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Guerra e Spray

Folha de rosto
Créditos
Mídias sociais
Macacos
Policiais
Ratos
Vacas
Arte
Mobiliário urbano



12 minutos, Bankside, Londres, 2001



Eu vou falar o que penso, então isto não vai ser nada demorado.

Ao contrário do que dizem por aí, o grafite não é a mais baixa forma
de arte. Embora seja necessário se esgueirar pela noite e mentir para a
mãe, grafitar é, na verdade, uma das mais honestas formas de arte
disponíveis. Não existe elitismo ou badalação, o grafite fica exposto
nos melhores muros e paredes que a cidade tem a oferecer e ninguém
fica de fora por causa do preço do ingresso.

Um muro sempre foi o melhor lugar para divulgar seu trabalho.

As pessoas que mandam nas cidades não entendem o grafite porque
acham que nada tem o direito de existir se não gerar lucro, o que
torna a opinião delas desprezível.

Essas pessoas dizem que o grafite assusta o público e é um símbolo
do declínio da sociedade. O perigo, porém, só existe na cabeça de três
tipos de indivíduos: políticos, publicitários e grafiteiros.



Quem realmente desfigura nossos bairros são as empresas que
rabiscam slogans gigantes em prédios e ônibus tentando fazer com
que nos sintamos inadequados se não comprarmos seus produtos.
Elas acreditam ter o direito de gritar sua mensagem na cara de todo
mundo em qualquer superfície disponível, sem que ninguém tenha o
direito de resposta. Bem, elas começaram a briga e a parede é a arma
escolhida para revidar.

Algumas pessoas se tornam policiais porque querem fazer do mundo
um lugar melhor. Algumas pessoas se tornam vândalos porque
querem fazer do mundo um lugar visualmente melhor.



Todos os artistas estão preparados para sofrer por sua obra, mas por que tão
poucos estão preparados para aprender a desenhar?







Quando eu tinha 18 anos, passei uma noite tentando
pintar “LATE AGAIN” [atrasado de novo] em letras
grandes e prateadas em forma de bolha na lateral de um
trem. A polícia ferroviária britânica apareceu e acabei
todo arranhado ao fugir por um arbusto cheio de
espinhos. Meus camaradas conseguiram chegar até o
carro e desapareceram; me restou esperar mais de uma
hora escondido embaixo de um caminhão com óleo
pingando em cima de mim. Enquanto estava ali deitado,
ouvindo os policiais andarem junto aos trilhos, percebi
que ou reduzia pela metade o tempo que levava para
fazer uma pintura ou teria que desistir de vez. Eu fitava
diretamente a marca em estêncil no fundo de um tanque
de combustível quando me toquei de que podia copiar
aquele estilo e fazer cada letra com cerca de um metro
de altura.

Finalmente cheguei em casa e me aninhei na cama, ao
lado da minha namorada. Contei que aquela noite eu
tinha experimentado uma espécie de epifania e ela me
mandou parar de usar essa droga, porque fazia mal para
o coração.



Caia na real



Pode rir agora, mas um dia estaremos no comando



20 minutos, District Line, Londres, 2002



Waterloo, Londres, 2003



Um teste simples de inteligência







Muitas pessoas nunca têm iniciativa porque ninguém mandou





O regime corrupto e brutal do presidente Ceausescu, da Romênia, era
malfalado em todo o mundo. Seu governo feroz controlou o país por
muitos anos, esmagando impiedosamente qualquer demonstração de
dissidência. Em novembro de 1989, ele foi reeleito para mais cinco
anos na presidência e ovacionado quarenta vezes com aplausos de pé
por seus correligionários.

Em 21 de dezembro, sentindo-se incomodado por um pequeno
protesto em defesa de um pastor protestante em Timisoara, uma
cidade do oeste do país, o presidente foi convencido a fazer um
pronunciamento público em Bucareste.

Nica Leon, um homem solitário em meio à multidão, incapaz de
tolerar Ceausescu e as condições insuportáveis a que ele submetia o
povo, começou a gritar em defesa dos rebeldes de Timisoara. A
multidão ao seu redor, obediente ao extremo, pensou que o grito
“Vida longa a Timisoara!” fosse algum slogan novo do governo e
começou a fazer coro. Foi só quando ele passou a gritar “Abaixo
Ceausescu!” que as pessoas perceberam que algo estava errado.
Apavorados, todos tentaram se afastar de Nica e deixaram cair, na
fuga, as faixas que carregavam. Na confusão, as varas de madeira que
sustentavam as faixas começaram a quebrar quando pisoteadas,
assustando as mulheres, que gritaram. O pânico que se seguiu soava
como uma grande vaia.

O impensável estava acontecendo. Ceausescu permanecia no
palanque, paralisado pela incerteza, com sua boca se abrindo e
fechando. Até mesmo o cinegrafista oficial tremia de medo. O chefe
da segurança atravessou o palanque, se aproximou do presidente e
sussurrou: “Eles estão entrando.” Isso foi captado claramente pelo
microfone da rádio do governo e transmitido ao vivo para o país
inteiro.

