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A exposição reúne mais de 160 obras do artista, entre 
originais certificados, gravuras, fotos, litografias, escul‐
turas, murais e instalações de videomapping, feitas es‐
pecificamente para essa edição. Alguns de seus trabalhos 
foram cuidadosamente reproduzidos especialmente 
para a temporada brasileira, a partir de sua técnica de 
estêncil. Um documentário em vídeo oferece aos visi‐
tantes informações sobre a vida e a obra do artista.   
 
A mostra promove uma verdadeira imersão do público 
no universo de Banksy, cuja verdadeira identidade per‐
manece uma incógnita. Há quem o considere um 
grande provocador, enquanto outros o aclamam como 
um gênio da arte, com obras vendidas por milhões de 
dólares. Seja como for, ninguém pode negar sua po‐
pularidade: em 2010, a revista Time selecionou o 
artista britânico para integrar sua lista das 100 pessoas 
mais influentes do mundo, ao lado de Barack Obama, 
Steve Jobs e Lady Gaga.  
 
Banksy é um artista que adora provocar e questionar 
os valores vigentes, chocar e até mesmo perturbar a 
sociedade. Ele consegue isso com poesia, energia, 
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Exposição imersiva e interativa de Banksy, em cartaz no Shopping Eldorado, SP,  
reúne mais de 160 obras do artista de rua britânico que se esconde  

e preserva sua identidade, à medida que conta uma história e passa mensagens  
contundentes de maneira misteriosa e direta 
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humor e uma capacidade enervante de penetrar o 
cerne de cada questão abordada. Sua arte tem o 
poder de unir as pessoas e inspirá‐las a mudar o 
mundo para melhor. Ele esconde sua identidade e 
aparece sempre com um capuz. Esse mistério é man‐
tido com a ajuda de um grupo de colaboradores que 
chega a montar tapumes ao redor do artista para pro‐
teger sua identidade. 
 
Uma das mais relevantes exposições sediadas no Brasil, 
The Art of Banksy: “Without Limits” promete – e en‐
trega – uma experiência genuinamente impressio‐
nante, e é obrigatória para todos que desejam celebrar 

ou aprender sobre a produção desse grande artista.  
Muitas das principais obras de Banksy estão expostas, 
entre as quais, “Gangsta Rat”, “Flying Copper”, “Kate 
Moss”, “Kissing Coppers”, “Monkey Queen”, “Bomb 
Hugger”, “Game Changer” e as icônicas e celebradíssi‐
mas “Flower Thrower” e “Ballon Girl”. As obras encon‐
tram‐se distribuídas em 14 ambientes, incluindo uma 
sala dedicada à Ucrânia, com suas intervenções mais 
recentes feitas em uma área bombardeada na guerra 
com a Rússia.  
 
Nos anos 1990, os trabalhos do artista chamaram 
atenção pelo uso da técnica do estêncil em seus grafites 
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– o desenho aplicado através de um 
corte no papel por onde passa a tinta, 
o que lhe garante rapidez no tra‐
balho. Em suas obras, além de pin‐
tar figuras irônicas e frases de efeito 
em paredes de prédios e muros, 
Banksy deixa mensagens carregadas 
de conteúdo social e político. 
 
“A mostra foi preparada para que 
em alguns casos as pessoas con‐
sigam se sentir inseridas no ambi‐
ente de algumas de suas criações, 
como se estivessem com ele no mo‐
mento e no local em que sua arte foi 
gerada. É o que ocorre, por exem‐
plo, com o seu trabalho mais re‐
cente, a intervenção feita na 
Ucrânia”, explica Rafael Reisman, 
produtor executivo da exposição, 
realizada em parceria com Muse 
Entertainment, Events e EEG. 
  
Em paralelo, o Shopping Eldorado 
recebe, separadamente, a ex‐
posição “Frida Kahlo – Uma Bi‐
ografia Imersiva. A exposição esteve  
na Bahia até 4 de dezembro (matéria 
de capa da Oxigênio de outubro de 
2022 – www.oxigeniorevista.com). 
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SERVIÇO 
Exposição imersiva e interativa 
The Art of Banksy: “Without Limits” 
Período: 01/02 a 30/04/2023  
Local: Shopping Eldorado 
Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros. São Paulo / SP  
Horário: Segunda a sábado das 10h às 22h  
(última entrada até 21h20)  

Domingo das 11h às 21h (última entrada até as 20h20).  
A tolerância de atraso para a entrada é de até 20 minutos 
após o horário agendado no ingresso. 
Ingressos: de R$ 45  a R$ 170, para cada uma das mostras; 
os ingressos são vendidos separadamente por exposição 
no site oficial da Eventim   
Classificação etária:  
Livre – menores de 12 anos entram somente acompanhados. 
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