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Como a
arte urbana
ajuda
o mercado
a bater
recordes



Valorização Obras de Vhils, Bordallo II
ou Add Fuel integram a 'assinatura portuguesa'
da arte urbana pelo mundo



Textos RUTE BARBEDO

"^^ que a arte pública
r gera em dinheiro

privado é conversa

que dá pano para
mangas. Mas, no
campo do imobi-
liário, é cada vez

k y mais concreta aS valorização de
edifícios, apartamentos, estabele-
cimentos comerciais e, sobretudo,
áreas urbanas pela intervenção de
artistas internacionais. Veja-se o que
aconteceu ao bairro de Shoreditch,
em Londres, populado por obras de

Borondo, Banksy ou dos portugue-
ses Add Fuel ou Vhils, este último
curador do Festival Iminente, que
também se moveu na zona leste lon-
drina, no ano passado.

Shoreditch é hoje uma das áreas
mais desejadas para viver em Lon-
dres, sobretudo pelas camadas jo-
vens. Embora os preços pareçam
ter estabilizado, entre 2013 e 2014,
registaram-se aumentos entre 25 e

30%. "Em 2014, o que quer que pu-
séssemos no mercado vendia, inde-
pendentemente do preço", recorda
Martin Phillips, diretor da agência de
Shoreditch da Fyfe Mcdade. O mes-
mo efeito de atração replica-se um
pouco por todo o mundo, desde Mon-
treal — onde as paredes já estiveram
bem mais vazias e a habitação muito
mais barata; a Wynwood, em Miami,
uma antiga zona de armazéns que se

tornou um destino da moda através
da operação da família Goldman; ou,
saindo do mundo ocidental, à ilha de

Djerba, na Tunísia, uma aldeia em
que as rendas mais do que duplica-
ram depois de um festival de arte
urbana que juntou 150 artistas, entre
os quais, quatro portugueses.
O adeus a 'imagens negativas'
Do outro lado do oceano, em Mon-
treal, Canadá, onde podemos encon-
trar um Vhils ou um Pantónio numa
caminhada entre os muitos murais
que o Governo do Quebeque tem
incentivado a pintar (1% do orçamen-
to público destina-se a iniciativas
artísticas), o luso-canadiano Alexan-
der Patrício, agente imobiliário na
Royal LePage Tendance, não tem
dúvidas de que existe "uma ligação
direta entre projetos de street art e

a subida das avaliações imobiliárias

em alguns bairros, como Plateau ou
St-Henri". "As pessoas querem viver
em bairros onde tenham um senti-
mento de pertença e as característi-
cas especiais da street art criam essa

conexão", acredita.
Olhando para Plateau, um núcleo

duro da arte urbana, Patrício conta:
"Antigamente, a maioria dos imigran-
tes vindos de Portugal fixava-se nesta
parte da cidade porque havia peque-
nos negócios de portugueses e as casas
eram acessíveis. O que era um gueto
agora é uma das áreas mais procu-
radas para habitar, muito devido ao
estilo de vida, restaurantes incríveis,
bares, lojas, etc. Podemos dizer que,
hoje, Plateau tem a sua identidade.
Se é por causa da street artl Acho
que sim." Mas não é só a arte que faz
os preços escalarem. Fatores como
a segurança, a qualidade do sistema
de ensino e, nos últimos dois anos, a
criação de emprego gerada por gran-
des investimentos nas áreas da inteli-
gência artificial e das tecnologias de

informação compõem o bolo.
As palavras de Alexander Patrí-

cio não andam longe das conclusões
do estudo "The Art of the Property
Deal" ("A arte dos negócios imobiliá-
rios", em tradução livre), desenvolvi-
do pela Universidade de Warwick, no
Reino Unido, e divulgado em 2016.
Os autores analisam que a arte pode
ajudar a remover a imagem nega-
tiva de uma área urbana ao mesmo
tempo que atrai lojas, cafés e restau-
rantes, o que, por sua vez, valoriza
os bairros e cativa novos moradores.

Em agosto, num estudo encomen-
dado pela Affordable Art Fair, con-
cluiu-se que a street art pode fazer
subir em milhares o preço de uma
unidade de habitação, até "mais do

que 50 mil libras" (aproximadamen-
te €56 mil). A suportar a tese, 43%
dos britânicos inquiridos admitiram
que era mais importante viver numa
área com pinturas murais do que ter
um café por perto, e que estariam
dispostos a pagar por isso. 29% por
cento afirmaram que gostariam de
encomendar uma obra a um artista
para o exterior da sua habitação.
Imobiliárias e arquitetos
investem
"Hoje, os artistas recebem pedidos
para pintar murais porque os pro-
prietários pensam que isso atrairá

novos inquilinos ricos e afastará os

graffiti que normalmente os desen-

corajam", escreveu Elena Martinique
na Widewalls, uma revista especiali-
zada na cultura urbana. Muitas ve-
zes, os arquitetos já incluem nos seus

projetos espaço para intervenções de
arte urbana.

