urbano; sobre visibilidade de certas expres-
sões artísticas. Fazem-nos, também, questionar a 
entrada dessa forma de expressão subversiva no 
universo da Arte: grafite é arte? Pixo é arte?

Definir “Arte” talvez seja uma das tarefas mais 
difíceis a se fazer no campo da arte. “Provoca-
ção” que reverbera com os filmes: a Arte pode ser 
pensada enquanto estrutura social.

Existe hoje um circuito de Arte, circuito tal que 
qualifica objetos, obras advindas das mais va-
riadas expressões artísticas que “se tornam” arte 
apenas ao adentrarem as galerias. Em vista disso, 
podemos pensar em Banksy e sua street art de 
contestação: a entrada de suas obras nas galerias 
criou uma onda de valorização dessa expressão 
antes marginal, de tal forma que se ouve histórias 
de pessoas que tiveram seus muros roubados na 
Inglaterra por servirem de suporte a alguma obra 
do artista. Ou mesmo em Arthur Bispo do Ro-
sário, que produziu para Deus e hoje é pensado 
enquanto “artista”. Vejam só: ao ter sua obra ex-
posta e validada (palavra importante, validação), 
Banksy foi promovido de enfant terrible das ruas 
– do grafite – a artista. É um atributo que é dado 
à obra e ao seu autor por toda uma instituição ar-
tística que inclui críticos, curadores, galerias e, 
claro, consumidores.

Existe um mercado de arte: mercado que justifi-
ca a retirada de um muro do centro de Londres 
para ser exposto em uma galeria ou monetarizado 
pela adição à coleção de alguém. Charles Esche 

– curador do museu Van Abbemuseum, na Ho-
landa – disse em uma entrevista ao site “Outras 
Palavras”2: 

“Ainda há pouco tempo ouvi alguém 
comentar que a verdadeira felicidade 
de comprar uma obra de arte reside 
na negociação do preço e no momento 
de vanglória ao jantar. O objeto, aqui, 
não é grande coisa – o que importa é o 
processo de consumo.”

Consumidores de arte. A expressão artística é 
ofício. Se produz uma obra como se produz lâm-
padas ou cadeiras. Tais quais lâmpadas e cadei-
ras, obras de arte têm uma demanda de compra 
que permitiria ao autor manter-se dedicado ao 
ofício. Fujamos do romantismo de pensar o ar-
tista enquanto necessariamente excluído de um 
mercado de trabalho, idealizando a arte como 
algo puro que se deve fazer estritamente por 
amor, sem buscar retorno, “Arte pela Arte”.

Mas aqui entra uma perversão desse espaço: só 
é Arte o que é validado pelo circuito de artes, 
pela instituição artística e, consequentemente, 
pelo mercado das artes. O urinol era apenas uri-
nol até ser assinado e exposto por Duchamps3. 
A questão que essa obra nos coloca é especifi-
camente essa: torna-se “Arte” o que é validado 
pela instituição artística, todo o resto é apenas 
“expressão artística”, sem valor. O urinol de Du-
champs é vendido por três milhões de euros, o 
grafite no viaduto não tem valor. A “etiqueta”, 
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validação pela estrutura social que é a arte, mo-
netariza, torna objeto de desejo e, consequen-
temente, coloca um tipo de expressão artística 
dentro de um regime de sensibilidade que nos 
diz quais expressões artísticas “valem” e quais 
“não valem”: quais devem ser vistas como arte e 
quais são qualquer outra coisa.

Entramos então em um campo minado: o artista 
deve se desvencilhar do mercado para produzir 
arte pela arte? Deve admitir o caráter mercado-
lógico de sua obra? Com essa admissão, propor 
obras que contestem o mercado de artes4?

Não há respostas. Mas há aí uma questão inte-
ressante: observando desta forma o mundo da 
Arte, podemos nos questionar sobre o caráter 
intrinsecamente político, econômico e social da 
produção artística. Quando produzimos para as 
galerias (ou quando o mundo da arte coopta uma 
expressão artística), estamos fazendo política, 
estamos produzindo uma arte útil (à estrutu-

ra social que é o circuito de arte). 
A única forma de fazer “arte pela 
arte” talvez seja não fazer arte al-
guma, não permitir que a obra seja 
sequestrada. Mas e então, ainda 
assim, a arte teria seu papel social? 

Numa sociedade da informação 
como a em que vivemos, talvez 
possamos vislumbrar a possibili-
dade de construir espaços outros 
de circulação para essas obras: 
dificilmente as intervenções de 
Banksy no muro que separa Isra-
el da Palestina5 serão “recortadas” 
para o prazer do mercado de arte. 
Ainda assim, cumpre com seu ca-
ráter social e político. 

Talvez devamos apenas assumir 
que toda expressão artística pode 

ser útil6, é política, e começar a questionar “útil para 
o quê”?  A fruição artística e a experiência estética 
independem da etiqueta de validação da estrutura 
social das “altas artes”, e possibilitar a circulação 
dessas obras não validadas (como a Revista CIR-
CUITO, por exemplo, se propõe a fazer) talvez seja 
uma forma particular de subversão.

1) Professor universitário e doutorando em Psicologia Social 
pela UNESP – Assis.  Membro integrante da CIRCUS desde 
2012, onde além de tesoureiro, auxilia na elaboração e execu-
ção de projetos culturais
2) http://goo.gl/TWPTkA
3) http://goo.gl/nlbjXk
4) Merda de artista, de Piero Manzoni (http://goo.gl/
VDdLc2)  seria um exemplo.
5) http://goo.gl/GMgDNM 
6) Charles Esche, na mesma entrevista citada, nos diz 
que “util” em espanhol é também Ferramenta: Arte-
-Ferramenta.


