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01. Pintor de telas, ativista político e diretor de cinema britânico. A sua arte de rua satírica e subversiva 
combina humor negro e, seus trabalhos, de comentários sociais e políticos podem ser encontrados em 
ruas, muros e pontes de cidades por todo o mundo.  
O trabalho de Banksy nasceu da cena alternativa de Bristol, e envolveu colaborações com outros artistas e 
músicos.  
De acordo com o designer gráfico e autor Tristan Manco, Banksy nasceu em 1974 em Bristol (Inglaterra), 
onde também foi criado. Filho de um técnico de fotocopiadora começou como açougueiro, mas se envolveu 
com graffiti durante o grande boom de aerossol em Bristol no fim da década de 1980. Observadores 
notaram que seu estilo é muito similar a Blek le Rat, que começou a trabalhar com estênceis em 1981 em 
Paris, e à campanha de graffiti feita pela banda anarco-punk Crass no sistema de metro de Londres no fim 
da década de 1970. Conhecido pelo seu desprezo pelo governo que rotula graffiti como vandalismo, Banksy 
expõe sua arte em locais públicos como paredes e ruas, e chega a usar objetos para expô-la. Banksy não 
vende seus trabalhos diretamente, mas sabe-se que leiloeiros de arte tentaram vender alguns de seus 
graffitis nos locais em que foram feitos e deixaram o problema de como remover o desenho nas mãos dos 
compradores.  
O primeiro filme de Banksy, ‘Exit Through the Gift Shop’, teve sua estreia no Festival de Filmes 
de Sundance, foi oficialmente lançado no Reino Unido no dia 05 de março de 2010, e em janeiro de 2011 
foi nomeado para o Oscar de Melhor Documentário. 

 
02. O estêncil (do inglês stencil) é uma técnica usada para aplicar um desenho ou ilustração que pode 

representar um número, letra, símbolo tipográfico ou qualquer outra forma ou imagem figurativa ou 
abstrata, através da aplicação de tinta, aerossol ou não, através do corte ou perfuração 
em papel ou acetato. Resultando em uma prancha com o preenchimento do desenho vazado por onde 
passará a tinta. O estêncil obtido é usado para imprimir imagens sobre inúmeras superfícies, do cimento ao 
tecido de uma roupa. 

 
03. Obra 01: Resposta pessoal. 

Obra 02: Resposta pessoal. 
 
04.  

Contraste: 
– Apresenta temas diferentes; 
- Se aproveitam dos diversos lugares como museus, igrejas, cavernas e outros para expressar o estilo em 
questão; 
- Representam elementos artísticos diferentes; 
– Cada obra apresenta a forma humana de uma maneira; 
- Utilizam as cores de forma diferentes; 
- Os artistas responsáveis pela elaboração das obras são diferentes. 
 
Semelhança: 
- Desempenha um papel social bastante forte; 
- Representam papeis artísticos muito importantes na história da arte. 
– Apresenta formas em grandes proporções; 
- Obras figurativas, ou seja, figuras da realidade; 
- Apresentam cenas. 
– São representantes da pintura mural. 

 
 
 
 
 
 