Esse foi o início da revolução. Uma semana depois, Ceausescu estava
morto.



Fonte: John Simpson, BBC News







Mona Lisa com lançador de foguetes, 15 minutos, Soho,
2001. Mais tarde foi transformado em Osama bin Laden por

desconhecidos e removido depois de dois dias.





Brighton, 2003.

É preciso muita coragem para, numa democracia ocidental, se erguer
anonimamente e clamar por coisas em que ninguém mais acredita – como
paz, justiça e liberdade.



Soho, 2005



Não há exceções à regra quando todos
acham que são exceções às regras.



Londres, 2005



Viena, 2003



Borough, Londres, 2002



Shoreditch, Londres, 2003



Notting Hill, Londres, 2002

Deus salve a rainh...



Happy Chopper, Shoreditch, 2003. Efeitos de fumaça de uma fritadeira

Tenha um bom dia



Murder Mile, Hackney, Londres, 2003

Por favor, dirija com cuidado em nossa vizinhança

Policiais e seguranças usam quepes com abas sobre os olhos por
motivos psicológicos. Aparentemente, sobrancelhas são muito
expressivas e cobri-las torna sua aparência muito mais autoritária.

Em compensação, é mais difícil para os agentes da lei perceber
qualquer coisa que aconteça a mais de dois metros acima do solo, o
que torna bem mais fácil grafitar telhados e pontes.



Old Street, Londres, 2003



Old Street, 2005



Old Street, 2006





Essa revolução tem fins meramente ilustrativos

Numa noite de terça, durante o verão, eu tentei pintar numa ponte
ferroviária sobre a Portobello Road, no oeste de Londres, pôsteres
mostrando o ícone revolucionário Che Guevara escorrendo
gradualmente para fora da imagem. Todo sábado, a feira embaixo da
ponte vende camisetas, bolsas, roupas de bebê e broches de Che. Eu
acho que estava tentando, ao reciclar incessantemente um ícone, fazer
uma declaração sobre a reciclagem incessante de um ícone. Parece
que as pessoas sempre pensam que ao se vestirem como um
revolucionário elas não precisam agir como um de fato.

Subi na ponte lá pelas quatro da manhã. Tudo estava silencioso e
tranquilo até que dois carros se aproximaram bem devagar e
estacionaram na rua. Parei o que estava fazendo e fiquei observando
por trás dos arbustos, num dos lados da ponte. Após alguns minutos
não havia mais movimento e imaginei que seria seguro continuar.

Eu já estava no quinto pôster quando ouvi um grande estrondo e um
barulho de madeira se partindo. Um dos carros tinha dado ré pela rua
e subido pela calçada, arrebentando a porta de uma loja de celulares.
Seis pequenos vultos com capuzes e cachecóis cobrindo o rosto
entraram correndo na loja e jogaram tudo que podiam em sacos
plásticos pretos. Em menos de um minuto já estavam de volta nos
carros, que saíram cantando pneu pela Portobello Road, lá embaixo.
Fiquei parado, boquiaberto, com um balde numa mão e um esfregão
com o cabo serrado na outra, o único homem jovem de aparência
suspeita nas proximidades da loja. Tive a impressão de que as coisas
podiam ficar feias pro meu lado se eu continuasse ali, então larguei o
balde, subi a cerca e pulei pra rua.

A área estava cheia de câmeras, por isso botei o capuz do casaco,
mantive a cabeça baixa e corri até o canal. Fiquei imaginando que os
garotos àquela altura já deviam estar em Kilburn, acendendo um



baseado e se perguntando: “Por que alguém fica pintando retratos de
um revolucionário quando pode realmente agir como um?”



Moda de Bristol

Usar jeans dois números acima do seu para que ele fique pendurado
na borda da bunda foi uma coisa inventada em Los Angeles. Parece
que, os meninos de lá usam as roupas que pertenceram a seus irmãos
mais velhos, então, quanto maior a roupa, maiores os irmãos.

Isso faz sentido até você ir grafitar numa fonte vestido assim. Quando
o seu jeans enorme fica ensopado e você não está usando cinto, ele
tende a escorregar, deixando sua bunda quase de fora. Não faz muita
diferença o tamanho de seus irmãos quando um bando de bêbados
passa na hora em que você está esperando o último ônibus e parece
que você acabou de mijar nas calças.



Council House, Bristol, 2001





Certa noite eu pintei meu nome na lateral de um barco que
funcionava como uma boate flutuante em Bristol. Aparentemente o
proprietário gostou bastante, pois quando o administrador do porto

(supostamente) cobriu a pintura foi logo ameaçado de um processo.
Eles nunca levaram a coisa adiante, então eu ataquei de novo na

esperança de que dessa vez o sujeito cumprisse uma pena de prisão.