"OS ARTISTAS
RECEBEM PEDIDOS
PARA PINTAR
MURAIS PORQUE
OS PROPRIETÁRIOS
PENSAM QUE ISSO
ATRAIRÁ NOVOS
INQUILINOS RICOS
E AFASTARÁ OS
GRAFFITI QUE
NORMALMENTE OS
DESENCORAJAM",
LÊ-SE NA
WIDEWALLS

Martinique indica o caso de um edi-
fício em Chelsea, Nova lorque, que
suporta duas pinturas do brasileiro
Eduardo Kobra. Desde 2012, "o valor
de mercado subiu de 880 mil para
2.075-000 dólares, e o agente imo-
biliário Michael Rosser afirma que
os murais contribuíram em 15% para
este crescimento. Peças de Banksy
ficaram conhecidas por fazerem du-
plicar o valor de propriedades de um
dia para o outro", relata.

Na maior parte das vezes, os proje-
tos são apresentados como ações de

reabilitação urbana com motivações
sociais e apoiados por autarquias e

empresas de mediação imobiliária,
como a Kaufman & Broad (parceira
da iniciativa StreetArtl3, que reno-
vou a imagem do 13 Q arrondissement,
em Paris) ou a The Ratkovich Com-

pany (em Los Angeles, que pagou a
WRDSMTH para pintar oito murais
na baixa da cidade).

No verão de 2014, a Galerie Itiner-
rance levou 150 artistas a uma zona
longe das vistas turísticas de Djer-
ba —a aldeia de Erriadh —

, na Tuní-
sia, entre os quais Pantónio, Mário
Belém, Paulo Arraiano e Add Fuel.



"Gostei muito [do lugar] e fiquei com
intenções de lá voltar. Soube que por
200 euros poderia alugar uma boa
casa e, um ano mais tarde, fui passar
três meses a Erriadh. A casa mais ba-
rata que encontrei tinha uma renda
de 500 euros e a que custava 200 já
estava a 800", relata Pantónio.

Que posição toma o artista no pro-
cesso? "A pintura de uma fachada
ou a organização de um festival de

pintura envolve muitos custos — bi-
lhetes de avião, muitos litros de tinta,
alojamentos, alugueres de gruas e

restaurantes — que exigem patro-
cinadores. É fácil, no processo de

intenções e de negociações, a ideia
inicial de expressão artística se sub-
verter para uma ferramenta de uma
campanha de marketing dissimulada.
Eu tento perceber se serei uma des-
sas ferramentas de marketing", ad-
mite o artista português que pintou
em Paris, em 2014, o mural mais alto
da Europa, de 66 metros.

O caso Goldman
Entre os reis do negócio com a arte
urbana figuram os nomes de Tony
Goldman — o 'visionário do imobiliá-
rio' nos Estados Unidos, falecido em
2012 —

, Jessica Goldman Srebnick e

Peter Tunney, que em 2015 funda-
ram a Goldman Global Arts com o

objetivo de curar grandes projetos
a nível global. Foi o que aconteceu
no bairro de Wynwood, em Miami,
para o qual prometeram "acrescen-
tar vida a edifícios sem ela, cor e

presença a fachadas brandas, ativar
ruas abandonadas com atividade
pedestre e, através das artes, criar
uma comunidade onde indivíduos de
todas as origens e demografias pu-
dessem participar". Transformaram
uma zona de armazéns negligencia-
dos num grito da moda, começando
por investir em obras de arte urbana
que, por sua vez, atraíram grandes
marcas.

A par da intervenção de artistas co-
tados como os portugueses Vhils ou
Bordalo 11, o chileno Inti, a francesa
Miss Van ou os brasileiros Os Géme-

os, os preços do imobiliário (ainda
hoje) não param de bater recordes.
Em outubro de 2016, uma propri-
edade de 3900 metros quadrados
entre a 26 a e a TJ- ruas de Wynwo-
od foi vendida por 53,5 milhões de
dólares. No mesmo ano, a Christi-
e's patrocinou (e esteve presente

com amostras de imóveis de luxo) a
aclamada feira Art Wynwood. "Com
uma exibição de arte contemporâ-
nea de classe mundial, a Art Miami
e a Art Wynwood tornaram-se duas
das mais exclusivas plataformas de
marketing para as nossas habitações
de alta qualidade", notou Rick Mo-
eser, vice-presidente da Christie's
International Real Estate.

