
 

 



SINOPSE 

 

É um documentário assinado pelo mítico artista de rua Banksy, que traça a história de um movimento, 
a street culture. O documentário segue vários artistas, alguns dos quais considerados hoje estrelas, 
entre os quais o próprio Banksy, que apesar do anonimato é um dos mais famosos artistas britânicos, 
ao mesmo tempo que perspectiva o valor da arte e o que é ou não considerado autêntico hoje em dia. 

Um dos mais provocadores filmes sobre arte alguma vez feito. Banksy – Pinta a Parede! é um 
fascinante estudo sobre a pequena criminalidade, camaradagem e incompetência. Por vezes chocante, 
hilariante e absurdo, este é um apaixonante conto de fadas moderno. 
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CRÍTICAS 

 

 

Banksy – Pinta a Parede! é uma maravilhosa engenhoca sui generis, uma louca roda gigante que mantém o 
espectador a girar com ela. 
Entertainment Weekly 
 
Subversivo, provocador e inesperado, Banksy – Pinta a Parede! diverte-se em apanhar-nos de surpresa, 
começando devagar, mas terminando numa sala de espelhos tão perturbadores como qualquer uma das 
experiências que a Alice de Lewis Carrol viveu. A história tem tantas ressonâncias que o filme permite diferentes 
interpretações. 
Los Angeles Times 

 
A maioria dos documentários sobre arte chegam até nós como aborrecidas e brilhantes hagiografias dos 
retratados. Não é o caso de Banksy – Pinta a Parede!, uma irreverente e divertida  pesquisa sobre arte de rua de 
guerrilha, que aparenta ser uma coisa (uma crónica sobre esta arte centrada numa das suas mais enigmáticas 
figuras, Banksy) mas que se reverte e começa a examinar um pretenso realizador de cinema, Thierry Guetta. Uma 
aproximação tão pouco convencional, na qual o sujeito troca de lugar com o narrador, encaixa perfeitamente 
nestes artistas, personagens anarcas.  
Variety 
 
É uma história demasiado boa, estranhamente rica para ser inventada. 
The Boston Globe 
 
Este filme é entretenimento puro, um fascinante documento sobre trabalhos cujo tempo de vida normalmente é 
ditado pelas câmaras municipais e respectivas empresas de limpeza. 
New York Times 
 
É um filme feito com perfeição: original e perspicaz, coloca questões em vez de nos dizer o que pensar e, ao 
mesmo tempo, consegue ser muito, mesmo muito engraçado. 
Greason Awards 

 
Um acto de provocação em si mesmo. Todo o filme é uma série de descarrilamentos dolorosamente engraçados. 
Chicago Tribune 