Shoreditch, Londres, 2004



Era uma vez um rei que comandava uma grande e gloriosa nação.
Ocupando um lugar especial entre seus súditos encontrava-se o pintor
da corte, de quem o soberano muito se orgulhava. Todos
concordavam que o enrugado ancião era quem pintava os mais
primorosos quadros em todo o reino, e o monarca passava horas por
dia admirando tais obras, maravilhado.

Um dia, no entanto, um forasteiro sujo e desgrenhado se apresentou
na corte afirmando que, na verdade, era ele o melhor de todos os
pintores. Indignado, o rei decretou que haveria uma disputa entre os
dois artistas, confiante de que daria uma constrangedora lição àquele
vagabundo. Ao final de um mês, os dois teriam que apresentar uma
obra-prima que superasse a criação um do outro. Após trinta dias de
trabalho incessante, dia e noite, os competidores estavam prontos. Os
quadros, colocados em cavaletes e escondidos sob panos enormes,
foram levados para o salão do castelo. Diante da multidão que se
formou, o rei ordenou que o pano que cobria o quadro do pintor da
corte fosse retirado. Todos suspiraram ao se revelar uma
deslumbrante pintura mostrando uma mesa posta para um banquete.
No centro, uma tigela de prata ornamentada repleta de frutas exóticas
que brilhavam, úmidas, à luz do alvorecer. Enquanto a multidão
observava admirada, um pardal empoleirado em uma viga no alto do
salão fez um voo rasante e, esfomeado, tentou pegar uma das uvas da
tigela pintada, colidindo com a tela e caindo morto, aos pés do rei,
com o impacto.

“Ah!”, exclamou o monarca, “meu artista realizou uma obra tão
perfeita que enganou a própria natureza; com certeza você há de
concordar que se trata do maior pintor que já existiu!” Mas o
vagabundo nada disse enquanto fitava solenemente os próprios pés. E
o rei gritou: “Agora, tire o lençol que cobre sua pintura e revele o que
tem para nos mostrar.” O forasteiro, no entanto, permaneceu imóvel e
mudo. Impaciente, o monarca foi até o quadro e esticou o braço para
arrancar o pano, mas, no último momento, se viu paralisado por uma
onda de terror.



“Veja bem”, disse o sujeito em voz baixa, “isso não é um pano
cobrindo um quadro. É, na verdade, apenas a pintura de um pano
cobrindo um quadro. E, se seu famoso artista enganou a natureza, eu
fiz o rei de uma grande nação parecer um pouco idiota”.

Fonte: um cara num bar





18 minutos, Chalk Farm, Londres, 2006



Por ordem da Agência Nacional de Rodovias
este muro é uma área reservada para grafite

Por favor, leve seu lixo para casa



Acima, à esquerda: dia 1. Acima, à direita: dia 9. Abaixo: dia 15.

e-mail recebido pelo site de Banksy

eu fui um dos que caíram na sua pegadinha de área “permitida” para
grafitar na marylebone street, perto da edgeware road. assino AMBS
SDF. estava lá com o gasp, o zeal e o haze quando fizemos tudo. você
sabe que fomos pegos no fim do dia quando já tínhamos terminado
por um policial disfarçado, mas ele acabou nos liberando porque
antes tínhamos perguntado na delegacia do outro lado da rua se
realmente era permitido e eles disseram que não tinha problema.
acabou tudo bem e fizemos belos desenhos na sua isca. enfim, me
responda se estiver a fim... valeu!



Acima: dia 1. Abaixo: dia 18.



Acima, à esquerda: dia 1. Acima, à direita: dia 25. Abaixo: dia 34.

Primeira tentativa (com graffiti escrito errado e brasão
estraído de um pacote de cigarros).



Numa terça-feira, saí por São Francisco no meio do dia
de macacão designando partes da cidade como áreas
permitidas ao grafite.

Na sexta, várias delas tinham sido modificadas por
funcionários da prefeitura que simplesmente apagaram
a parte polêmica com uma demão de tinta.



Não cole cartazes
Área autorizada para grafite

Cidade de SF   Proibido vadiar



Lançamento da linha direta para a remoção de grafite,
Pentonville Road, Londres, maio de 2006

Remoção de grafite
Ligue: 0800 XXXX



Um mês depois



Hackney, Londres, 2004

Área reservada para piqueniques



Quatro minutos, Trafalgar Square, 2003

Área reservada para tumultos



Uma pesquisa recente com homens americanos revelou
que 42% estão acima do peso, 34% são obesos
mórbidos e 8% comeram a pesquisa.



Venice Beach, Califórnia, 2003

Pista para gordos



Ponte Millenium, Londres, 2002

Perigo
Alçapões escondidos em funcionamento



Paris, 2003



Palestina, 2005



Bethnal Green, Londres, 2002





Brighton Beach, 2004



Weston Super Mare, 2003

Tesouro enterrado



Barcelona, 2003



Soho, Londres, 2004

Poema de amor

Longe de olhares curiosos
Com beijos doces e suaves

Nossas almas se encontraram
Em um ardor espantoso

E quando eu despertei
De uma paz vasta e sorridente

Banhada na luz da manhã, eu a encontrei



Silenciosamente perscrutando
Todas as mensagens no meu telefone



Southbank, Londres, 2004



Quando chegar a hora de partir, apenas saia andando calmamente e não faça
confusão



Notting Hill, Londres, 2005

Era uma vez um Urso e uma Abelha que
viviam na mata e eram ótimos amigos.