Ainda assim, poderá não ser o pré-
dio pintado por Obey, um dos artistas
urbanos mais cotados do momento,
o mais caro de uma avenida cosmo-
polita. Pedro Soares Neves, investi-
gador na Faculdade de Belas- Artes
de Lisboa, acredita que não é um
artista nem um edifício isolado que
conseguem marcar o fenómeno da
valorização imobiliária pela arte ur-
bana. Há todo um ambiente que se

conjuga. Além disso, "podem benefi-
ciar mais os edifícios em frente àque-
le que serve de suporte à pintura",
acrescenta o investigador, aludindo
à teoria da vista e à envolvência do
bairro. Pagarão também estes mo-
radores mais IMI?

economia@expresso.impresa.pt

O polémico
Vhils do Porto
A polémica salientada pelo
jornal "Público", esta semana,
acerca de u m projeto de

intervenção urbana que
incluiria uma obra de Vhils
num dos edifícios do conjunto
Foco, no Porto, acende a

questão sobre o impacto da
arte urbana na valorização de
imóveis. Para muitos

arquitetos que, como Graça
Correia, se opõem à

intervenção de Vhils num

"conjunto de edifícios único no

país" — desenhado por
Agostinho Ricca (1915-2010)
em coautoria com João Serôdio
e Magalhães Carneiro—, uma
ação deste cariz corrompe o

seu valor original. "Creio que se

pensou no nome de Vhils para
valorizar o edifício no mercado,

porque não se percebeu que
elejátinhavalor. E é com esta

imagem [do rosto de uma
mulher na em pena do prédio
de escritórios Santo António]
que se tem conseguido fazer

especulação imobiliária",
declara Graça Correia, que vive
e trabalha no Foco. Mas a

valorização acontece? Tanto
quanto alguém ter "um relógio
Rolex ou sapatos com
diamantes", compara a
arquiteta, fazendo notar,
contudo, que não põe em
causa o artista nem a
intervenção de artistas no

espaço urbano. "Em edifícios

degradados ou situados em
áreas abandonadas pode fazer
sentido", acrescenta.

PORTUGUESES
PELO MUNDO
O
Pantónio França
Na 13 a divisão administrativa
de Paris, conhecida
pela Chinatown e por
uma série de edifícios
descaraterizados, António
Correia pintou o mural mais
alto da Europa. Os peixes
em tumulto representam
o movimento das populações
e integram-se no projeto
StreetArtl3, que visa
transformar o bairro
num "museu a céu aberto",
aliciante para o turismo

Add Fuel Tunísia

Diogo Machado participou,
juntamente com 150 artistas,
no projeto Djerbahood,
organizado pela galeria
parisiense Itinerrance, em
2014. As rendas de habitação
mais do que duplicaram
depois do festival

Bordalo II Irlanda
O esquilo vermelho
do artista e ambientalista
Artur Bordalo, pintado
no final do ano passado,
situa-se numa área de Dublin,
na Irlanda, que está a ser
alvo de um grande plano
de reabilitação. Um dos novos
edifícios do projeto para
as docas está orçamentado
em €125 milhões

O
Vhils Estados Unidos



Alexandre Farto foi um
dos portugueses convidados
pelo Wynwood Walls
afigurar numa das
maiores concentrações
de arte urbana do mundo,
em Miami. Numa zona
anteriormente marginal
da cidade, vendeu-se uma
propriedade de 3900 metros
quadrados por 53,5 milhões
de dólares, em 2016

DUAS PERGUNTAS A

Pedro Soares
Neves
Investigador da Faculdade
de Belas-Artes da U niversidade de Lisboa

? Há uma relação premeditada
entre projetos de arte urbana e
o sector imobiliário?
? Não é consensual o que sig-

nifica a expressão 'arte urbana',
associando-se a algo próximo da
arte pública, com uma preo-
cupação urbanística (como na

Expo-98); ou ao inglês urban
art, que, apesar de possuir
uma ressonância comercial, no

contexto português, está mais

próximo do graffiti e da street
art. Internacionalmente, só

alguns projetos se relacionam
diretamente com o sector imobi-

liário, mas todos os sectores têm
beneficiado, como o segmento
turístico short break [viagens de

curta duração].

? No caso da autarquia
lisboeta, é esmagadoramente
maior o orçamento para a

remoção de pinturas do que
para o impulsionamento da
arte urbana. É a face invisível da

valorização?
? A relação entre graffiti, street
art e arte urbana não é clara
mas existe. Nesta perspetiva,
podemos comparar o orçamento
afeto à remoção de graffiti em
toda a cidade (higiene urbana) e

o orçamento para ações de me-

diação e intervenção (cultura),
sendo este último uma ínfima
parte do primeiro. O curioso é

que a perceção geral é inversa.
Com muito pouco investimento,
o município de Lisboa transmite
uma imagem de impulsionador
da arte urbana, e a maior parte
dos munícipes não imagina
que vários milhões são inves-
tidos em limpeza para manter
a cidade livre de intervenções
indesejadas.


