
Ocupação Magrela 
 
O ambiente urbano, tomado pelas mais diversas formas de intervenções artísticas 
tem se apresentado como um espaço ocupado por homens, seja aqui no Brasil, ou 
em qualquer outra parte do mundo. Explorar áreas desocupadas ou deterioradas, 
de forma precisa e muitas vezes marginal, parece "coisa de menino". Só que não! 
Cada vez mais, mulheres artistas estão tomando o seu lugar neste contexto, 
sobretudo na arte urbana, onde elas criam suas obras sem se intimidarem com as 
dificuldades e riscos que este tipo de trabalho representa.  
 
Magrela é uma delas. Nasceu em São Paulo, em 1985, no mesmo período em que 
Alex Vallauri, Maurício Villaça, Rui Amaral, Ozi, dentre outros, começaram a criar 
obras nas ruas da capital paulista, formando o time da primeira geração de artistas 
urbanos do Brasil. Desde pequena, ela já estava em contato com as artes visuais, 
observando as pinturas em tela que seu pai criava. Esta influência familiar, 
associada ao estilo eufórico de sua cidade, como ela mesma costuma mencionar, 
foi o estímulo que precisava para levar até o ambiente público, a partir de 2007, os 
trabalhos que desenha até hoje em seus cadernos. 
 
As obras da artista são representações do universo feminino, entretanto, a forma 
delicada dá lugar a um discurso potente e muitas vezes bruto. Seus personagens 
surgem em cores quentes como o ocre e o alaranjado, mas em algumas situações 
se apresentam em cores escuras, em uma forte alusão a um estado de 
carbonização, como se tivessem sob uma condição de submissão pelo simples 
fato de serem mulheres. A resistência, a fé, o ancestral, a luta do dia-a-dia para 
ganhar o pão, são temas recorrentes que permeiam a sua poética, que realiza a 
ocupação artística na Galeria Pretos Novos, em sua primeira exposição individual. 
 
Além da pintura realizada diretamente sobre a estrutura da galeria, Magrela exibe  
telas inéditas que foram criadas especialmente para esta exposição. Ao iniciarmos 
a preparação das paredes do espaço, camadas de tintas ficaram expostas, 
exibindo um conjunto de cores distintas e vestígios de uma pintura estêncil original 
do imóvel. Mais uma vez, a história deste local se impõe sobre o curso dos nossos 
trabalhos e a artista optou por realizar suas intervenções interagindo com este 
acaso.  
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