Durante todo o verão, a Abelha
trabalhou noite e dia colhendo néctar

enquanto o Urso passava o tempo todo
deitado de costas na grama.

Quando chegou o inverno, o Urso
percebeu que não tinha nada para comer

e pensou consigo mesmo “Espero que a
esforçada abelhinha divida seu mel



comigo”. Mas não conseguiu encontrar
a Abelha em lugar nenhum – ela havia

morrido de uma doença coronariana
provocada por estresse



Liverpool, 2004

O segredo para se fazer arte de qualidade
está todo na composiç...



Brick Lane, Londres, 2005



Muro de uma garagem em Highbury, 2004

Bundão



Tate Gallery, Londres, 2002

Cuidado com a merda



Marble Arch, Londres, 2004

O que você está olhando?







Manchester, 2002



Somerset, 2004



Hackney, 2003



Porque eu não presto

Eles existem sem permissão. São odiados, caçados e
perseguidos. Vivem no lixo em um desespero silencioso. E,
mesmo assim, são capazes de fazer com que civilizações
inteiras caiam de joelhos.

Se você é sujo, insignificante e indesejável, então os ratos são
o seu melhor modelo de comportamento.



Aviso
Tinta antiescalada



Imagine uma cidade em que o grafite não é ilegal, uma
cidade em que qualquer um pode desenhar onde quiser.
Onde cada rua seja inundada de milhões de cores e
frases curtas. Onde esperar no ponto de ônibus não seja
uma coisa chata. Uma cidade que pareça uma festa para
a qual todos foram convidados, não apenas as
autoridades e os figurões dos grandes
empreendimentos. Imagine uma cidade como essa e
não encoste na parede – a tinta está fresca.













Este compartimento contém documentos sem valor



Eu já desenhava ratos (rats) havia três anos quando
alguém me disse que era “engenhoso, um anagrama de
arte (art)”. Tive de fingir que sabia disso o tempo todo.







Berlim, 2004



A raça humana promove o tipo mais estúpido e injusto
de corrida. Muitos dos corredores não calçam um tênis
decente nem têm acesso a água potável.

Alguns já nascem largando muito na frente, recebem
toda a ajuda possível ao longo do trajeto e ainda assim
os fiscais de prova parecem estar do lado deles.

Não surpreende que muitos desistam de competir,
preferindo se sentar na arquibancada, comer porcarias e
gritar que foi tudo marmelada.

O que a corrida humana precisa é de muito mais
nudistas invadindo a pista.



Tóquio, 2003



The Ritz, Picadilly, 2005





Gente que deveria levar um tiro

• Repressores fascistas
• Fundamentalistas religiosos
• Gente que faz listas dizendo quem deveria levar um tiro



Angel, Londres, 2005





Archway, Londres, 2004

pra qualquer lugar



Hackney, Londres, 2004

Informações turísticas



Caixa eletrônico com notas de dez libras com o rosto de Lady
Di, Farringdon, Londres, 2005







A maioria dessas foi apagada muito rápido.
Menos uma, na porta de correr de uma loja de
souvenirs. Isso significava que só era possível
ver a imagem depois das nove da noite,
quando eles fechavam. Um horário que o
patrão impunha de forma mais rigorosa do que
qualquer executivo de TV.



Deptford, Londres, 2004
As conversas não ficam melhores à medida que você

envelhece



Columbia Road, Londres, 2004

Apenas quando a última árvore
Tiver sido cortada

E o último rio
Tiver secado até um fio

O homem finalmente entenderá
Que não se pode comer dinheiro
E que recitar velhos provérbios

Faz você parecer um babaca



Turismo não é um esporte para espectadores

Não é hora de tirar fotos



Não é hora de tirar fotos



Ponte de Shoreditch, Londres,
2002-2005



(imagens anteriores de cima para baixo)
Tenha um bom dia

Guerra errada
Mantenha-se à esquerda

Este é um país livre



Ponte de Shoreditch, Londres, 2002-2005

Mais um anúncio de merda



Extintor de incêndio com tinta rosa, três minutos e meio,
Southbank, Londres, 2004

Chato





A teoria da janela quebrada

Os criminologistas James Q. Wilson e George Kelling
desenvolveram, nos anos 1980, uma tese sobre o comportamento
criminoso que ficou conhecida como “a teoria da janela quebrada”.
Eles defendiam que o crime é o resultado inevitável da desordem e
que, se uma janela de um prédio for destruída e ninguém consertar, os
passantes pensarão que ninguém se importa. Daí, mais janelas serão
quebradas nas proximidades, as paredes serão grafitadas e o lixo vai
começar a se acumular. A ocorrência de crimes sérios aumentará
drasticamente em seguida, enquanto a negligência na vizinhança se
tornará visível. Os pesquisadores acreditavam que existe uma ligação
direta entre vandalismo, violência urbana e a decadência geral da
sociedade. Essa teoria serviu de base para a famosa ação de combate
ao crime em Nova York no começo da década de 1990 e da
consequente política de tolerância zero com o grafite.

