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Autenticamente falsos

Por André Cauduro D’Angelo

Não se pode dizer que o holandês Han van Meegeren (1889–1947) 
fosse um sujeito sem talento. Pelo contrário. Dedicado à pintura 
desde cedo, chegou a receber uma importante premiação logo no 
início de carreira, que se ensaiava promissora. No entanto, sorte 
e circunstâncias impediram que van Meegeren triunfasse com 
criações próprias, levando-o a se dedicar a uma tarefa menos nobre, 
embora tão trabalhosa e tão tecnicamente exigente quanto aquelas: 
a falsificação. Uma falsificação peculiar, diga-se de passagem: 
voltada a apenas um artista (Johannes Vermeer, também holandês, 
que viveu entre 1632 e 1675) e apoiada não em reproduções de 
quadros conhecidos do conterrâneo, e sim em pinturas novas, nas 
quais imitava o estilo e a temática de Vermeer. Produziu, assim, ao 
longo da carreira, diversos falsos Vermeers, nos quais exibia uma 
técnica que em nada ficava a dever à do artista original, enganando 
críticos e marchands durante anos.

Mais do que uma história curiosa, a trajetória de van Meegeren, 
contada por Frank Wynne em “Eu fui Vermeer” (Cia. das Letras), é 
um estímulo a reflexões sobre a importância da autoria no território 
das artes. Ao entrevistar um falsário contemporâneo, Wynne obteve 
dele uma declaração para lá de provocativa: “Ninguém compra um 
quadro porque acha bonito; compra pela assinatura, compra para 
ter um Warhol na parede”. Por mais que a frase soe como despeito 
de quem entrou no mundo da pintura pela porta dos fundos, não 
deixa de soar verdadeira. No fim das contas, o que vale em qualquer 
quadro, escultura ou instalação é a autoria, e não o seu valor 
intrínseco – cuja existência, aliás, é perfeitamente questionável, 
uma vez que dependente da subjetividade de quem avalia.

O que vale para as artes vale para o consumo? Nem é preciso 
muito esforço para enxergar uma semelhança entre falsificações 
de quadros e de marcas de luxo. Ambas constituem verdadeiras 
indústrias, movimentando somas substanciais. Mas há uma 
diferença: normalmente, as falsificações nas artes plásticas 
prosperam ao ludibriar compradores que acreditam estar adquirindo 
peças verdadeiras. No luxo é diferente; dificilmente alguém que 
adquira bolsas em camelôs é ingênuo a ponto de acreditar que são 
autênticas. Nem os falsificadores têm essa ambição, aliás, uma 
vez que comercializam suas mercadorias a preços bem inferiores 
aos dos originais (diferentemente dos falsários da arte, que, para 
convencer o comprador da veracidade da obra, inflacionam o 
preço dela).

Minúcias da trapaça à parte, no luxo vigora uma verdade semelhante 
àquela expressada pelo entrevistado de Wynne: a marca é muito mais 
importante do que o produto. Tanto é assim que os consumidores 
que buscam cópias escolhem primeiro a grife da qual querem um 
exemplar; o produto, em si, é secundário. Outra semelhança está 
no renome daqueles que são alvo de imitação. Só é falsificado 
quem tem notoriedade; pintores e marcas pouco conhecidos, por 
melhores que sejam, não justificam os esforços e os investimentos 
necessários para produzir imitações.

Existe uma terceira semelhança entre os dois – e essa bem 
mais incômoda. Ela diz respeito ao valor genuíno existente em 
originais e em cópias. A rigor, um quadro falso pode provocar tanto 
prazer estético quanto um verdadeiro, tornando a importância da 
autenticidade secundária para a experiência sensorial do observador. 
No entanto, a veracidade é essencial do ponto de vista econômico; 
ainda que um quadro falso proporcione grande satisfação estética ao 
proprietário, o valor patrimonial daquele se esvai caso um comprador 
em potencial desconfie da autenticidade dele.

No caso do luxo, falsificações bem feitas imitam à perfeição o visual 
de objetos originais, confundindo até mesmo quem tem o olho 
treinado, como os profissionais das grifes. Considerando que é raro 
produtos de luxo usados terem valor de revenda, é de se perguntar 
qual seria, então, a vantagem em adquirir objetos autênticos. As 
marcas defendem sempre o argumento da qualidade, dizendo que 
cópias não garantem funcionalidade e durabilidade semelhantes 
às dos produtos genuínos. Supondo que essa assertiva seja 
verdadeira, sobrevém uma segunda questão: será que a qualidade 
é um elemento realmente importante para o consumidor? É claro, 
mercadorias que estragam no dia seguinte à compra são obviamente 
imprestáveis, mas não é desses casos extremos de que se está 

falando. Algumas cópias podem funcionar satisfatoriamente 
mesmo sem oferecer perfeição ou durabilidade eterna, 
justificando-se numa relação custo-benefício. Não fosse assim, 
não atrairiam consumidores com poder aquisitivo suficiente para 
comprar originais.

No fundo, a arte (por meio de autores e de críticos) e o luxo (por via 
de marcas e de criadores) temem o mesmo: o esvaziamento do 
significado de suas produções. O mito da autoria e da originalidade 
sustenta ambos os setores, conservando sobre eles uma aura 
de superioridade raramente contestada. A perspectiva de que a 
popularização da falsificação a torne mais aceita socialmente não 
chega a ser uma ameaça à continuidade dos dois negócios, visto 
que sempre haverá quem queira pagar pelo verdadeiro – o que 
não impede, contudo, que parte do brilho dessas atividades acabe 
comprometida. Alguns dirão tratar-se de uma vulgarização de ofícios 
nobres e especializados, que exigem apuro técnico e inventividade, 
em nome da fraude pura e simples. Outros a entenderão como 
uma singular prova de avanço democrático, manifestada através 
da ocupação de redutos construídos em torno do esnobismo e 
da afetação.

E, quem sabe, talvez os dois lados tenham razão.
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