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J. M. W. Turner, Margate Jetty, c. 1840                               
Foto: Domínio público / Wikipédia

Maria Hermínia Donato 

Existe no Reino Unido, hoje, um projeto de regene‐
ração dos antigos balneários vitorianos; Margate 
(1h30 de Londres) está liderando este renascimento. 
Sua história de sucesso está ligada a uma estratégia 
cultural que levou artistas, músicos, designers, 
jovens criativos e criadores de tendência a deixarem 

o leste londrino atraídos por um ritmo de vida des‐
contraído e pelos preços de imóveis acessíveis. Além 
de praias lindas de areia (a maioria da praias na 
Inglaterra são de pedras roliças) e do visual maravi‐
lhoso imortalizado pelo pintor J. M. W.  Turner  
(1775‐1851). 

MARGATE, 
INGLATERRA 
O protagonismo 
da arte  
no renascimento  
do balneário  
eternizado  
nas pinturas  
de Turner



Esta migração gerou à cidade o apelido de Shoreditch‐
on‐Sea, sendo Shoreditch a área artística de Londres 
adjacente ao bairro “hipster”, de Hoxton em Hackney, 
onde esses criativos moravam. O impacto na comu‐
nidade e na economia local é evidente com os empre‐
endimentos catalisadores na regeneração de Margate, 
entre os quais a Galeria Turner Contemporary, inaugu‐
rada em 2011, e o icônico parque de diversões Dream‐
land, (1880), reaberto em 2015, após reestruturação 
pelo designer Wayne Hemingway, que manteve a atmos‐ 
fera vintage dos balneários: preservou a montanha 
russa de madeira mais antiga do Reino Unido (1920), 
trazendo um público saudoso das diversões à beira mar. 
  
A Galeria Turner Contemporary, projetada por David 
Chipperfield para celebrar a conexão de Turner com 
Margate, é uma das principais galerias de arte do Reino 

Unido. Já recebeu mais de 3,5 milhões de visitantes; se‐
diou mais de 50 exposições com trabalhos de artistas 
como Tracy Emin, Turner, Rodin e Constable, Ai Weiwei, 
Barbara Walker e Grayson Perry, entre outros. Abrigou 
também o prêmio Turner em 2019, ano em que os 
artistas Lawrence Abu Hamadan, Helen Cammock, 
Oscar Murillo e Tai Shani dividiram pela primeira vez a 
premiação entre eles (matéria publicada na Oxigênio 
em dezembro 2019). 
  
Margate sempre foi associada às artes: o pintor J. M. 
W. Turner frequentou a escola local com 11 anos de 
idade, na época um resort Regency da moda, e na dé‐
cada de 1820 fazia visitas frequentes ao balneário, 
atraído não apenas pelo visual do céu e do mar, mas 
por uma ligação amorosa e secreta com a dona da pen‐
são onde se hospedava. 
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Turner escreve que os céus ao redor de Margate são os 
mais bonitos de toda Europa, paixão expressa de modo 
inquestionável em suas pinturas e aquarelas. E foi em 
Margate que o poeta americano T. S. Eliot (1888‐1965), 
vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1921, es‐
creveu “The Waste Land” (Terra Devastada) enquanto 
se recuperava de um colapso nervoso. O poema, feito 
em cinco partes, é uma obra revolucionária e impor‐
tante do Alto Modernismo da Literatura Inglesa e sin‐
tetiza o momento de crise da civilização após o final da 
primeira guerra mundial. 
  

“Nas areias de Margate.  
Não consigo associar 

Nada com nada. 
As unhas quebradas de encardidas mãos 
Meu povo humilde povo que não espera 

Nada." 
 

                                                                                 T. S. Eliot 

  

Tracey Emin, artista nascida e criada em Margate, 
voltou a morar na cidade em 2017, depois de viver dé‐
cadas em Londres, e comprou parte de um imóvel 
antigo, onde planeja abrir uma escola de arte e um 
museu. Com recursos próprios – a artista colocou a 
venda alguns de seus trabalhos –  já gastou 2 milhões 
de libras na reforma da casa. 
  