Carta recebida pelo site do Banksy

Não sei quem é você ou quantos de você existem, mas estou
escrevendo para pedir que pare de pintar no lugar onde moramos.
Especialmente na rua xxxxxx, em Hackney. Eu e meu irmão nascemos
aqui e moramos aqui nossas vidas inteiras, mas nos últimos tempos
tantos yuppies e estudantes estão se mudando para cá que não temos
mais dinheiro para comprar uma casa no lugar em que crescemos.
Seus grafites são sem dúvida parte do que faz esses babacas acharem
que nosso bairro é descolado. Você obviamente não é daqui e, depois
que os preços dos imóveis subirem, é possível que você vá para outro
lugar. Faça um favor para todos nós e vá pintar suas coisas em
algum outro lugar, como Brixton.

daniel (sobrenome e endereço não incluídos)



Old Street, Londres, 2004



Bristol, 2006





Holborn, Londres, 2004



Muro da segregação, Palestina

Desde 1967, o exército israelense ocupa a Palestina. Em 2002, o
governo de Israel iniciou a construção de um muro separando seu país
dos territórios ocupados, tudo muito ilegal sob a ótica das leis
internacionais. A construção, controlada por uma série de postos de
fiscalização e torres de observação, tem três vezes a altura do Muro
de Berlim e, quando concluída, alcançará a extensão de 700 km, a
distância entre Londres e Zurique. Isso quer dizer que a Palestina é
hoje a maior prisão ao ar livre do mundo e o destino ideal para férias
agitadas de artistas grafiteiros.



Belém, 2005





Posto de controle, Ramallah, 2005

Meu guia: Você pode pintar aqui. Não tem guardas
nas guaritas, eles só vêm no inverno.

Eu: (Voltando ao carro após pintar por 25 minutos)
Do que você está rindo?

Guia: (Rindo histericamente) É claro que os guardas
estão nas guaritas, e eles têm atiradores de elite com
walkie-talkies.





Idoso: Você pintou o muro, ele ficou bonito

Eu: Obrigado

Idoso: Não queremos que ele fique bonito, nós odiamos
esse muro, vá embora



Posto de controle, Belém









Pintura no zoológico

Pulei a cerca do parque central de Barcelona, às três da manhã, sem
me dar conta de que o lugar onde fica o zoológico também abriga a
sede do parlamento catalão. Um lugar excepcionalmente bem
iluminado e patrulhado pela guarda civil em jipes militares.

Eu estava engatinhando pela extremidade do parque quando uma
patrulha me pegou de surpresa e eu mergulhei entre os arbustos, um
pouco tarde demais.

O jipe parou e permaneceu assim por um bom tempo. Enquanto
esperava, inventei uma história para contar: eu era um viajante sem
um tostão ou lugar para ficar e precisava dormir ao relento no parque,
e sempre carregava comigo 12 latas de tinta spray, uma corda de
escalar e chapas de estêncil. Então ouvi passos vindos da direção da
cerca que estava logo atrás de mim e imaginei que os guardas se
aproximavam.

Respirei fundo, afastei a folhagem de hera para dar uma espiada e
fiquei cara a cara com um enorme canguru.

Depois de alguns minutos, o jipe da patrulha deu a partida e seguiu
pelo parque. No instante seguinte, eu já estava dentro do zoológico.

Os zoológicos britânicos têm fotos dos respectivos animais na frente
de cada recinto. No de Barcelona não é assim, e eu tomava cuidado
redobrado ao entrar em cada setor. Agi rápido ao botar etiquetas nos
recintos do pinguim, da girafa, do bisão e da gazela enquanto me
dirigia ao meu destino final: a jaula do elefante.



Um garoto nativo tinha escrito para mim em um pedaço de papel
como se dizia em espanhol a frase “Ria agora mas um dia estaremos
no comando”. Peguei a tinta pronto para pintar a frase em caligrafia
animal no muro dos fundos quando percebi que tinha perdido o papel.
Agachado perto de uma enorme pilha de esterco, minha mente
empacou. Não sei uma palavra de espanhol e me pareceu um tanto
insensível escrever alguma coisa em inglês. Após checar meu relógio
pela décima quinta vez, resolvi que minha melhor opção era pintar
uma marcação de tempo no clássico estilo presidiário.

Gastei cinco latas de spray aplicando grossos rabiscos pretos 
sobre qualquer superfície disponível em todo o recinto.

Quando eu acordei, na tarde seguinte, percebi que não tinha feito
nenhuma foto do cercado do elefante. Uma equipe de emergência
tinha trabalhado duro na limpeza e o que ainda restava tinha sido
coberto com enormes plásticos. É muito frustrante quando as únicas
pessoas que têm boas fotos de sua obra são da polícia.





Longleat Safari Park, 2003

Sou uma celebridade, tirem-me daqui



Melbourne Zoo, 2003

Me ajude, ninguém quer me deixar ir para
casa



Dê a preferência



Disputa de território



Hip hop rural

Quando você vive numa cidade onde não existe metrô, precisa
encontrar outra coisa para grafitar.

Não é tão fácil quanto parece, pois a maioria dos condutores de metrô
não anda por aí com espingardas.



Estilo selvagem



Fodam-se os porcos
[gíria para policiais]





Arte



Pinturas vandalizadas
Se você quer sobreviver como grafiteiro num ambiente fechado,
me parece que sua única opção é pintar sobre coisas que não lhe
pertencem.













Suicidas com bombas só precisam de um abraço



Noite Feliz



Girassóis (do posto de gasolina)



Me mostre o Monet



“O programa de TV Crimewatch arruinou o
campo para todos nós” 2003, óleo sobre tela

A nova aquisição é um belo exemplo do estilo
neopós-idiótico. O artista encontrou numa feira
de antiguidades em Londres uma pintura a óleo
sem assinatura e aplicou sobre ela uma faixa de
isolamento de ocorrência policial. É possível
argumentar que desfigurar uma cena tão idílica
reflete a maneira como nossa nação está sendo
vandalizada por sua obsessão com o crime e a
pedofilia, que agora qualquer visita a um lugar
belo e isolado pode resultar em ser molestado
ou em encontrar partes de corpos abandonadas.

Apresentada pessoalmente pelo artista, 2003

Da coleção da Tate Gallery





A arte não se parece com qualquer outra manifestação
cultural, pois seu sucesso não é garantido pelo público.
Todos os dias os espectadores enchem cinemas e salas
de concertos, milhões de romances são lidos e bilhões
de discos são comprados. Nós, as pessoas,
influenciamos a produção e a qualidade da maior parte
de nossa cultura, mas não de nossa arte.

A Arte que admiramos é feita por apenas uns poucos
escolhidos. Um pequeno grupo cria, promove,
comercializa, exibe e decide seu sucesso. Apenas
poucas centenas de pessoas em todo o mundo têm
realmente a palavra. Quando se vai a uma galeria de
Arte, você é apenas um turista olhando a sala de troféus
de alguns milionários.





Tate Gallery, Londres. Duração de duas horas e meia devido à cola de
má qualidade



Minha irmã jogou fora pilhas dos meus desenhos quando eu era criança.
Perguntei onde estavam, e ela deu de ombros e falou: “Até parece que um dia
eles vão estar pendurados na parede do Louvre...”

Instalação no Louvre, Paris, 2004
Duração desconhecida



Seja um bom impostor e você nunca
vai precisar ser bom em mais nada



Tela modificada instalada (usando nariz e barba falsos) no New York
Metropolitan Museum, 2005. Duração de duas horas





Pintura a óleo modificada instalada no Brooklyn Museum,
2005. Duração de oito dias.

Não à guerra



Lata de sopa com desconto. Museum
of Modern Art, Nova York. Duração
de seis dias



Depois de fixar o quadro, eu esperei uns cinco
minutos para ver o que aconteceria. Várias pessoas se
aproximaram, olharam e se afastaram parecendo
confusas e enganadas. Me senti um verdadeiro artista
moderno.





Besouro com lança-mísseis. Natural History Museum,
Nova York. Duração de 12 dias





Rato morto e sua lata de spray, 2004, Natural History
Museum, Londres. Duração de duas horas. Um segundo
espécime ainda está na coleção (Caso não consiga ler o texto
da imagem, toque aqui.)

nosso dia chegará



A TV fez com que o ato de ir ao teatro parecesse sem sentido,
a fotografia praticamente matou a pintura, mas o grafite
continua gloriosamente intocado pelo progresso.



Pedra e caneta marca-texto, British Museum, Londres.
Duração de oito dias. Hoje faz parte da coleção permanente
(Caso não consiga ler o texto da imagem, toque aqui.)





Às vezes eu me sinto tão enojado com a situação do mundo que nem consigo
terminar minha segunda torta de maçã





Não dá para superar esse sentimento







Você contou aquela piada duas vezes



Me impeçam antes que eu pinte de novo



Eu enfrentei a lei e ven...



Brandalismo

Qualquer anúncio num espaço público que não permite
que você escolha se quer vê-lo ou não é seu. Ele lhe
pertence. Você pode se apropriar dele, rearrumá-lo e
reutilizá-lo. Pedir permissão para isso é como perguntar se
você pode ficar com a pedra que alguém jogou na sua
cabeça.