O novo TKE Studios (nomeado para Tracey Karima 
Emin), com 12 estúdios de tamanhos generosos, es‐
paço de exposição inundado de luz através das clara‐
bóias abobadadas, um mini‐conservatório, recepção e 
livraria especializada, fornecerá espaço de trabalho 
para 15 artistas, incluindo pintores, ceramistas e escul‐
tores. “Todos eles têm histórias e antecedentes interes‐
santes”, disse Emin, em entrevista recente ao The 
Guardian, onde também afirmou que “Margate está 
dando as boas‐vindas aos artistas e sua energia cria‐
tiva.” – Veja o vídeo em  
 https://www.youtube.com/watch?v=8b7uqr6SsN4 

Stills do vídeo da entrevista de Tracey Karima Emin ao The Guardian                              

 https://www.youtube.com/watch?v=8b7uqr6SsN4
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A proliferação de instituições e projetos culturais é 
abundante. Novas escolas de arte, Margate School e a 
Open School East, estão matriculando artistas mais 
jovens; os edifícios da cidade foram transformados – 
uma antiga subestação de eletricidade abriga Limbo, 
um complexo de estúdio de artistas; o People Dem 
Collective está num centro cultural à beira‐mar, e um 
armazém histórico vitoriano, em Cliftonville, é o lar do 
Resort, outro coletivo de artes. 
  
HOTEL COM ARTE 
O recém inaugurado Fort Road Hotel é uma reinterpre‐
tação do hotel tradicional e oferece uma experiência 
única baseada em design, arte, arquitetura e gastrono‐
mia. Liderado por colaboradores de longa data – Matthew 
Slotover, cofundador da revista e feiras Frieze,  Gabriel 
Chipperfield, empresário, e o artista Tom Gidley – o hotel 
de 14 quartos é outro destaque cultural de Margate. 
  
Uma pensão em 1820, o hotel hoje só mantém sua 
fachada original, localizado no topo da colina, em 
frente à galeria Turner Contemporary. O Fort Road 
Hotel é uma peça revitalizada da história de Margate, 
onde os quartos foram projetados individualmente 
com obras de arte cuidadosamente selecionadas e 
móveis vintage. Nos banheiros, decorados com azule‐
jos mexicanos artesanais, há produtos da linha de Ta‐
lassoterapia Haeckel, empresa exemplo em susten‐ 
tabilidade, criada e sediada na cidade. 
  
A recepção do hotel parece uma sala de estar familiar 
com a gravura Golden Mile, de Tracy Emin (2012), em 
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cima da lareira. Obras de outros artistas 
locais, como Lindsey Mendick, Sophie 
von Hellerman e Hannah Lees, também 
foram escolhidas por Tom Gidley. O 
restaurante fornece refeições caseiras 
sazonais, inspiradas na cozinha de Eli‐
zabeth David, Isabella Beeton e Jane 
Grigson. Eventos gastronômicos cultu‐
rais reúnem produtores com as comu‐
nidades da região e o bar subterrâneo,  
já frequentado pelos artistas locais, tem 
uma lista de coquetéis que celebra o es‐
pírito clássico britânico. 
  
Dizem que o Fort Road Hotel seria um 
dos últimos prédios restantes na cidade 
que J. M. W. Turner reconheceria hoje. 
  
Sempre existe um grau de apreensão 
sobre a gentrificação, dado o ritmo da 
mudança. Mas o impacto na comu‐
nidade do setor de artes de Margate é 
muito mais profundo do que simples‐
mente atrair visitantes para a cidade. 
Qualquer mudança precisa acontecer 
de forma cuidadosa e criativa, com o 
poder compartilhado entre todos, e 
através de uma série de intervenções 
também lideradas pela população local. 
 
A arte muda!  

                 

Foto: Ed Reeve