Pôster para a campanha do Greenpeace contra o desmatamento











Nós não precisamos de mais heróis, só precisamos de alguém para levar o
lixo reciclável lá para fora





Não podemos fazer nada para mudar o mundo até a
derrocada do capitalismo. Até lá, devemos fazer
compras para nos consolar.



Liquidação de artigos de golf



Pessoas que acordam de manhã cedo causam a guerra, a morte e a fome



Escultura urbana

Se você quer que alguém seja
ignorado, é só construir uma estátua
de bronze em tamanho natural dessa
pessoa e enfiá-la no meio da cidade.

Não importa quão imponente a pessoa
foi, é sempre preciso que apareça um
bêbado sem graça e com jeito para a
escalada para fazer as pessoas a
notarem.



Boudica com trava-rodas, 2005. Duração de 12 dias



Southampton Row, Londres, 2005. Duração de um dia



Edgeware Road, Londres, 2005. Duração de seis dias



Cabine telefônica vandalizada, praça do Soho, Londres, 2006





Boneco inflável com balão amarrado a um poste de luz, Picadilly Circus,
2004. Duração de nove horas, até o balão perder o gás e ser atropelado por
um ônibus.



O McDonald’s está roubando
nossos filhos.



Tottenham Court Road, duração de duas semanas



“Eu ouvi dizer que a polícia colocou isso ali
pra você olhar pra cima e um computador

registrar o seu rosto”, me contou um vendedor
da feira de Portobello enquanto eu tirava

fotografias.



Lago para banhistas, Hyde Park, Londres, 2005. Duração de
três semanas e meia

Perigo
Proibido nadar

Mantenha-se longe da margem



Cartaz colado no St. James Park, 2004. A polícia
tornou tudo bem mais realista ao botar um agente
comunitário numa ponte próxima dizendo aos
passantes que não havia motivo para alarme. Duração
de 22 horas

Perigo
Área contaminada

Material radioativo



Festival de Glastonbury, 2005



Victoria Park, Londres, 2005. Duração de três meses







Americanos trabalhando no alto





Pessoas com telhado de vidro não deveriam jogar pedras.
Pessoas em cidades de vidro não deveriam lançar mísseis.

Manifestação contra a guerra, Londres, 2003



Manifestação de 1o de maio, Londres, 2003



Cartazes distribuídos para desconhecidos, manifestação de 1º
de maio, Londres, 2003

Eu não acredito em nada.
Só estou aqui pela violência.





Outdoor modificado, Los Angeles, 2002

Projétil



pessoas que gostam de agitar bandeiras não
merecem ter uma



Manifesto

Transcrição de trecho do diário do condecorado tenente-coronel
Mervin Willett Gonin, que estava entre os primeiros soldados
britânicos a chegarem ao campo de extermínio nazista de Bergen-
Belsen. O campo foi liberado em abril de 1945, quase no fim da
Segunda Guerra Mundial.

Não existe uma descrição adequada para o Campo de Horrores em
que eu e meus homens teríamos de ficar pelo próximo mês de nossas
vidas. Não passava de um deserto estéril, desolado como um
galinheiro. Cadáveres eram encontrados em toda parte, alguns em
montes enormes e outros jazendo sozinhos ou em pares onde tinham
caído.

Demorou algum tempo para nos habituarmos a ver homens, mulheres
e crianças desfalecerem enquanto passávamos por eles e para resistir
ao impulso de ir ajudá-los. Tivemos desde cedo de nos ajustar à ideia
de que o indivíduo não contava. Sabia-se que quinhentas pessoas
morriam por dia e que quinhentas pessoas continuariam a morrer
todos os dias, durante semanas, até que algo que nós pudéssemos
fazer surtisse algum efeito. No entanto, não era nada fácil ver uma
criança morrer asfixiada, com difteria, quando sabíamos que uma
traqueotomia e alguns cuidados básicos bastariam para salvá-la.
Víamos mulheres se afogando no próprio vômito por estarem
demasiado fracas para se mover, e homens comendo larvas enquanto
agarravam um pedaço de pão apenas porque precisaram comer
vermes para sobreviver e agora mal tinham noção da diferença.

Pilhas de cadáveres, nus e obscenos, com uma mulher fraca demais
para ficar de pé encostada neles enquanto cozinhava o alimento que
lhe tínhamos dado; homens e mulheres agachados por todo lado se
aliviando da disenteria que lhes atacava as entranhas; uma mulher



completamente nua se lavando com sabão e a água de um tanque
onde os restos mortais de uma criança flutuavam.

Foi logo depois da chegada da Cruz Vermelha Britânica, embora
possa não haver ligação, que apareceu no local uma grande
quantidade de batons. Não era o que nós queríamos. Estávamos
implorando por centenas e milhares de outras coisas e eu não sei
quem pediu batons. Queria tanto descobrir quem fez aquele pedido.
Foi uma iniciativa de gênio, simplesmente brilhante. Acredito que
nada, naquele momento, ajudou mais aquelas mulheres confinadas no
campo do que os batons. Elas ficavam prostradas na cama sem
lençóis ou camisolas, mas com os lábios pintados de escarlate. Você
as via perambulando, com apenas um cobertor sobre os ombros, mas
com os lábios pintados de vermelho vivo. Vi uma mulher morta na
mesa do necrotério e ela tinha na mão crispada um pedaço de batom.
Afinal alguém tinha feito algo para torná-las novamente indivíduos,
não mais identificadas apenas pelo número tatuado no braço. Afinal
alguém se importava com sua aparência. O batom começou a
devolver a elas sua humanidade.

Fonte: Imperial War Museum







Conselhos sobre pintura com estêncil

• É sempre mais fácil conseguir perdão do que permissão.

• Vandalismo irracional pode requerer um pouco de raciocínio.

• Nada no mundo é mais comum do que pessoas com talento e sem
sucesso, então saia de casa antes de encontrar algo que faça valer a pena
permanecer lá.

• Pense fora da caixa, pisoteie a caixa, enfie a porra de uma faca afiada
nela.

• Com uma lata comum de tinta de 400ml você faz até 50 estênceis
formato A4. Isso significa que, da noite para o dia, você pode se tornar
incrivelmente famoso/impopular numa cidade pequena por apenas dez
libras.

• Tente evitar pinturas em lugares onde as pessoas ainda apontem para
aviões.

• Aplique a tinta spray com moderação no estêncil, a uma distância de uns
20 centímetros.

• Quando se explicar para a polícia, tente ser o mais razoável possível.
Grafiteiros não são bandidos de verdade. Bandidos de verdade acham
uma das coisas mais retardadas que já viram a ideia de invadir um lugar,



não roubar nada e ainda deixar lá uma pintura, com seu nome assinado
em letras de mais de um metro de altura.

• Tenha consciência de que sair completamente bêbado e fora de si para
uma missão importante pode resultar numa arte sensacional e em pelo
menos uma noite na cadeia.

• A maneira mais fácil de se tornar invisível é vestir um colete
fosforescente e portar um pequeno rádio transistor ligado no último
volume. Quando questionado sobre a legitimidade de sua pintura,
simplesmente reclame do quanto está recebendo por hora.

• Crime contra a propriedade não é realmente um crime. As pessoas olham
para uma pintura a óleo e admiram o uso das pinceladas para exprimir
significado. As pessoas olham para um grafite e admiram o uso de uma
calha como forma de garantir acesso ao local.

• O tempo de tornar seu nome famoso sem nenhum motivo já era. A arte
cujo objetivo é apenas a vontade de ser famoso nunca vai fazer você
famoso. Fama é um subproduto de se fazer alguma outra coisa. Você
não vai a um restaurante e pede uma refeição porque quer dar uma
cagada.

 



As pessoas ou me amam, ou me odeiam ou realmente não dão a mínima





Ai, meu Deus, isso é tão fofo
O jeito como você desenha nas coisas e

pensa sobre si mesmo o tempo todo

Palavras adicionais e inspiração de Simon Munnery, Dirty Mark, Mike Tyler,
BCP, Crap Hound, Brian Haw, Tom Wolfe e D. Outras fotos tiradas por
Steve Lazarides, James Pfaff, Andy Phipps, Maya Hyuk, Aiko e Tristan
Manco. Apoio técnico de Eine, Farmer, Luke, Tinks, Falie, Kev, Paul,



Wissam, Jonesy, Brooksy e D. Layout por Jaz Tucker. www.banksy.co.uk.
Dedicado à memória de Casual T.

http://www.banksy.co.uk


Controle de pragas

Espécimes recém-descobertos do rato comum
de esgoto revelaram algumas notáveis
características novas.

Expostas a um aumento significativo de restos
de junk food no lixo, radiação ambiental e rap
urbano radical, essas criaturas evoluíram numa
velocidade sem precedentes. Denominados de
Banksus militus vandalus, eles são imunes a
todos os métodos modernos de controle de
pragas e demarcam seus territórios com uma
série de elaborados sinais.

O professor B. Langford, da University College
London, declarou: “Vocês podem rir agora...
mas um dia eles estarão no comando.”

Para voltar à imagem toque aqui.



Arte rupestre
Leste de Londres

Este exemplar da arte primitiva, perfeitamente
preservado, data da era Pós-Catatônica e se
acredita que registre um de nossos antepassados
se aventurando nas áreas de caça da periferia
urbana. Sabe-se que o artista em questão criou
uma obra substancial na região sudoeste da
Inglaterra sob a alcunha de Banksymus
Maximus. Porém, conhece-se muito pouco
sobre eles. Infelizmente, a maior parte desta
forma de arte não sobreviveu, sendo destruída
por zelosos funcionários municipais que não
conseguem reconhecer mérito artístico ou valor
histórico em garranchos na parede.

PRB 17752,2-2,1

Para voltar à imagem toque aqui.
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